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ELS NOSTRES PRIMERS QUARANTA ANYS

Resulta senzill traslladar-vos la il·lusió que sento, com 
a primer secretari del PSC, de contribuir a la celebració 
del nostre primer 40è aniversari amb aquesta breu 
aportació al llibre que teniu a les mans. N’hi ha prou 
amb recordar que la meva trajectòria política s’ha 
desenvolupat de forma gairebé íntegra en el si del PSC; 
en gran mesura em considero fill polític de la unitat 
socialista.

La meva afiliació socialista data de setembre de 1977 
quan em vaig inscriure al PSP Català. La primavera del 
1978, a causa d’una greu crisi interna d’aquell partit, 
em vaig afiliar a les Joventuts Socialistes de Catalunya, 
branca juvenil de la Federació Socialista de Catalunya 
(PSOE).

El 8 d’octubre de 1978 vaig ser elegit secretari de 
Política Estudiantil de la Joventut Socialista de 
Catalunya, fruit de la fusió de les Joventuts Socialistes 
de Catalunya, el Moviment de Joves Socialistes de 
Catalunya (branca juvenil del PSC (Congrés) i el 
Moviment de Joventuts Socialistes de Catalunya 
(branca juvenil del PSC (Reagrupament).

Aquests 40 anys d’història del Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC-PSOE) no són sinó la darrera baula 
d’una llarga trajectòria que es remunta als orígens 
del moviment obrer, catalanista, federalista, popular i 
republicà de mitjans del segle XIX. En trobareu bones 
referències en aquest llibre. Com a referència d’aquesta 
llarga història, cal assenyalar que la celebració del 
nostre 40è aniversari coincideix amb el 130 aniversari 
de la celebració a Barcelona, el 1888, del primer 
Congrés del PSOE fundat a Madrid el 2 de maig de 
1879. El mateix 1888 va ser l’any en què es va fundar la 
UGT, també a Barcelona. Per tant, el socialisme català 
té unes arrels ben profundes i uns lligams ben antics 
amb el socialisme espanyol.

Però, certament, el socialisme a Catalunya no va 
esdevenir una força majoritària fins a la unitat socialista 
de 1978. L’anterior intent d’unitat de 1936, en el 
marc del Partit Socialista Unificat de Catalunya, va 
ser malmès per la derrota de 1939 i la bolxevització 
imposada per la Internacional Comunista quan aquesta 
va acceptar l’adhesió del PSUC.

L’antecedent immediat de la unitat socialista de 1978 
va ser el Pacte d’Abril subscrit l’abril de 1977 per la 
FSC (PSOE) i el PSC (Congrés) per tal de concórrer 
conjuntament a les eleccions generals de 1977 en la 
candidatura “Socialistes de Catalunya”. La victòria 
d’aquesta candidatura, que obtingué el 28,56% dels 
vots, va suposar un fort estímul a la unitat a la que 
es va incorporar el Partit Socialista de Catalunya 
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(Reagrupament), que havia concorregut a les 
eleccions de 1977 amb Convergència Democràtica de 
Catalunya i Esquerra Democràtica de Catalunya en el 
marc del Pacte Democràtic per Catalunya.

La voluntat unitària forjada en la lluita contra 
la dictadura i la força dels vots obtinguts per la 
candidatura “Socialistes de Catalunya” van fer 
possible la unitat socialista, i els resultats de les 
eleccions generals i municipals de 1979 van ratificar 
que aquest era el camí.

40 anys després hem vist desaparèixer partits 
ben sòlids com CDC o el PSUC. També el PSC 
ha travessat moments de gran dificultat degut 
a la crisi econòmica de 2008, la sentència del 
Tribunal Constitucional sobre l’Estatut i el procés 
independentista. Malgrat tot, la convicció de la nostra 
militància, la solidesa de la nostra organització, 
la nostra implantació municipal i la vigència dels 
nostres valors ens han permès superar tota mena 
d’obstacles.

Per això convé agrair a milers i milers de persones 
que han fet gran el PSC i el seu projecte polític. Mai 
no podrem agrair als milers de dones i d’homes el 
que han fet pel socialisme català i per la societat 
catalana, aportant voluntat, compromís i lleialtat als 
valors que compartim per fer créixer el catalanisme 
integrador i la justícia social a Catalunya.

Tota relació de noms és necessàriament injusta, 
perquè sembla oblidar les imprescindibles 
aportacions de milers de companys i companyes. 
Però no vull deixar d’esmentar noms que han deixat 
la seva petjada en la nostra història: Enric Adroher 
Gironella, Carlos Barral, Juli Busquets, Maria Aurèlia 
Capmany, Carme Chacón, Alexandre Cirici, Ramon 
Fernández Jurado, Pep Jai, Jordi Llimona, Ernest 
Lluch, Oriol Martorell, Marta Mata, Josep Pallach, 
Paco Ramos, Joan Reventós, Jordi Solé Tura o Xavier 
Soto. A tots ells i a totes elles, i a tots els companys i 
les companyes que han compartit amb nosaltres els 
mateixos ideals i combats, els devem el que som, el 
que hem esdevingut, el que hem d’esdevenir.

Al llarg de 40 anys hem contribuït com ningú al 
progrés de Catalunya i Espanya des de la nostra 
presència a nombrosos governs municipals, als 
governs de la Generalitat presidits per Pasqual 
Maragall i José Montilla, i als governs d’Espanya 
presidits per Felipe González i José Luis Rodríguez 
Zapatero. Consolidació democràtica, modernització 
econòmica, sòlids fonaments de l’Estat del 
benestar, integració europea, impuls a l’Estat de 
les Autonomies i desenvolupament dels drets i les 
llibertats han estat els trets més rellevants de la 
nostra aportació.

I celebrem aquest 40è aniversari amb el retorn 
del PSOE al govern d’Espanya, presidit per Pedro 
Sánchez, després d’haver presentat i guanyat una 
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moció de censura contra el govern del PP presidit 
per Mariano Rajoy. En poques setmanes, Pedro 
Sánchez ha demostrat que una altra política és 
possible, que els que equiparaven Espanya al PP 
mentien de forma interessada, que podem fer 
d’Espanya un país molt millor, amb més llibertats, 
més oportunitats, més justícia social, més dinàmic 
econòmicament, més competitiu, més respectuós 
amb la seva diversitat, més feminista, més europeista, 
més municipalista i amb uns millors serveis públics. 
La nostra feina és transformar el present i dibuixar 
el futur, eixamplant la base de suport a un govern 
progressista de cara a les properes eleccions 
generals.

Quan la societat catalana no ha acabat encara 
de fer inventari dels estralls causats pel procés 
independentista, particularment des del moment 
en què l’independentisme va emprendre una via 
unilateral i il·legal ja fracassada, el socialisme 
català torna a ser decisiu per evitar el trencament 
de la unitat civil del nostre poble, per promoure 
el respecte i la reconciliació imprescindibles, per 
aconseguir un gran acord Catalunya endins que 
permeti incrementar el nostre autogovern, millorar 
el nostre finançament i contribuir a la transformació 
federal d’Espanya.

La política local segueix essent un magnífic planter 
de polítiques públiques i de persones compromeses 
amb el servei públic. Les polítiques de proximitat, 
les condicions necessàries pel desenvolupament 
econòmic i social i l’atenció a les persones que més 
ho necessiten seguiran essent les prioritats dels 
governs municipals amb presència socialista.

Els nostres primers quaranta anys d’història han estat 
presidits, com ho estaran sens dubte els anys a venir, 
per uns valors que són plenament vigents i que estan 
recollits en la nostra Declaració de Principis.

1. Som demòcrates i posem les persones, la seva 
llibertat, la seva dignitat, els seus drets, la seva 
plena capacitat de controlar la pròpia vida i de 
desenvolupar el seu potencial, en el centre de les 
nostres propostes i les nostres polítiques. Defensem 
l’Estat de dret, el principi de legalitat, el principi de 
responsabilitat i el compromís cívic i polític.

2. Som progressistes i d’esquerres, gent 
compromesa amb el món del treball, i volem 
promoure una política de reformes per assolir una 
societat de benestar, inclusiva i cohesionada, la 
defensa de l’espai públic, la justícia social, la igualtat i 
el bé comú.

3. Som catalanistes i volem afirmar una Catalunya 
capaç de forjar el seu futur des de cada municipi 
i cada territori, en el marc d’una Espanya i d’una 
Europa federals.

4. Som europeistes i volem impulsar la construcció 
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de la Unió Europea, oberts al Mediterrani i al diàleg 
de cultures i civilitzacions, amb una visió global i 
mundial dels problemes i de les solucions, conscients 
de la transcendència dels reptes que suposen 
el canvi climàtic, les migracions i el terrorisme 
internacional.

5. Som feministes i ens comprometem a que ambdós 
gèneres comparteixin, a parts iguals, la feina i l’oci, 
les responsabilitats familiars, polítiques i cíviques, el 
compromís i la recompensa. Volem fer de la igualtat 
i de la llibertat de totes les opcions personals una 
conquesta permanent.

6. Som ecologistes i volem protegir el nostre entorn 
comú mitjançant polítiques de desenvolupament 
sostenible que assegurin el progrés econòmic i el 
benestar per a tothom. Estimem la terra, el paisatge, 
el nostre patrimoni i els recursos naturals.

7. Som gent solidària i volem combatre la fam, la 
pobresa, l’explotació, l’analfabetisme i la malaltia 
a tot el món. Fem de la fraternitat un principi que 
inspira la nostra acció.

8. Som gent de pau i volem promoure la seguretat, 
el control dels armaments i la resolució pacífica dels 
conflictes com a esperança d’una vida millor per a la 
humanitat i per a les generacions futures.

9. Som gent emprenedora i volem impulsar 
la iniciativa personal, la llibertat d’empresa i la 
innovació en el marc d’una economia de mercat 
responsable socialment, que faci del treball un dret i 
una oportunitat per a l’emancipació de les persones.

10. Som gent apassionada per la cultura i apostem 
per la creativitat, les noves tecnologies de la 
informació, la societat del coneixement i de la 
comunicació, i per una educació pública de qualitat 
per a tothom.

Aquests valors ens identifiquen i inspiren el nostre 
compromís polític en un món que canvia de 
forma vertiginosa i que s’enfronta a reptes com 
la globalització, la desregulació dels mercats, la 
financiarització de l’economia, la robotització, la crisi 
energètica i ambiental, les migracions forçades, el 
canvi climàtic, l’increment de les desigualtats, els 
populismes o la intolerància.

Som conscients que l’economia de mercat funciona 
sobre la base del benefici i l’obsessió per les 
possessions materials, però no ens volem resignar a 
una organització social que es limiti a prendre nota 
de les desigualtats, les injustícies i els desequilibris, 
a una societat que només trobi satisfacció en el 
consumisme desaforat, a una societat de mercat. Cal 
que recuperem la crítica a les desigualtats, les crisis, 
la precarietat, l’alienació i la pobresa generades 
pel sistema capitalista. Precisament perquè som 
socialistes.
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Perquè el canvi de civilització al qual estem assistint 
no està comportant una ampliació dels horitzons de 
progrés, ans al contrari, suscita pors i inseguretats, 
genera atur i desigualtats, esgota els recursos 
naturals del planeta i condemna a la precarietat i a la 
pobresa a la majoria dels ciutadans del món.

Cal reconstruir de forma permanent el nostre 
projecte polític per fer front als reptes de la 
globalització, de l’individualisme egoista i del 
replegament comunitari. Problemes que generen 
por i inseguretat, el caldo de cultiu dels populismes 
demagògics, xenòfobs o identitaris, i estimulen el 
conservadorisme i la imposició del darwinisme social. 
Cal cercar de forma permanent les respostes més 
adequades, tant a nivell local, com a nivell europeu, 
com a nivell global per desplegar un nou projecte 
socialista, capaç de promoure una nova societat 
més lliure i més segura, més pròspera i més justa. 
Sense oblidar tampoc que l’actual crisi energètica 
i ambiental ens exigeix respostes en el marc de la 
sostenibilitat i de la lluita contra el canvi climàtic. 
I que la fractura social que va creixent té una 
expressió cada cop més punyent en els nuclis urbans, 
agreujant vells problemes i creant-ne de nous que 
convé conèixer i atacar.

La dificultat dels reptes als quals ens enfrontem no 
pot induir al desànim perquè som hereus i hereves 
del moviment polític que més ha fet pel progrés i la 
justícia social arreu del món. La fortalesa i l’exemple 
dels fundadors del nostre moviment polític assenyala 
el camí a seguir. A ells i elles, que mai no es van 
rendir, dediquem el nostre compromís polític i la 
nostra tasca quotidiana. Siguem dignes de la nostra 
història!

Miquel Iceta
Desembre 2018



VENIM DE LLUNY 
Des de l’inici del moviment

obrer a Catalunya
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El segle XVIII va ser un segle de creixement econòmic 
i demogràfic per Catalunya, que va passar d’uns 
700.000 habitants a vora d’1.200.000 habitants. 
La transformació de la producció agrària, amb una 
creixent especialització, així com el desenvolupament 
de les manufactures tradicionals i d’una primera 
indústria del cotó, amb invencions com la màquina 
de filar maixerina o berguedana, i el progressiu 
desenvolupament del comerç, entre d’altres factors, 
van anar posant les bases del canvi de model econòmic 
i social que acabaria de produir-se durant el segle XIX. 
La revolució industrial, que des de la darrera meitat del 
S.XVIII es va estendre per Europa, va anar obrint-se pas 
també a Catalunya, transformant progressivament no 
només el treball i la indústria, sinó també les relacions 
socials i la distribució de la població. Es va anar 
formant una classe treballadora industrial cada cop 
més protagonista de la vida econòmica, social i política 
durant els segles XIX i XX, a mida que les manufactures 
s’anaven transformant en indústries mogudes amb 
força hidràulica o de vapor. La indústria tèxtil, com a la 
resta d’Europa, va encapçalar aquest canvi.

Incendi fàbrica Bonaplata (1835), i altres incendis i 
destrosses de signe luddita, contra les selfactines (vaga 
i crema de fàbriques de 1854), etc.

La combinació d’una precària situació econòmica 
general, i una precària situació econòmica particular 
dels artesans que estaven essent desplaçats per 
la nova classe obrera, o forçats per la conjuntura a 
incorporar-s’hi, va donar lloc a les primeres accions de 
signe luddita. A Alcoi, l’any 1821, una revolta va destruir 
disset màquines de cardar i filar la llana. Hi havia hagut 
altres incidents anteriors i posteriors (a Àvila, Segòvia, 
Guadalajara, Camprodon o Terrassa abans d’Alcoi, o a 
Sabadell l’any 1836, per exemple), però l’assalt i incendi 
de la fàbrica Bonaplata a Barcelona, en el marc de 
la primera bullanga, una revolta popular anticlerical i 
de signe liberal que es va produir al juliol i l’agost de 
1835 a diversos indrets de Catalunya, en plena primera 
guerra carlina, i que trobà el seu detonant en la notícia 
arribada de Reus respecte a l’afusellament de cinc 
militars liberals a mans de tropes carlines, i en una mala 
cursa de braus a la plaça El Torín, de la Barceloneta, 
n’és un exemple ineludible: la fàbrica Bonaplata, o El 
Vapor, inaugurada l’any 1832 a Barcelona, ocupant uns 
terrenys que ara queden a banda i banda del carrer 
Gravina, havia estat la primera fàbrica moguda per 
vapor de tot Catalunya i també d’Espanya.

Accions d’aquest tipus es van estendre força en el 
temps. En són exemples la d’Igualada l’any 1847 o el 
conflicte de les selfactines (de l’anglès, “self-acting 
machine”), a Barcelona: dins el marc de la revolució de 
1854, i en suport d’aquesta, el 14 de juliol es va iniciar 
una de les primeres vagues obreres a la ciutat i, en els 
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següents dies, un sector dels vaguistes va calar foc a 
diverses fàbriques que empraven les selfactines, un 
nou model de màquines de filar. La repressió contra 
teixidors i filadors va fer que cessés la destrucció de 
maquinària, però la vaga va prosseguir per mitjans 
pacífics i la seva importància rau en què per primer 
cop varen ser reconegudes les Societats Obreres 
com a representació dels treballadors i treballadores 
davant la patronal, circumstància que va donar lloc a 
diversos convenis col·lectius en els mesos següents.

Les bullangues de 1835-1843

Les bullangues són una sèrie de revoltes populars a 
Catalunya que, a grans trets, expressen les tensions 
polítiques i socials del final del període de restauració 
absolutista (la dècada ominosa), dels problemes del 
període liberal i de l’extensió de les noves relacions 
socials capitalistes. Les bullangues del primer 
període, de 1835, 1836 i les dues de 1837, van tenir 
un marcat caràcter antiabsolutista i adreçaven les 
seves accions contra la noblesa, el clero i els carlins. 
Un dels caps de la darrera de 1837, Ramon Xauradó, 
afusellat en la campanya de repressió posterior a la 
rendició dels revoltats, havia estat l’autor l’any 1832 
de la primera proposta de Constitució republicana 
per a Espanya. Era maçó, membre de l’ala esquerra 
del moviment carbonari i estava influït com molts 
dels primers socialistes catalans per les idees 
socialistes d’Étienne Cabet.

La segona fase de bullangues, en plena primera 
postguerra carlina, de 1840 a 1843, es caracteritza 
per la confrontació entre el sector moderat i el 
progressista del liberalisme. En totes dues, trobem 
la nova classe treballadora, al costat de sectors 
menestrals, de la petita burgesia i del poble menut, 
com a actor participant en les revoltes. En aquesta 
fase, resulta molt evident la influència de les idees 
dels carbonaris, del socialisme utòpic i d’un incipient 
republicanisme federal, que dirigeix les revoltes. 
Entre les seves demandes es reclama el sufragi 
universal per posar fi al vot censatari, es reivindica 
el reconeixement del dret de la classe obrera a 
associar-se, s’exigeix la fixació d’un salari mínim o es 
reclama instrucció pública gratuïta. 

La bullanga de 1842, fruit de les tensions socials 
i la contestació política a l’actuació del general 
Zurbano, a més del rebuig a la llei de reclutament, 
entre d’altres motius, va acabar amb el bombardeig 
de Barcelona des del castell de Montjuïc, ordenat 
pel general Espartero, i amb la desfeta va venir una 
onada de repressió que inclogué la dissolució de les 
societats obreres, empresonaments i afusellaments 
de molts dels revoltats. El moviment havia estat 
massiu i, tot i liderat pels republicans, va incloure 
moderats a la Junta Consultiva que el dirigia.

L’any 1843 esclata a Reus una nova insurrecció, dita 
“centralista” perquè exigia l’establiment d’una Junta 
Central integrada per representants de les Juntes 
territorials. El moviment inicial va derivar en la revolta 

Bullangues de 1842. Gravats

Destrucció del monestir de Ripoll. Quadre de Josep Arrau
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coneguda com la Jamància, contra el gir moderat del 
govern que havia destituït a Espartero. La insurrecció 
progressista pren força a Barcelona, Girona, Reus, 
Vilafranca, Olot i Figueres, entre d’altres indrets. 
Novament Barcelona va ser bombardejada, des de 
Montjuic i la Ciutadella, i també Sant Andreu del 
Palomar. Aquest cop la repressió l’encapçala Prim, 
que va rebre en recompensa el faixí de general.

Primeres associacions obreres (Societat de 
Protecció Mútua de Teixidors de Cotó de Barcelona, 
1840)

L’any 1827 es va originar el primer conflicte col·lectiu 
modern a la indústria cotonera catalana. Els obrers 
es queixaven sobre la pràctica patronal d’allargar la 
longitud de les peces tèxtils o reduir els jornals. Les 
queixes es van reiterar l’any 1831 i de nou l’any 1834, 
quan desembocà en una “una mena de complot 
per demanar l’alça del jornal”, segons es queixava 
la Comissió de Fàbriques (patronal). És a dir, potser 
la primera vaga obrera de la qual tenim notícia a 
Catalunya.

En el transcurs d’aquests conflictes, sorgeixen els 
primers intents de formar societats obreres. En un 
primer moment es formen comitès provisionals per 
una finalitat concreta, però poc a poc les comissions 
formades per negociar reivindicacions concretes 
amb els patrons aniran demanant al Capità General 
de Catalunya autorització per convertir-se en 
associacions de caràcter permanent. 

La Reial Ordre de 1839, que autoritzava les 
societats d’ajuda mútua i beneficència, va donar un 
emparament legal a aquestes primeres associacions 
obreres. Tot i que formada uns mesos abans sense 
cobertura legal, la primera de totes en assolir 
l’estatus legal va ser la Societat de Protecció Mútua 
de Teixidors de Cotó de Barcelona, formada l’any 
1840, que es va convertir així en el primer sindicat de 
Catalunya i d’Espanya. L’obrer Joan Munts, carbonari, 
esdevé el principal dirigent d’aquesta societat i el 
trobarem protagonitzant bona part dels moviments 
revolucionaris en els anys posteriors. 

Les societats obreres, reprimides durament fins i tot 
en els períodes en els quals no estaven il·legalitzades, 
es van multiplicar i estendre arreu de Catalunya, i 
van suposar un element central per a l’adquisició 
de consciència de classe per part dels treballadors 
i de les treballadores, així com un important centre 
de desenvolupament de les idees republicanes, 
federalistes, socialistes i anarquistes durant el segle 
XIX i els primers anys del segle XX. 

El cooperativisme, les mutualitats, les societats 
corals, els ateneus obrers 

També és l’any 1840, i amb la cobertura de la mateixa 
Reial Ordre, que sorgeix la primera cooperativa 
obrera de consum, La Cooperació. El mutualisme 
obrer i el cooperativisme s’estenen ràpidament (a 
Olot, Vic, Igualada, Barcelona o Mataró, entre d’altres 

Karl Marx
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indrets). L’any 1842 es crea la primera cooperativa de 
treball, anomenada Companyia Fabril de Teixidors, 
que arribà a comptar amb dos-cents treballadors. 
L’associacionisme obrer s’estén a la cultura i el lleure, 
com exemplifica la societat coral La Fraternitat, 
fundada l’any 1850. L’any 1859 es funda a Reus la 
societat de socors mutus La Humanitat. L’any 1865 
es funda a Palafrugell la cooperativa de consum La 
Económica. L’any 1869 es funda l’Ateneu Català de 
la Classe Obrera, model per a molts dels centenars 
d’ateneus obrers que es funden durant els anys 
següents, en què, amb classes per a adults, sovint 
nocturnes, i moltes altres activitats socials i culturals, 
molts treballadors amplien els seus coneixements 
o, senzillament, surten de l’analfabetisme. Aquesta 
cultura cooperativa i associativa va modelar les 
formes d’organització política i social, així com la 
cultura de la classe obrera catalana, tant durant el 
s.XIX com durant el primer terç del s.XX. Sense ordre 
cronològic, podem esmentar entitats com el Foment 
Martinenc, l’Ateneu Enciclopèdic Popular, la Formiga 
Martinenca, la Lleialtat Santsenca, la Cooperativa 
obrera La Lleialtat de Gràcia, la cooperativa La 
Obrera Mataronense, la cooperativa La Sabadellenca, 
la de Cristalleries de Mataró, la Flor de Maig del 
Poblenou, La Redentora de l’Hospitalet de Llobregat, 
el CADCI, la Cooperativa de la Construcció de 
Granollers, i podríem seguir durant centenars 
de pàgines, tal va ser la riquesa del moviment 
cooperatiu i mutualista.

Abdó Terradas

Nascut l’any 1812 a Figueres, Abdó Terradas va ser un 
pioner del republicanisme federal. Sembla que va ser 
durant la seva pertinença a la Milícia Nacional que va 
tenir accés al llibre “Història de la conjura dels iguals 
de Babeuf”, escrit per Filippo Buonarroti (1828), 
una obra d’un fort contingut igualitari que avança 
moltes de les idees que després desenvoluparan els 
futurs moviments polítics socialistes, comunistes i 
llibertaris. Terradas va ser l’autor d’obres de denúncia 
de l’absolutisme com “L’esplanada”, on retrata la 
repressió contra els liberals de 1828 a Barcelona, i 
de sàtires contra la monarquia com l’obra de teatre 
“Lo rey Micomicó”. També va ser el traductor de la 
“Història popular de la Revolució francesa”, d’Étienne 
Cabet. Francmaçó i carbonari, en traslladar-se 
a Barcelona, l’any 1840, participa en societats 
secretes com “Els venjadors d’Alibaud”, que més 
tard es fusionaria amb la “Sociedad de Derechos 
del Hombre” per formar “La Federación”, potser 
la primera organització política republicana de la 
nostra història. Terradas va començar a difondre 
les idees republicanes a través de les popularment 
conegudes com a Fulles Terradas i més tard a través 
del diari El Republicano (1842), en el qual segons 
J. Vicens Vives, “enardia les masses obreres amb 
projectes de revolució política i social i amb poesies i 
cançons revolucionàries, que en l’avenir es cantarien 
a les barricades”. Durant el mateix 1842 va ser 
elegit alcalde de Figueres, convertint-se així en el 
primer alcalde republicà de Catalunya i d’Espanya, Abdó Terradas

Cors Clavé
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però les autoritats van anul·lar l’elecció en negar-se 
Terradas a jurar fidelitat a la regència d’Espartero. 
Va ser empresonat al Castell de Sant Ferran, a 
Figueres, i més tard patí l’exili a Perpinyà. En una de 
les primeres manifestacions republicanes, si no la 
primera, un miler i mig aproximat de republicans es 
van passejar per Figueres amb banderes vermelles 
exigint la llibertat de Terradas, cantant “La Campana” 
i proclamant la República. Precisament Terrades va 
ser l’autor de la lletra de “La Campana”, la música 
de la qual s’atribueix a Clavé, i la cançó esdevingué 
de seguida un himne revolucionari per al moviment 
democràtic, republicà i federalista. Es prohibí cantar-
lo en públic i es detenia a qui el cantava. A França 
establí vincles amb els socialistes cabetians i se’l va 
involucrar en la preparació d’una revolta comunista 
a Tolosa, motiu pel qual va ser detingut. Absolt l’any 
1843, va tornar a Figueres l’any 1843 i va participar als 
fets de la Jamància. Va ser condemnat a residència 
vigilada (primer a Vilafranca i després a Sarrià) i l’any 
1844 desterrat a Sigüenza. Exiliat de nou a França, 
l’any 1848 adreçà una proclama als republicans 
catalans i espanyols, instant a la insurrecció. Després 
de la revolució de 1854, tornà a ser elegit alcalde de 
Figueres, però l’any 1855 el capità general va destituir el 
consistori. Malalt i de nou desterrat, va morir l’any 1856 
a Medina-Sidonia (Cadis).

Narcís Monturiol

Llicenciat en dret, impressor, inventor, enginyer... 
Narcís Monturiol va ser també un socialista utòpic, 
que participà al moviment republicà federal i a 
les revoltes de 1842 i 1843. Va ser redactor d’El 
Republicano. Com a impressor, divulgà pamflets 
difonent idees democràtiques, republicanes, 
federals, feministes i socialistes. Va ser editor de La 
Fraternidad, revista en la qual publicà la traducció del 
“Viatge a Icària” d’Étienne Cabet, amb qui mantenia 
correspondència, i en divulgà les seves idees. Va ser 
un dels promotors de l’expedició catalana als Estats 
Units, encapçalada per Joan Rovira, que pretenia 
fundar-hi la comuna Icària, basada en les teories 
cabetianes, a imatge d’altres iniciatives semblants 
promogudes des de França i altres indrets entre 
1848 i 1898. Va ser diputat per Manresa a les Corts 
constituents de la Primera República Espanyola i fou 
director de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre.

Josep Anselm Clavé

Fill del barri de la Ribera, a Barcelona, el torner Josep 
Anselm Clavé és un altre dels puntals del moviment 
obrer a Catalunya. Degut a problemes físics va 
haver de deixar el seu ofici i s’abocà de manera 
autodidacta a l’estudi de la música, la literatura i 
el pensament social francès. El darrer l’apropà al 
moviment republicà federal i a les idees cabetianes, 
mentre que el primer li permeté guanyar-se la vida 
tocant la guitarra pels cafès de Barcelona. La seva 
participació activa a la segona fase de les bullangues 
va suposar-li l’arrest i empresonament a la Ciutadella 
de Barcelona. Durant l’internament, concep la idea 
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d’organitzar societats corals populars. Prohibides 
com eren les societats obreres, l’associacionisme 
obrer troba en les societats euterpenses de 
Clavé la manera de continuar la seva tasca de 
vertebració i organització, i alhora una manera 
de formar-se i d’evadir-se de condicions de vida 
molt dures. La primera de totes les societats corals 
fou La Fraternitat, fundada l’any 1850, però aviat 
s’estengueren per tot Catalunya i el País Valencià. 
Milers de cantaires s’apleguen en les diverses 
societats corals federades l’any 1860 a l’Associació 
Euterpense. Clavé va ser detingut i deportat a les 
Balears l’any 1856, i de nou detingut i deportat a 
Madrid l’any 1867. En la revolució de 1868, formà 
part de la Junta Revolucionària. Participà al Pacte de 
Tortosa de 1869, impulsat pel Club dels Federalistes, 
i va ser escollit diputat l’any 1871. Va ser, en el 
període immediatament posterior, designat com a 
president de la Diputació de Barcelona, governador 
civil de Castelló i delegat del govern a Tarragona. 
La traducció i arranjament de La Marsellesa fets per 
Clavé es convertiren en un dels himnes més populars 
del moviment obrer català en aquell moment.

Ildefons Cerdà

Nascut a Centelles, l’any 1815, fill d’una família 
d’orientació política liberal, Ildefons Cerdà va 
estudiar arquitectura a Barcelona, tot i que finalment 
va llicenciar-se en enginyeria de camins, canals 
i ports a Madrid. En acabar els seus estudis, es 
va enrolar a la Milícia Nacional, que concentrava 
molts voluntaris d’idees liberals i progressistes. 
Interessat per la qüestió social i l’urbanisme, ben 
aviat s’interessà per les idees del socialista Étienne 
Cabet i va establir contacte amb altres cabetians 
catalans com el propi Narcís Monturiol. Va ser elegit 
diputat a les eleccions de 1850 en una candidatura 
que compartia amb Estanislau Figueras. El 1854 va 
ser elegit regidor de l’Ajuntament de Barcelona. 
L’any 1868 ingressà al Partit Republicà Democràtic 
Federal i va ser vicepresident i després president de 
la Diputació de Barcelona, fins a la seva destitució 
posterior al cop d’Estat del general Pavía.

En la seva vessant professional, es percep la seva 
sensibilitat higienista i la seva preocupació per la 
qüestió social en l’obra Monografía estadística de 
la clase obrera (1856), on du a terme una anàlisi 
estadística completa sobre les condicions de vida 
intramurs de Barcelona a partir dels aspectes socials, 
econòmics i alimentaris que condicionaven la classe 
treballadora. L’any 1860, el Govern d’Espanya aprovà 
el Pla Cerdà per a l’Eixample de Barcelona, no sense 
polèmica, ja que el govern municipal havia preferit 
el de Rovira i Trias. El Pla Cerdà original, horitzontal 
i igualitari, estava clarament influït per les seves 
idees cabetianes i higienistes, però també era de 
gran solvència tècnica i radical modernitat. Acabà de 
desenvolupar les seves idees en l’obra Teoría General 
de la Urbanización (1867), obra pionera en el camp 
de l’urbanisme.
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La revolució de 1848

A partir de 1846, Europa va començar a viure greus 
problemes econòmics. L’augment de població havia 
empès molts camperols a emigrar a les ciutats, on 
malvivien en els nous barris obrers, amb condicions 
de vida i de treball duríssimes, dedicant la meitat 
dels seus magres ingressos a l’alimentació (pa i 
patates, bàsicament). Una sèrie de males collites va 
augmentar les penúries i una crisi industrial, deguda 
a la caiguda de la demanda, es van afegir a les 
tensions a les quals ja sotmetia la industrialització 
a les velles estructures socials, que es trobaven 
en decadència. Durant la primera meitat de l’any 
1848, van esclatar revoltes a molts indrets d’Europa. 
Aquest moviment revolucionari, anomenat a voltes 
“La primavera dels pobles”, estava impulsat per 
fortes tensions socials, però també per conflictes 
nacionals en Estats i imperis que abastaven 
poblacions amb diferents identitats. En funció de 
les circumstàncies de cada país, les connotacions 
nacionalistes, liberals o populars de cada moviment 
revolucionari eren diverses i sovint la connexió o 
coordinació entre els diferents focus de revolta era 
escassa o nul·la, però el d’aquell any segueix essent 
el moviment revolucionari més ampli que ha conegut 
Europa fins avui.

A Espanya, la notícia de la revolució de febrer 
francesa de 1848, que va donar lloc a la Segona 
República Francesa, va animar els sectors 
liberals més avançats a la revolta contra el règim 
moderantista de Narváez. Hi va haver focus 
revolucionaris, al març, a Madrid, i al maig de nou 
a Madrid i també a Barcelona, València o Sevilla. 
Tanmateix, no es van estendre amb la intensitat de 
les més grans insurreccions d’aquell any a Europa 
i van fracassar finalment. No obstant això, els 
esdeveniments van ser claus per l’escissió de l’ala 
esquerra del liberalisme progressista, que formaria 
el nou Partit Democràtic, en què trobem figures com 
José Maria Orense, Francesc Pi i Margall o Fernando 
Garrido, entre d’altres.

La revolució de 1854

Al febrer de 1854, un grup de militars i civils afins 
al Partit Democràtic es van revoltar a Saragossa 
contra el govern de Luis José Sartorius, comte de 
Sant Lluís, que havia dissolt les Corts i governava 
vulnerant la Constitució de 1845, però van fracassar. 
Al juny del mateix any les tropes aquarterades a 
Vicálvaro, comandades pel general O’Donnell, van 
protagonitzar un pronunciament, conegut per això 
com la Vicalvarada. El moviment va estancar-se 
unes setmanes, però el moviment revolucionari va 
prendre força a Barcelona a partir del 14 de juliol, 
amb forta presència de la classe obrera de la ciutat, 
que va declarar una de les seves primeres vagues i el 
17 de juliol a Madrid. Van seguir València, Valladolid, 
Saragossa, Logroño i nombroses ciutats lleoneses, 
castellanes i asturianes, a més de catalanes. El 
moviment exigia la fi del govern del comte de 
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Sant Lluís, el restabliment de la Milícia Nacional, la 
derogació de la Constitució moderada de 1845 i una 
amnistia per als presos progressistes i demòcrates. El 
triomf de la revolució de 1854 va suposar el final de 
la Dècada moderada i l’inici del Bienni Progressista. 

Vaga general de 1855

L’arribada del bienni progressista i del govern 
d’Espartero va permetre durant un temps a 
les societats obreres de Catalunya sortir de la 
clandestinitat i reorganitzar-se. No obstant això, al 
cap de poc temps, el capità general de Catalunya 
va iniciar una campanya progressivament intensa 
de repressió del moviment obrer. El 30 d’abril de 
1855, el governador civil de Barcelona va prohibir 
els tancaments patronals o locauts i també 
“l’abandonament col·lectiu del treball” per part dels 
obrers, i va exigir autorització governativa per tal 
que les societats obreres continuessin funcionant. 
El 21 de maig, una Reial Ordre sobre “llibertat 
de contractació” va liquidar les conquestes que 
els treballadors i les treballadores havien assolit 
després de la vaga que acompanyà el conflicte 
de les selfactines de 1854. El 6 de maig es va 
produir l’execució del filador mataroní i dirigent 
obrer Josep Barceló, enmig d’un clima de gran 
agitació social i amb l’exèrcit desplegat als carrers 
de Barcelona. El 21 de juny, el capità general de 
Catalunya va emetre un ban prohibint les societats 
obreres i va empresonar i deportar a nombrosos 
dirigents obrers “per acabar amb les vagues i el 
problema obrer”. El 2 de juliol va començar la vaga 
a Barcelona, Sants, Gràcia, Badalona, Igualada i 
altres indrets. Aquell mateix dia va ser assassinat 
el president de la patronal i diputat a Corts, Josep 
Sol i Padrís. Al dia següent la vaga s’havia estès a 
Vic, Sant Hipòlit de Voltregà i altres poblacions. Es 
considera, pel seu abast, la primera vaga general 
del país. Els manifestants desfilen rere una pancarta 
on s’hi llegeix «Visca Espartero! Associació o mort. 
Pa i treball» i una gran manifestació, encapçalada 
per Ildefons Cerdà, s’adreçà fins l’Ajuntament de 
Barcelona per exigir l’entrega d’una bandera roja que 
havia estat requisada el dia anterior per un policia 
municipal. En recuperar-la, la multitud esclatà en 
càntics i aclamacions. La vaga va acabar l’11 de juliol 
gràcies a les promeses d’un enviat d’Espartero. Els 
obrers catalans van rebre mostres de solidaritat per 
part dels de Madrid, a través d’un missatge publicat 
a El Eco de la Clase Obrera del 26 d’agost de 1855. 
El 7 de setembre es va presentar una «Exposició 
presentada per la classe obrera a les Corts 
Constituents», redactada per Francesc Pi i Margall, 
que va anar acompanyada d’una important recollida 
de signatures per recolzar les reivindicacions 
obreres, entre les quals destacava la llibertat 
d’associació. El final del Bienni Progressista l’any 
1856 va frustrar l’assoliment de cap de les demandes.

El Club dels Federalistes, 1868

El Club dels Federalistes, creat l’any 1868, agrupa els 
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màxims dirigents dels federalistes dits intransigents. 
Valentí Almirall el presideix i en formen part, entre 
d’altres, Josep Anselm Clavé o Baldomer Lostau 
(un dels primers catalans a adherir-se a l’Associació 
Internacional dels Treballadors). El Club dels 
Federalistes, ja des de l’inici de la Revolució Gloriosa, 
encapçala l’oposició al moderantisme i reclama la 
proclamació de la república federal. El seu òrgan 
d’expressió és El Federalista. Almirall es defineix 
federalista des del “particularisme” català i esdevé 
així un dels iniciadors del catalanisme polític de 
signe progressista, com es reflectirà més endavant 
en la seva obra Lo Catalanisme (1886), en què 
proposava el federalisme com a solució a la qüestió 
nacional. 

La revolució de 1868 

L’any 1866, amb Narváez al capdavant del Govern 
d’Espanya, es tanquen les Corts, les Escoles de 
Magisteri i es suspenen les garanties constitucionals. 
A més, el país afronta una important crisi financera i 
de carestia del cotó (per l’increment de la demanda 
deguda a la guerra de secessió als Estats Units) i 
dels aliments (per una sèrie de males collites entre el 
1866 i el 1868). 

A l’exili es forja el Pacte d’Ostende, entre 
progressistes i demòcrates, i al qual després de 
la mort del general O’Donnell s’hi sumaria la Unió 
Liberal, per destronar Isabel II, i convocar unes corts 
constituents mitjançant el sufragi universal directe 
(masculí). 

El descontentament popular amb el moderantisme 
és manifest i, quan els generals Prim i Serrano i 
l’almirall Topete es pronuncien des de Cadis el 
19 de setembre, esclata una autèntica revolució 
arreu del país, La Gloriosa, Revolució de Setembre, 
o Setembrina, que obrirà el període del Sexenni 
Democràtic. 

Des de l’inici del moviment revolucionari, 
s’endevinaven les possibles línies de divisió entre 
les forces que hi participaven. Mentre els sectors 
més moderats volien tan sols promoure una nova 
monarquia constitucional, les juntes revolucionàries 
volien promoure una revolució liberal completa, 
a voltes incloent-hi la proclamació d’un règim 
republicà, mentre que sectors obrers i camperols 
aspiraven a introduir també la qüestió social en les 
conquestes revolucionàries.

El triomf del moviment revolucionari va comportar 
l’exili a França d’Isabel II, des de Sant Sebastià, 
i la creació d’una regència, en mans de Serrano, 
mentre les Corts van donar lloc l’any 1869 a la 
primera constitució liberal des de la de Cadis de 
1812. Com a resultat de les eleccions de 1869 a les 
Corts constituents, on els republicans federalistes 
van obtenir una gran majoria a Catalunya, però 
no així a la resta d’Espanya, va ser elegit el primer 
diputat obrer, Pau Alsina, en la candidatura del Partit 
Republicà Democràtic Federal. El sector intransigent 
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del federalisme, però, descontent amb la marxa de 
les coses, va promoure una insurrecció federalista 
durant els mesos de setembre i octubre de 1869. 
Al setembre, la insurrecció tingué molt de ressò a 
Catalunya, Aragó, País Valencià, Andalusia i Madrid. 
A l’octubre el principal focus es situa a l’Empordà, 
on s’aixecaren en armes fins a 10.000 federalistes, 
encapçalats per Francesc Sunyer, cabetià i 
proudhonià, i alcalde de Barcelona l’any 1869, i 
proclamaren la República Democràtica Federal. La 
insurrecció fracassa i s’imposa el Govern. 

La tasca de trobar monarca per a la corona 
espanyola no va resultar fàcil (les vicissituds al 
voltant de la candidatura Hohenzollern, per exemple, 
van donar peu a la guerra francoprussiana, per 
exemple) i finalment s’optà per Amadeu de Savoia, 
que va regnar durant dos anys i mig abans d’abdicar 
i donar peu a la Primera República espanyola.

La Federació de les Tres Classes de Vapor, 1869

L’any 1869 es va fundar a Barcelona aquesta 
organització sindical que aplegava teixidors, filadors 
i jornalers de les empreses tèxtils. Aquell mateix 
any ja van presentar una taula de reivindicacions 
salarials als patrons del tèxtil de la ciutat. La seva 
implantació es va estendre ràpidament a la resta 
de nuclis industrials de Catalunya, de Sallent a 
Vilanova i la Geltrú, i va ser la principal impulsora 
del Congrés Obrer de 1870. Al seu si es van viure 
els debats existents al moviment obrer entre les 
tendències bakuninistes i les marxistes. L’any 1882, 
degut al progressiu apropament de les Tres Classes 
de Vapor a les posicions marxistes, aquesta va patir 
una escissió bakuninista que donaria lloc a la Unió 
Manufacturera. Aquell mateix estiu les Tres Classes 
de Vapor va participar, com a principal delegació, 
a un Congrés Obrer Nacional convocat per sectors 
marxistes, a la seu del Centre Federal de Societats 
Obreres de Barcelona, on hi van participar 123 
delegats que representaven 152 societats obreres 
i uns 15.000 obrers. Entre els acords d’aquest 
congrés, s’hi troba la constitució d’una Asociación 
Nacional de Obreros de España que no va arribar 
a quallar, però que suposa l’antecedent immediat 
de la formació, uns anys més tard, de la UGT. Tot i 
la proximitat inicial de les Tres Classes de Vapor al 
procés de formació del PSOE i de la UGT, finalment 
no s’integraren plenament ni a l’un ni a l’altre, sinó 
que es va apropar a les posicions del socialisme 
possibilista impulsat per les trade unions angleses. 
Tot i així, obrers pertanyents a les Tres Classes de 
Vapor es troben entre els que van fundar els primers 
nuclis de la UGT i del PSOE a Catalunya.

Un dels moments de més impacte de les Tres Classes 
de Vapor va ser la vaga de març de 1890 en resposta 
al locaut dels fabricants de Manresa. Es va estendre 
a Barcelona i a 22 localitats més de Catalunya i 
el moviment va arribar a comptar amb 50.000 
vaguistes. Tanmateix, la segona fase de la vaga, al 
juliol, en resposta immediata als acomiadaments 
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dels representants de les Tres Classes de Vapor a 
les fàbriques de Manresa, tot i que es va estendre 
més enllà del tèxtil (s’hi van afegir paletes, manyans, 
tintorers, cinters, fusters i sabaters), va desfermar 
una dura repressió contra el moviment obrer. Les 
Tres Classes de Vapor van perdre seccions senceres 
i afiliació, precipitant un crisi organitzativa que 
es va estendre durant els darrers anys d’aquesta 
organització. L’any 1895 la Unió Fabril Cotonera, 
organització de Mataró i la seva comarca, deixà la 
Federació i ingressà a la UGT. Així va ocórrer amb 
la majoria de seccions de la Federació: s’anaren 
dissolent, o ingressant a la UGT, o bé a la CNT, on 
ingressaren la majoria dels obrers cotoners que 
havien format part de les Tres Classes de Vapor.

El Congrés Obrer de 1870 a Barcelona

Entre el 19 i el 25 de juny de 1870 es va celebrar 
al Teatre Circ de Barcelona el primer Congrés 
Obrer de tota Espanya. En aquest congrés es 
va fundar la Federació Regional Espanyola de 
l’Associació Internacional de Treballadors (FRE-AIT). 
L’Associació Internacional de Treballadors, o Primera 
Internacional, havia estat fundada a Londres l’any 
1864 i, com és conegut, hi convivien inicialment les 
tendències socialistes i llibertàries.

La iniciativa d’organitzar la federació regional 
de l’AIT havia estat llançada des de les pàgines 
de La Solidaridad, al mes de febrer, i el congrés 
s’havia de celebrar inicialment a Madrid. L’òrgan 
del Centre Federal de les Societats Obreres de 
Barcelona, La Federación, recollí la iniciativa i 
proposà que se sotmetés a votació la seu del 
congrés, resultant àmpliament guanyadora la ciutat 
de Barcelona. Al congrés obrer hi assistiren 90 
delegats que representaven 98 societats obreres. 
Des del seus inicis, i molt especialment després 
dels esdeveniments de la Comuna de París de l’any 
1871, la FRE-AIT va patir una dura repressió. Va ser 
declarada il·legal i va haver de continuar la seva 
activitat en la clandestinitat i amb alguns dels seus 
integrants a l’exili, a Lisboa.

La revolta de les quintes de 1870

Durant tot el temps que va estar en vigor el sistema 
de les quintes, les fugues dels mossos susceptibles 
de ser reclutats per aquest sistema, els motins i 
els avalots van ser freqüents. Els fills de les classes 
treballadores tenien difícil reunir la suma que calia 
dipositar per evitar ser reclutat o pagar les elevades 
quotes que les companyies d’assegurances exigien 
per constituir assegurances contra les quintes. A 
més, cal tenir en compte que, en els anys previs als 
disturbis de 1869 i a la revolta de les quintes de 1870, 
moltes d’aquestes companyies havien fet fallida, el 
que havia contribuït al descontentament popular, 
que també s’agreujava per la frustració dels sectors 
federals intransigents amb la marxa de les coses 
després de la revolució de 1868. Així les coses, a 
l’abril de 1870 va esclatar, arreu del pla de Barcelona, 

Primer Congrés Obrer a Barcelona. 1870

La revolta federal a Gràcia. 1870
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una important revolta contra la quinta d’aquell 
any. A Gràcia els combats van ser particularment 
acarnissats i del seu desenvolupament sorgeix 
el símbol de la campana de Gràcia com a símbol 
federalista. De fet, inspirat per Valentí Almirall, 
apareix el setmanari satíric republicà La Campana de 
Gràcia, molt influent en sectors obrers i menestrals 
fins la seva desaparició l’any 1934. Al seu torn, 
les successives prohibicions d’aquest setmanari 
donarien lloc a l’aparició d’un setmanari satíric 
paral·lel, L’esquella de la Torratxa (publicat fins 
al 1936), d’orientació republicana i d’esquerres, 
i també molt influent. Trobem a la revolta de les 
quintes de Gràcia, com a la revolució de 1868 i a la 
insurrecció federalista de 1869, el dirigent federalista 
de Martorell, Joan Martí, el Xic de les Barraquetes, 
que va formar part de partides republicanes que 
combatien a les carlines i va ser diputat l’any 1872 i 
l’any 1893. El seu germà gran, Vicenç Martí, o el Noi 
de les Barraquetes, havia combatut igualment contra 
els carlins en la guerra dels matiners de 1848 i, des 
de Gràcia també, però l’any 1856, contra les tropes 
del general Zapatero i contra el cop d’Estat del 
general O’Donnell. 

La Primera República (1873-1874)

En rebre la notícia de l’abdicació d’Amadeu 
de Savoia, els republicans i especialment els 
federalistes es van mobilitzar arreu, produint-se 
manifestacions a Madrid davant la seu de les Corts, 
i comunicacions telegràfiques des del moviment 
republicà de Barcelona i d’altres indrets als 
representants a Corts, demanant-los la immediata 
proclamació de la República, amb l’avís que es 
promourien aixecaments populars en cas contrari. 
Davant l’intent de Ruiz Zorrilla de guanyar temps 
i evitar la immediata proclamació de la República, 
el federalista Estanislau Figueras va proposar que 
les Corts es declaressin en sessió permanent. Així, 
sotmesa a la consideració de les Corts la qüestió 
de la forma de govern, el dia 11 de febrer de 1873 es 
va proclamar la Primera República Espanyola, per 
258 vots a favor i només 32 en contra. El primer 
president en va ser el republicà federal català 
Estanislau Figueras i el va seguir el també republicà 
federal català i socialista Francesc Pi i Margall, 
després d’unes eleccions a Corts Constituents, al 
maig de 1873 -en les quals els republicans federals 
van obtenir 343 dels 374 escons, tot i que estaven 
dividits entre els anomenats intransigents, els 
centristes i els moderats- i de la dimissió de Figueras. 

El 8 de juny es va proclamar la República Federal, 
tot i que la discussió del projecte de constitució 
federal va topar amb la suspensió de les sessions de 
les Corts impulsada per Castelar i no es va arribar a 
aprovar.

Des de l’inici, i al llarg de tota la seva existència, la 
Primera República va afrontar enormes dificultats. 
D’una banda, una situació econòmica i financera 
de l’Estat absolutament calamitosa, coincidint 

Francesc Pi i 
Margall

Gravat de la Primera República Espanyola. 1873



VENIM DE LLUNYDes de l’inici del moviment obrer a Catalunya 
fins a l’any 1975

pàg. 21

amb la gran crisi econòmica mundial de 1873. De 
l’altra, la Guerra dels Deu Anys a Cuba, la Tercera 
Guerra Carlina, conspiracions colpistes i la revolta 
cantonalista, aquesta darrera expressió de les 
tensions existents entre els diversos corrents del 
republicanisme federal. Per últim, les tensions i 
desestabilitzacions instigades pels monàrquics 
alfonsins, i les discrepàncies entre el republicanisme 
unitari i el federal, i les vagues obreres 
revolucionàries de juliol de 1873. 

Tot i la seva breu i permanentment amenaçada 
existència, en la Primera República el moviment 
democràtic, republicà i federal va provar de bastir 
una alternativa política i social al liberalisme 
conservador que havia dominat el període isabelí, 
durant la major part del qual governà la fracció 
moderada, la versió espanyola del liberalisme 
doctrinari francès. 

Es van proposar projectes legislatius que en matèria 
agrària haguessin suposat canvis importants en 
l’estructura de la propietat de la terra i, per tant, 
importants canvis en les relacions socials i de 
producció al camp. Des de la devolució als pobles 
dels terrenys d’aprofitament comunal, fins al 
repartiment de terres no cultivades als jornalers, 
passant per la redempció dels foros (o censos), o 
una proposició per repartir terres a cens preservatiu, 
entre d’altres. També en matèria de relacions 
laborals, amb projectes com els dels Jurats Mixtes 
per a la resolució dels conflictes laborals, o la llei 
sobre protecció del treball dels menors de setze 
anys, o la llei sobre protecció del treball de nens als 
circs, entre d’altres.

També n’és bona prova, del projecte alternatiu per a 
Espanya que proposava, el projecte de Constitució 
republicana federal que Francesc Pi i Margall va 
presentar a les Corts. En aquest s’establia una 
forma de govern republicana i una forma d’Estat 
federal, un règim democràtic amb sufragi universal, 
es proclamava per primer cop la separació entre 
l’Església i l’Estat, es reconeixien drets i llibertats 
civils, i a més anava seguit d’una àmplia legislació 
social (abolició de les quintes, abolició dels consums, 
regulació del treball dels menors, fixació de la 
jornada màxima de treball, ensenyament públic, 
etc.). 

Després de la dimissió de Pi i Margall, el succeí en la 
Presidència Nicolás Salmerón, federalista moderat, 
i a la dimissió d’aquest, Emilio Castelar, republicà 
unitarista, que va iniciar una aproximació a sectors 
conservadors i va comptar amb l’oposició dels 
federalistes intransigents i centristes. El 3 de gener 
de 1874, en perdre Castelar una moció de confiança, 
i quan s’estava discutint l’elecció del federalista 
Eduardo Palanca en substitució seva, el general 
Pavía va encapçalar un cop d’Estat, després del qual 
es va establir la dictadura del general Serrano, durant 
la qual la República seguia existint formalment, però 
absolutament desnaturalitzada, amb la constitució 

1873. Proclamació de la I República a Barcelona

Joan Nuet a la portada de La Marsellesa
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de 1873 sense aprovar i la de 1869 en suspens. El 
pronunciament del general Martínez Campos a 
Sagunt va precipitar el final de la Primera República i 
l’inici del període de la Restauració.

El Obrero, 1880

Les Tres Classes de Vapor publiquen des de 1880 el 
periòdic El Obrero, dirigit per Josep Pàmies, un dels 
principals dirigents del sindicat, juntament amb Joan 
Nuet, que el 1864 ja havia estat un dels promotors 
del Manifest Democràtic Socialista de Barcelona. 
Ells mateixos són els impulsors de la creació del 
primer intent d’organització política del socialisme 
català fora dels partits republicans federalistes, 
el Partit Democràtic Socialista Obrer, a partir de 
la confluència, l’any 1881, del grup de El Obrero 
amb els nuclis del PSOE a Catalunya. No obstant 
això, aquesta organització no qualla i no conflueix 
finalment amb el PSOE, fundat l’any 1879.

Fundació de la Federació de Treballadors de la 
Regió Espanyola, a Barcelona, l’any 1881

Durant la clandestinitat havien anat sorgint 
discrepàncies estratègiques de fons a la FRE-
AIT, entre una Comissió Federal que havia anat 
progressivament tornant-se més partidària 
d’un anarquisme insurreccional i sectors 
anarcosindicalistes que pretenien reorganitzar 
un moviment obrer de masses i orientat a l’acció 
sindical. Aquestes discrepàncies, i la perspectiva 
del reconeixement del dret d’associació per part del 
govern liberal de Práxedes Mateo Sagasta, portaren a 
la dissolució de la FRE-AIT i a una crida per constituir 
una nova organització en un congrés obrer que es 
celebrà a Barcelona entre el 23 i el 25 de setembre 
de 1881 al Teatre Circ de Barcelona (al mateix lloc que 
l’important congrés obrer de 1870).

La Secció Vària de Treballadores i “La Constància”

A principis del segle XIX les dones ja suposaven una 
quarta part de la mà d’obra obrera a Barcelona. Al 
tèxtil, però, suposen un 60% del total de persones 
que hi treballen. El salari d’una dona és el 48% 
del d’un home. L’any 1884 es funda a Sabadell la 
Secció Vària de Treballadores, d’inspiració llibertària, 
impulsada per Teresa Claramunt, Gertrudis Fau i 
Federació López i que es proposa “l’emancipació 
dels éssers d’ambdós sexes” i l’educació de les dones 
treballadores. El 1912 es crea l’Art Fabril i Tèxtil, més 
conegut com “La Constància”, sindicat barceloní 
de dones del tèxtil que esdevindrà l’eix d’aquest 
ram a tot Catalunya. L’any 1913 “La Constància” va 
promoure la vaga general del tèxtil, o Vaga de les 
sis setmanes, que afectà 309 empreses i comptà 
amb milers de vaguistes. Van obtenir la implantació 
de la “setmana anglesa” (de dilluns a divendres o al 
principi incloent-hi el dissabte al matí). El gener de 
1918 les obreres promouran una gran mobilització 
amb motiu de l’encariment del cost de la vida. Als 
mítings hi destacaren Balbina Pi, dirigent del tèxtil, 
Roser Dolcet i Llibertat Ròdenas. 

Teresa Claramunt

Josep 
Comaposada

Paul Lafargue
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Fundació de la UGT a Barcelona, 1888

L’any 1887, sis societats obreres adscrites al Centre 
de Classes de Mataró es van adreçar al Centre de 
Classes de Barcelona per demanar-li que prengués 
la iniciativa de convocar un congrés obrer d’àmbit 
estatal a Barcelona, amb la intenció de constituir una 
confederació nacional obrera. Després de diverses 
reunions preparatòries, el dia 11 d’agost de 1888, al 
local que el Cercle Socialista tenia al carrer Tallers, 
29, de Barcelona, es van acreditar les delegacions 
de les diferents societats obreres que participaren al 
Congrés, que es desenvolupà fins al 15 d’agost també 
al Teatre Jovellanos de la ciutat. Entre els dirigents 
obrers presents, Toribio Reoyo, Josep Garrigó, 
Josep Borrell, Lluís Rosal, Basilio Martín Rodríguez, 
Salvador Ferrer, Tomàs Florensa, Joan Boixader, 
Juan Serna i Pablo Iglesias. El congrés decidí fundar 
la Unió General de Treballadors, sindicat socialista 
que es proposava «millorar les condicions de treball, 
apel·lant a la vaga ben organitzada i obtenint dels 
poders públics lleis que afavoreixin els interessos 
del treball». Entre les reivindicacions concretes 
que es varen aprovar durant el congrés hi trobem 
l’establiment d’un salari mínim «determinat cada 
any per una comissió estadística obrera, d’acord 
amb el cost dels articles de primera necessitat», així 
com la constitució de comissions de vigilància per 
tal d’inspeccionar mines, fàbriques, habitatges, etc. 
La UGT comptava aleshores amb 27 seccions que 
agrupaven 3.355 afiliats. La seu de la direcció de la 
UGT va romandre a Barcelona fins l’any 1899.

Primer Congrés del PSOE a Barcelona, 1888

L’any 1872 la FRE-AIT va expulsar un grup dels seus 
membres que havien adoptat un socialisme de tall 
marxista, la majoria d’ells de la ciutat de Madrid. 
Aquests internacionalistes varen fundar aleshores 
la Nova Federació Madrilenya, que més tard van 
convertir en la Nova Federació Espanyola. Estaven 
en contacte amb Paul Lafargue, aleshores exiliat a 
Espanya després dels fets de la Comuna de París, 
i rebien també ajuda de Friedrich Engels. Aquest 
petit grup va ser el germen del Partit Democràtic 
Socialista Obrer Espanyol que es va fundar el 2 
de maig de 1879 a Madrid (més endavant, PSOE). 
L’estada a Madrid del tipògraf Toribio Reoyo va 
estendre l’organització del nou partit socialista 
a Catalunya, gràcies als contactes que aquest va 
establir amb el dirigent obrer Josep Pàmias, vinculat 
a l’òrgan El Obrero, de la Federació de les Tres 
Classes de Vapor. Tot i que finalment aquest sindicat, 
que s’havia anat allunyant de les tesis bakuninistes, 
no s’integraria ni a la UGT ni al PSOE, sinó que va 
impulsar el Partit Socialista Oportunista, de breu 
existència, la seva col·laboració inicial va facilitar 
l’arrelament del PSOE a Barcelona i a Sant Martí de 
Provençals. Aprofitant la convocatòria del Congrés 
Obrer de 1888 a Barcelona, del que naixeria la UGT, 
del 23 al 25 d’agost es va celebrar a Barcelona el 
primer congrés del PSOE, encapçalat pel tipògraf 
Pablo Iglesias. Hi van assistir 18 delegats, tots ells 

Acta 
fundacional 
de la UGT. 
1888
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obrers manuals, en representació de 20 agrupacions 
del partit: 13 de les quals de Catalunya, més les de 
Madrid, Guadalajara, València, Xàtiva, Linares, Màlaga 
i Bilbao. L’any 1895, a Mataró, seria elegit el primer 
regidor socialista a Catalunya, Joan Rocafort. Josep 
Comaposada va ser una de les principals figures del 
socialisme català en el tombant de segle i el primer 
terç del segle XX, tant a la UGT com al PSOE.

El primer Primer de Maig, 1890

Seguint la consigna del Congrés Internacional Obrer 
Socialista de París de 1889, en commemoració 
dels màrtirs llibertaris de Chicago, es va celebrar a 
Barcelona, l’any 1890, la primera jornada del Primer 
de Maig a Barcelona. Milers de treballadors es van 
aplegar al final de la Rambla. 

La Societat Autònoma de Dones de Barcelona i la 
Societat Progressiva Femenina

Tot i que probablement tenia activitat des de 
1889, l’any 1891 es va fundar la Societat Autònoma 
de Dones de Barcelona, amb l’impuls d’Ángeles 
López de Ayala, escriptora i periodista republicana, 
feminista i francmaçona, i amb el de Teresa 
Claramunt, obrera del tèxtil i destacada dirigent 
anarcosindicalista. Se la considera la primera 
associació feminista de Catalunya i d’Espanya, i 
promovia la participació de les dones en totes les 
esferes de la vida política i social, així com la defensa 
dels interessos laborals i socials de les dones. 
L’any 1898 la va substituir la Societat Progressiva 
Femenina, des de la qual es defensava el laïcisme, 
el republicanisme, el lliurepensament i la causa 
obrera, i es difonien les idees feministes. Malgrat 
la repressió que van patir les seves impulsores en 
diferents moments de l’inici del s.XX, des d’aquest 
moviment es va impulsar l’any 1910 a Barcelona la 
que potser fos la primera manifestació feminista del 
país, amb participació de milers de dones. Les seves 
impulsores van esmerçar molts esforços en articular 
un moviment feminista d’àmbit estatal, que finalment 
va quallar en la Asociación Nacional de Mujeres 
Españolas.

Escola Moderna de Ferrer i Guàrdia, 1901

Francesc Ferrer i Guàrdia, pedagog llibertari, va 
posar en marxa l’Escola Moderna l’any 1901, al 
número 56 del carrer Bailèn de Barcelona. La idea 
d’una educació laica i basada en el lliurepensament, 
la raó i la ciència, d’una escola que practicava la 
coeducació (nens i nenes, i de diferents classes 
socials), que no es basava en exàmens, premis ni 
càstigs, era absolutament avançada i trencadora per 
l’època. L’Escola Moderna oferia una insòlita llibertat 
als alumnes i era pionera en la realització d’activitats 
de descoberta del medi natural i social, organitzant 
jocs i exercicis a l’aire lliure. A l’Escola Moderna 
també s’hi organitzaren classes per a adults, basades 
en els mateixos principis i adaptades a les seves 
necessitats. Aviat es van obrir altres centres que 
seguien la mateixa inspiració. L’any 1906 n’eren 34, 

Manifestació de dones convocada per 
Ángeles López de Ayala per l’educació 
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amb més de 1.000 alumnes.

Ferrer i Guàrdia va patir la persecució de les 
autoritats i els sectors conservadors per les seves 
idees polítiques i pedagògiques, i s’aprofità que 
Mateu Morral, autor d’un atemptat amb bomba 
contra Alfons XIII l’any 1906, havia estat bibliotecari 
de l’Escola Moderna, per tancar-la. Aleshores Ferrer 
i Guàrdia marxà a França, on va difondre les seves 
idees i el seu mètode, esdevenint de seguida un 
referent per als pedagogs progressistes. De fet, 
l’any 1907 es va fundar l’Associació de mestres laics 
racionalistes.

Vaga general revolucionària de 1902

A principis de l’any 1902, les societats obreres 
d’orientació anarcosindicalista van preparar una 
vaga per reivindicar la jornada laboral de 9 hores i 
el dret de vaga, i amb la intenció de posar en escac 
el sistema de producció capitalista. Tot i que es va 
convocar formalment per al dia 17 de febrer, dies 
abans els obrers metal·lúrgics de Barcelona i voltants 
ja es trobaven en vaga. S’hi van sumar els traginers 
i els empleats de les fleques. Poc a poc, altres 
sectors de la producció i altres poblacions (Terrassa, 
Sabadell, Mataró, Reus o Tarragona, per exemple) es 
van anar sumant a la vaga, que va durar set dies i va 
anar acompanyada de grans mobilitzacions populars. 
En el punt àlgid, el moviment vaguista involucrà més 
de 100.000 treballadors i treballadores en vaga. 
Això la convertí en una de les vagues més grans 
que s’havia dut a terme a Europa fins aleshores, el 
que resulta meritori tenint en compte que estava 
organitzada per societats obreres locals, en no 
haver-la secundat la UGT ni existir encara la CNT. 
El govern de Sagasta va reaccionar amb duresa i la 
repressió va comportar la declaració de l’estat de 
guerra, 12 obrers morts, 44 de ferits greus i més de 
500 sindicalistes detinguts. La repressió de la vaga 
va inspirar el famós quadre “La càrrega”, del pintor 
Ramon Casas. Els vaguistes no van aconseguir cap 
dels objectius, però la conflictivitat laboral al voltant 
de la durada de la jornada va seguir durant els 
següents anys, des de les vagues dels teixidors de 
llana de 1903 fins a la vaga de La Canadenca de 1919.

Solidaritat Obrera, 1907

Amb les organitzacions sindicals afeblides pel 
fracàs de la vaga general de 1902 i la seva posterior 
repressió, l’Associació de Dependència Mercantil, 
sindicat fundat l’any 1898, va impulsar la iniciativa 
de crear una nova organització unitària sobre les 
estructures de la Unió Local de Societats Obreres 
de Barcelona, l’any 1907. Així va néixer el 3 d’agost 
la Solidaritat Obrera, on confluïren socialistes com 
Antoni Badia i Matamala, principal impulsor de la 
nova organització, o Antoni Fabra i Ribas, amb 
anarquistes com Anselmo Lorenzo, Josep Prat, 
Tomàs Herreros o Salvador Seguí. L’any 1908, en 
un congrés obrer celebrat el 6 i 7 de setembre 
a Barcelona, es va estendre l’organització a tot 

Francesc 
Ferrer i 
Guàrdia
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Fabra

Pintura de Ramon Casas sobre la càrrega de Barcelona. 1901
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Catalunya, amb 153 delegats que representaven 95 
societats federades, 4 Federacions locals (Sabadell, 
Tarragona, Terrassa i Vic), 22 societats adherides, 
l’Agrupació Obrera de Calella i la Col·lectivitat Obrera 
de Palafrugell.

La revolució de juliol de 1909 o Setmana Tràgica

A l’inici del mes de juliol de 1909, sota el govern 
del conservador Antonio Maura, va esclatar un 
conflicte bèl·lic per l’expansió colonial espanyola al 
Nord d’Àfrica. Davant d’això, el govern conservador 
va dictar una ordre de mobilització que incloïa els 
reservistes de les quotes de 1903 a 1907. La mesura 
va ser enormement impopular, atès que les famílies 
burgeses podien evitar el reclutament pagant les 
1.500 pessetes que els permetia l’exempció, mentre 
això resultava impossible per a les famílies de classe 
treballadora. Amb el record encara fresc dels soldats 
morts, ferits i malalts que tornaven de les guerres 
de Cuba i de Filipines, i en un context d’enormes 
desigualtats, i de duríssimes condicions de vida i de 
treball per a les classes treballadores, en les quals 
evitar el reclutament era impossible o significava la 
ruïna familiar per a les classes populars, i acceptar el 
reclutament era igualment condemnar a la misèria 
la família, que perdia el seu principal jornal, les 
condicions per a la revolta estaven servides.

A més, cal tenir en compte que la família Güell i 
la del marquès de Comillas tenien interessos en 
les mines al Nord d’Àfrica, que els soldats eren 
embarcats en vaixells propietat del darrer i que la 
marquesa de Comillas, entre d’altres aristòcrates, els 
repartien escapularis i pedaços de roba amb el famós 
“Detente, bala”.

Si l’embarcament de tropes de l’11 de juliol es va 
desenvolupar sense incidents, no va ser així en el 
del 18 de juliol. Al moll, alguns soldats del Batalló 
de Caçadors de Reus van començar a llençar al 
mar els escapularis i medalles que les aristòcrates 
els donaven, mentre una multitud cridava des de 
terra: “Avall la guerra! Que hi vagin els rics! O tots 
o ningú!”. La policia va disparar a l’aire i va fer 
diverses detencions. Les protestes, però, van anar 
augmentant de to els dies següents, en arribar 
notícies a Barcelona del gran nombre de baixes que 
les tropes patien al Marroc.

En aquest escenari, el governador civil de Barcelona, 
Ángel Ossorio, va prohibir la reunió de Solidaritat 
Obrera que s’havia de celebrar el dissabte 24 de juliol 
per confirmar la proposta d’anar a la vaga general. 
Per això va ser un comitè de vaga clandestí, integrat 
pel socialista Antoni Fabra i Ribas, el sindicalista José 
Rodríguez Romero i l’anarquista Miquel V. Moreno, 
que va finalment decidir una vaga de 24 hores pel 
dilluns 26 de juliol. Antoni Fabra havia intentat que 
la mobilització de Barcelona s’endarrerís uns dies 
per fer-la coincidir amb la vaga que el PSOE i la UGT 
volien convocar a tota Espanya, i que finalment es va 
produir el dia 2 d’agost amb poc seguiment, degut 
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a la repressió desfermada contra el moviment obrer 
arran dels fets de Barcelona, entre les mesures de 
la qual es va trobar la detenció de Pablo Iglesias i 
de tota la direcció socialista el dia 28 de juliol. Però 
el cert és que la situació a Barcelona no permetia 
posposar la vaga, perquè la tensió social ja havia 
esclatat.

La vaga va començar, tal com estava previst, la 
matinada del 26 de juliol i es va anar estenent des 
dels barris obrers de la perifèria cap a les fàbriques 
i el centre. Entre els piquets que recorrien la ciutat 
per estendre la vaga destacà el protagonisme de les 
dones. La vaga va derivar en insurrecció a mida que 
s’intensificaven les topades amb la policia i l’Exèrcit. 
Els enfrontaments eren cada cop més durs i grups 
d’obrers, amb important presència anarquista, van 
aixecar barricades en múltiples indrets de la ciutat. 
L’anticlericalisme del moment, degut a la posició de 
l’Església en el conflicte social i el seu històric suport 
a les posicions reaccionàries, va fer que bona part 
de les ires dels revoltats se centressin en edificis 
religiosos, bàsicament escoles, esglésies i convents. 

En total van ser vuit dies de revolta i 
d’enfrontaments, en els quals hi va haver 87 morts, 
dels quals 75 obrers. Es van assaltar 81 edificis, entre 
els quals 18 esglésies i 18 convents. La repressió 
posterior va ser molt dura: hi va haver més de 2.000 
persones detingudes, es van clausurar més de 130 
centres i entitats considerats subversives pel Govern, 
incloses moltes societats obreres, seus republicanes i 
escoles laiques, i van ser processades 1.725 persones 
per tribunals militars. En total, aquests tribunals 
van dictar 59 cadenes perpètues i 17 condemnes 
de mort, de les quals 12 van ser commutades per 
cadena perpètua. Entre els executats, Josep Miquel 
Baró, líder de la revolta a Sant Andreu; Antoni Malet 
Pujol, acusat de cremar objectes d’una església i de 
disparar contra l’Exèrcit; Eugeni del Hoyo, guarda de 
seguretat que va disparar contra l’Exèrcit; Ramon 
Clemente García, un carboner amb discapacitat 
mental que ballà amb el cadàver d’una monja, i 
Francesc Ferrer i Guàrdia que, malgrat la campanya 
internacional de solidaritat que es va dur a terme en 
favor seu, i malgrat que va quedar clar i comprovat 
que no va tenir-hi cap participació, va ser condemnat 
com a incitador de la revolta, en un clar acte de 
venjança de les classes dominants. Les escoles 
laiques de Barcelona que seguien l’estela de l’Escola 
Moderna, i que ja eren més d’un centenar, van ser 
tancades i va començar la persecució contra els 
mestres racionalistes.

Neix a Reus “La Justícia Social”, 1909

“La Justícia Social” va sorgir el 6 de novembre de 
1909 com a òrgan de l’Agrupació Socialista de 
Reus, que s’havia constituït formalment l’any 1906. 
Fundat i dirigit per Josep Recasens i Mercadé, 
es tracta d’un periòdic fonamental en la història 
i els debats del socialisme català. La publicació 
pretenia desenvolupar la consciència de classe 
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dels treballadors i les treballadores i difondre els 
principis del “socialisme científic”. Més endavant va 
passar a ser l’òrgan de la Federació Catalana del 
PSOE i a publicar-se setmanalment. Es va publicar 
fins l’any 1916. Tant pels autors publicats com pels 
temes tractats, la influència de “La Justícia Social” 
s’estenia més enllà de l’àmbit català. Entre els autors, 
a més de Josep Recasens, hi trobem l’ugetista i 
socialista Josep Comaposada, el poeta Joan Salvat-
Papasseit, Núñez Arenas, Luis Araquistáin, Merino 
Gracia, Fabra Ribas, Tomás Meabe (fundador de les 
Joventuts Socialistes), Leopoldo Alas Argüelles i 
molts d’altres. A les seves pàgines s’hi va publicar la 
traducció d’“El proletariat industrial” de Karl Kautsky, 
un treball sobre l’organització obrera a Catalunya 
de Josep Comaposada, la crònica del viatge que 
Pablo Iglesias va fer a Catalunya, un article sobre 
el materialisme econòmic del propi Recasens, un 
article sobre la Comuna de París de Jules Guesde, 
una anàlisi sobre la vaga general de Fabra Ribas, 
treballs sobre els congressos de la Internacional 
-en un moment d’intensos debats al seu si- articles 
sobre la posició del socialisme davant la guerra i 
davant la política del Kàiser, sobre l’assassinat de 
Jean Jaurès, sobre la Monarquia a càrrec de nou de 
Fabra Ribas, diversos sobre el moviment obrer a 
Galícia i Astúries, sobre la posició del socialisme en 
relació a la Conjunció Republicana-Socialista, molts 
debats entre articulistes sobre la posició socialista 
en la qüestió nacional, la publicació del “Catecisme 
socialista” de Jules Guesde, en traducció d’Andreu 
Nin, un treball sobre l’educació i el socialisme de 
Núñez Arenas, l’article titulat “Soledades” de Tomás 
Meabe, articles sobre religió i socialisme del socialista 
belga Vandervelde, etc.

La CNT, 1910

Durant el segon congrés de la Solidaritat Obrera 
es van imposar les tesis anarcosindicalistes i es 
va decidir crear una nova organització sindical 
d’àmbit estatal. Així va néixer la Confederació 
Nacional del Treball, organització anarcosindicalista 
d’àmbit estatal fundada en un congrés al Saló de les 
Belles Arts de Barcelona, el 30 d’octubre de 1910. 
Comptava, a l’inici, amb uns 30.000 afiliats. Però va 
créixer molt ràpidament, fins a assolir uns 345.000 
afiliats l’any 1918 i uns 705.000 l’any 1919 (dels quals, 
250.000 a Barcelona, el que dona una idea de la seva 
força i influència a Catalunya). Malgrat la repressió 
que patí després de la vaga de 1917, i durant la 
dictadura de Primo de Rivera, la CNT va romandre 
com una formidable força sindical que protagonitzà 
les lluites obreres a Catalunya fins a la Guerra Civil 
de 1936-1939 i els Fets de Maig de 1937, potser 
l’organització obrera més influent a Espanya durant el 
primer terç del segle XX. Destacats dirigents en foren 
Bonaventura Durruti, Federica Montseny, Joan García 
Oliver, Francisco Ascaso, Salvador Seguí, Joan Peiró 
o Àngel Pestaña (aquest darrer, fundador del Partit 
Sindicalista). Amb la recuperació de les llibertats i 
la legalització de la CNT, aquesta va organitzar l’any 
1977 un míting al peu de Montjuïc amb intervencions 

Josep Recasens

II Congrés de Solidaritat Obrera. 1910 (Fundació de la CNT)
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com les de Federica Montseny i més de 200.000 
assistents. Tanmateix, poc després les escissions i 
divisions internes van fer minvar progressivament la 
seva incidència social.

La Mancomunitat de Catalunya, 1914

El 1914 es constitueix la Mancomunitat de Catalunya, 
presidida per Enric Prat de la Riba, com a suma 
de les quatre diputacions catalanes, que engega 
una obra de govern regeneracionista i creadora 
d’institucions: Escola del Treball, Universitat 
Industrial, Escola d’Administració Local, Escola 
Superior d’Agricultura, Institut d’Estudis Catalans, 
Biblioteca de Catalunya, etc. En aquesta època, el 
socialista Rafael Campalans accedeix a la direcció de 
l’Escola del Treball, que convertirà en un gran centre 
cultural popular.

La vaga general revolucionària de 1917

Malgrat que Espanya havia adoptat una posició 
neutral en la Primera Guerra Mundial, els efectes 
d’aquesta es van deixar notar, en forma d’increment 
de la inflació, problemes d’abastament, crisi de 
subsistències, deteriorament dels salaris reals, 
augment de l’atur, etcètera, que en conjunt 
suposaven un deteriorament important de les 
condicions de vida de la classe treballadora. 

Al juliol de 1916, fruit del Pacte de Saragossa entre 
la CNT, el PSOE i la UGT, aquestes organitzacions 
havien establert un Comitè de Vaga. Tot i que el 
Govern havia ordenat la detenció dels signants del 
pacte, al novembre d’aquell any va quedar fixada la 
data del 18 de desembre per a la convocatòria d’una 
vaga general de 24h, que va suposar un important 
èxit organitzatiu, i que va comptar fins i tot amb la 
comprensió i simpatia d’amplis sectors de les classes 
mitjanes. 

Esperonats per aquest èxit, i empesos també per la 
negativa del govern conservador a les exigències 
dels vaguistes, socialistes i anarquistes van decidir 
convocar una vaga indefinida que, pel seu caràcter, 
es pot qualificar de revolucionària. Ho van fer públic 
en un manifest conjunt el 27 de març de 1917. La 
resposta governamental va ser la suspensió de 
les garanties constitucionals i la detenció durant 
una setmana dels signants del manifest. Al juny, 
el nou govern d’Eduardo Dato, format arrel de la 
dimissió de l’anterior per la crisi militar de les Juntes 
de Defensa, va suspendre les Corts i va establir 
la censura de premsa, i va tornar a suspendre les 
garanties constitucionals. Això va donar peu a la crisi 
política de l’Assemblea de Parlamentaris, impulsada 
per la Lliga Regionalista, però a la que durant el mes 
de juliol es van sumar altres parlamentaris catalans i 
de la resta d’Espanya, en protesta pel funcionament 
del decrèpit sistema de la Restauració i pel 
tancament de les Corts. Simultàniament a la reunió 
de l’Assemblea de Parlamentaris a Barcelona, va 
esclatar una vaga de ferroviaris de la UGT a València, 
en un conflicte probablement atiat pel Govern a fi de 

Enric Prat 
de la Riba

Vaga general revolucionària. 1917
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precipitar la vaga general quan encara no estava prou 
preparada. En efecte, la vaga ferroviària va conduir 
la UGT i el PSOE a precipitar la vaga i iniciar-la el 13 
d’agost, tres dies després d’iniciada la dels ferroviaris. 
En molts llocs, però, finalment la CNT la va secundar, 
tot i les discrepàncies estratègiques amb la UGT. 
La vaga va aconseguir paralitzar els grans centres 
industrials del país, inclosa Catalunya, i les grans 
ciutats, així com les zones mineres, però durant pocs 
dies, en alguns llocs durant una setmana. A Barcelona 
i Sabadell, on el pes de la vaga va correspondre a la 
CNT, els enfrontaments van ser molt durs i l’Exèrcit, 
en el cas de Sabadell, va arribar a usar l’artilleria 
contra les seus dels sindicats. El 18 d’agost, el Govern 
proclamà que tenia la situació sota control, però a 
la conca minera asturiana els enfrontaments es van 
allargar encara uns dies. 

El pistolerisme (1917-1923)

La patronal catalana, espantada davant la 
creixent puixança de les organitzacions obreres, i 
especialment davant el poder de la CNT, va portar 
alguns sectors patronals a posar en marxa els 
anomenats Sindicats Lliures, o grocs, amb la finalitat 
de dividir el moviment obrer. També van assajar el 
lock out o tancament patronal com a resposta als 
conflictes col·lectius plantejats pels treballadors, 
així com els acomiadaments massius i l’elaboració 
de llistes negres d’obrers que els havien resultat 
un destorb per protestar o estar organitzats, 
condemnant-los així a no trobar feina i a la misèria. 
Per últim, especialment a Barcelona, van recórrer 
a la contractació de sicaris armats i bandes de 
delinqüents per atemptar contra dirigents sindicals. 
També les organitzacions sindicals van armar alguns 
dels seus membres i van respondre amb atemptats 
contra els sicaris de la patronal, líders polítics 
conservadors o patrons. Així, tot i que les fonts 
discrepen respecte a les xifres concretes, es calcula 
que entre 1917 i 1923, van morir uns 200 obrers, 23 
patrons, 23 directors o encarregats i 8 agents de 
l’autoritat. El governador civil de Barcelona, Martínez 
Anido, va implantar l’anomenada “Llei de Fugues”, 
que permetia disparar contra tot pres que volgués 
fugir i que a la pràctica va ser la cobertura per a 
l’assassinat d’obrers detinguts.

Víctimes destacades del pistolerisme foren l’advocat 
laboralista i polític republicà i catalanista Francesc 
Layret, els dirigents anarcosindicalistes Salvador 
Seguí (El Noi del Sucre), Pau Sabater o Evelio Boal. 
També el president del Govern, Eduardo Dato, el 
policia vinculat al pistolerisme patronal Manuel Bravo 
Portillo o el comte de Salvatierra.

La vaga de La Canadenca, 1919

La vaga de La Canadenca va ser el moviment 
vaguístic més rellevant i exitós del període previ a 
la Guerra Civil espanyola. El conflicte es va iniciar a 
l’empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que pertanyia 
a la Barcelona Traction, Light and Power Company, 

Salvador Seguí

Francesc Layret

Vaga de la Canadenca. 1919



VENIM DE LLUNYDes de l’inici del moviment obrer a Catalunya 
fins a l’any 1975

pàg. 31

la principal accionista de la qual era el Canadian 
Bank of Commerce of Toronto, i d’aquí el nom amb 
que és coneguda. L’empresa va intentar evitar 
l’establiment d’un sindicat independent entre els 
seus empleats de la secció de facturació i va alterar 
les condicions de treball de vuit dels treballadors 
que intentaven formar-lo, per baixar-los el salari, tot 
acomiadant-los quan van buscar l’assessorament 
de la CNT. Quan prop de 140 dels seus companys 
de facturació es van solidaritzar amb ells, també 
els van acomiadar. Els treballadors van buscar el 
suport de la CNT, que va organitzar un Comitè de 
Vaga i aquesta es va estendre aleshores al personal 
de producció i distribució i el 8 de febrer la vaga 
era gairebé total a l’empresa. El dia 10 de febrer la 
direcció de “La Canadenca” va llençar un ultimàtum 
als vaguistes. El dia 21 la CNT va estendre la vaga a 
tot el sector i a les empreses participades per “La 
Canadenca” (Catalana de Gas, Ferrocarrils de Sarrià 
i Societat General d’Aigües), amb un rotund èxit 
de seguiment. La manca de corrent va paralitzar 
bona part de la indústria de Barcelona i de les 
poblacions properes, no van poder sortir els diaris, 
i els tramvies no podien circular. Un nou ultimàtum 
de les companyies d’abastament d’aigua, gas i 
electricitat es va fer públic el dia 1 de març, en què 
s’amenaçava amb l’acomiadament els treballadors 
que no es reincorporessin al seu lloc de treball 
abans del 6 de març. Llavors el Sindicat Únic d’Arts 
Gràfiques de la CNT implantà la “censura roja”, 
negant-se a publicar notícies i articles contraris als 
interessos dels vaguistes. Milans del Bosch, capità 
general de Catalunya, va ordenar la militarització dels 
empleats de les empreses d’aigua, gas i electricitat 
majors de 21 anys i menors de 31 (sota amenaça 
de 4 anys de presó als que no es presentessin 
als llocs de reclutament). Aquesta mesura no va 
aconseguir trencar la vaga, ja que els treballadors es 
presentaven a la feina però es negaven a treballar, 
però va suposar l’empresonament de més de 3.000 
vaguistes. La resposta de la CNT va ser declarar la 
vaga general a Catalunya. El Govern decretà l’estat 
de guerra, però es va veure forçat a negociar amb 
el Comitè de Vaga els tres punts que reivindicava 
aleshores: reobertura dels sindicats clausurats, 
alliberament dels obrers empresonats i l’establiment 
de la jornada de treball de 8 hores diàries. La vaga, 
que havia durat 44 dies, arribà a la seva fi amb una 
victòria sindical, en obtenir els punts reivindicats, la 
readmissió dels vaguistes als seus llocs de treball i 
l’aixecament de l’estat de guerra. L’assemblea per 
ratificar els acords que posaven fi a la vaga va tenir 
lloc a la plaça de braus de Las Arenas i hi van assistir 
20.000 treballadors. Entre els oradors, Salvador 
Seguí, que havia tingut un paper destacat en les 
negociacions.

El dia 3 d’abril un decret del Govern estatal establia 
la jornada de treball de vuit hores per a tots els 
oficis, acreditant el gran triomf de la vaga, ja que 
Espanya es convertí en el primer país del món en 
implantar aquesta vella reivindicació del moviment 

Vaga de la Canadenca. 1919 
Arxiu fotogràfic de Museus de l’Ajuntament de Barcelona
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obrer internacional. Però la repressió posterior va ser 
molt dura. Entre l’abril i el juliol de 1919 hi va haver 
43.000 detinguts i 70.000 acomiadaments, a més 
d’assassinats de dirigents sindicals a mans de sicaris 
de la patronal, com el de Miquel Burgos.

L’assassinat de Francesc Layret i de Salvador Seguí

L’advocat laboralista Francesc Layret va ser 
un defensor de la causa obrera, catalanista i 
republicana. Ja l’any 1900 participà a la fundació de 
l’Associació Escolar Republicana i el 1902 de l’Ateneu 
Enciclopèdic Popular. El 1905 va ser elegit diputat 
per la Unió Republicana. Més tard va ser membre de 
la Unió Federal Nacionalista Republicana, impulsor 
del Bloc Republicà Autonomista (en el qual coincidí 
amb Gabriel Alomar, Marcel·lí Domingo, i en què 
col·laborà també Andreu Nin), i l’any 1917 del Partit 
Republicà Català. L’unia una estreta amistat amb 
Lluís Companys, de qui havia estat company a la 
Universitat.

Companys, al seu torn, coneixia des de la infància al 
dirigent anarcosindicalista Salvador Seguí, que va 
tenir un paper molt destacat en el desenvolupament 
de la CNT i en la important vaga de La Canadenca. 
Layret va ser assassinat el 30 de novembre de 
1920, a mans del pistolerisme patronal, just quan 
sortia de casa, al número 26 del carrer de Balmes 
de Barcelona, per anar a assumir la defensa de 
Companys, Seguí i molts militants cenetistes que 
anaven a ser deportats a un penal de Menorca. 
Salvador Seguí va ser assassinat l’any 1923 al carrer 
de la Cadena de Barcelona, també a mans del 
pistolerisme patronal dels Sindicats Lliures. 

No sabrem mai, per tant, què podria haver estat de la 
història del moviment obrer a Catalunya si haguessin 
arribat a bon port les converses que, en corria la 
brama, existien entre els espais polítics d’aquests 
tres amics i sectors del socialisme català, per tal 
de construir un partit treballista ben arrelat en el 
moviment sindical. 

La Unió de Rabassaires, 1922

L’any 1922 va néixer la Unió de Rabassaires com 
a sindicat agrari que pretenia aplegar tots els 
parcers, rabassaires o arrendataris que treballaven 
al sector vitivinícola català, afectats per la crisi 
de superproducció i baixada de preus posterior 
a la Primera Guerra Mundial. Federà i coordinà 
diverses organitzacions locals i comarcals. Durant 
la dictadura de Primo de Rivera no va desenvolupar 
gaire activitat, però en acabar va experimentar un 
gran creixement i es va implantar arreu del territori, 
esdevenint una de les organitzacions més influents 
durant la Segona República a Catalunya, gràcies en 
part a la seva proximitat a ERC.

La dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930

L’any 1923 el capità general de Catalunya, Miguel 
Primo de Rivera, va donar un cop d’Estat. El govern 
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Pagesos del Sindicat de Sant Andreu. Fons Murgadas. 1918
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de torn va demanar a Alfons XIII la destitució dels 
militars rebels, però aquest s’hi va negar, provocant 
la dimissió del govern i lligant la seva sort a la naixent 
dictadura. Es va formar un Directori Militar per dirigir 
el país, es va suspendre la Constitució de 1876, es 
van dissoldre els ajuntaments, es van prohibir els 
partits polítics, es van crear els sometents més enllà 
de Catalunya, on ja existien, i es va declarar l’estat 
de guerra. La Lliga Regionalista va donar suport 
inicialment a Primo de Rivera, però el règim posat 
en marxa per aquest aviat va començar una dura 
repressió del catalanisme i de la llengua i la cultura 
catalana. L’estratègia de la dictadura cap als dos 
grans corrents del moviment obrer va consistir en 
provocar-ne la divisió (la col·laboració CNT-UGT l’any 
1917 havia deixat una profunda petjada), i així com va 
reprimir durament l’anarquisme, va intentar atreure 
el socialisme a les institucions. Això va provocar la 
divisió del socialisme espanyol entre els partidaris de 
participar-hi (encapçalats per Besteiro), i els contraris 
a qualsevol col·laboració (encapçalats per Prieto). 
Ja des de 1927-1928 la dictadura va anar perdent 
suports i les organitzacions d’oposició s’anaven 
articulant i creixent cada cop més. Las condicions de 
treball seguien essent pèssimes i la dura repressió no 
va impedir un sostingut enfortiment de la CNT, però 
en canvi sí que va acabar per convertir en clarament 
majoritàries les posicions d’Indalecio Prieto al PSOE 
i a la UGT. Finalment, fracassat el seu projecte i amb 
una salut precària, Primo de Rivera va presentar 
la seva dimissió a Alfons XIII, que la va acceptar 
immediatament i va nomenar Dámaso Berenguer per 
dirigir el país. L’intent del monarca de deslligar-se de 
la dictadura i tornar a la situació anterior, durant el 
període conegut com a “Dictablanda”, va ser inútil, 
donant lloc a la proclamació de la República després 
de les eleccions municipals de 1931.

La Unió Socialista de Catalunya (USC)

L’any 1923 un grup de socialistes catalans 
s’escindiren de la Federació Catalana del PSOE, 
encapçalats per Rafel Campalans, Joan Comorera, 
Manuel Serra i Moret, Josep Comaposada i Gabriel 
Alomar. 

La dictadura de Primo de Rivera va suposar greus 
dificultats per a la nova organització socialista, que 
no obstant va seguir actuant a la clandestinitat, i 
va reorganitzar-se l’any 1930. En aquesta etapa la 
USC s’aproximà progressivament a les posicions 
d’Esquerra Republicana de Catalunya i presentà 
candidats en les llistes electorals d’ERC a les 
eleccions al Parlament de Catalunya durant la 
Segona República. 

L’any 1934, la USC va impulsar la creació de la Unió 
General de Sindicats Obrers de Catalunya, sindicat 
socialista que mantingué bones relacions amb el 
CADCI i la Unió de Rabassaires. En esclatar la guerra 
civil, la UGSOC es va integrar a la UGT. La USC, al seu 
torn, va participar en la creació del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya juntament amb el Partit Català 
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Proletari, el Partit Comunista de Catalunya i la 
majoria de la Federació Catalana del PSOE. 

La Unió Socialista de Catalunya va començar a 
publicar l’any 1923, a Barcelona, el seu òrgan oficial, 
al que va anomenar “La Justícia Social”, com el 
publicat per la Federació Catalana del PSOE fins 
l’any 1916. En formar-se el PSUC, la publicació es 
fusionà amb la capçalera “Octubre”, apareixent 
breument com a “La Justícia Social-Octubre”, per 
convertir-se poc després en “Treball”, òrgan del 
PSUC.

Vaga de lloguers de 1931

Davant la carestia de l’habitatge i la situació 
econòmica precària de molts treballadors després 
de la frenada en sec del sector de la construcció 
amb el final de l’Exposició Universal de 1929, que va 
abocar famílies senceres a malviure en habitacions 
rellogades i en cases de dormir insalubres, es va 
estendre un moviment coordinat d’impagament dels 
lloguers, impulsat des de la CNT. Va començar l’abril 
de 1931 amb especial intensitat a la Barceloneta i 
ràpidament es va estendre a Sants, el Clot, Poblenou 
i també l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma de 
Gramenet. La vaga, que tenia un fort protagonisme 
de les dones, que acostumaven a administrar el 
jornal dels seus marits, es va estendre fins al mes 
de desembre i va ser durament reprimida per la 
força pública sota les ordres del llavors governador 
civil, Oriol Anguera de Sojo, i en connivència amb 
el president de la Cambra de la Propietat, Joan 
Pich i Pon, que més tard seria alcalde de Barcelona. 
La repressió es va accelerar després de la vaga 
general de Barcelona del 3 al 5 de setembre de 
1931. Tot i així, la vaga va permetre a molts llogaters 
renegociar l’import de les rendes a satisfer i va 
introduir alguns canvis en el mercat del lloguer. 

La Segona República (1931-1939)

Els resultats de les eleccions municipals celebrades 
el 12 d’abril de 1931 van mostrar clarament que la 
posició de la monarquia espanyola era insostenible, 
en haver-se unit a la sort de la dictadura de Primo 
de Rivera. Les forces republicanes van guanyar a 41 
capitals de província i als majors nuclis de població, 
allà on la influència del caciquisme no arribava 
amb la mateixa força que al camp. Alfons XIII va 
marxar camí de l’exili, sense abdicar formalment, i 
les viles de Sahagún, Eibar i Jaca van proclamar la 
República el 13 d’abril, mentre que la proclamació 
oficial va fer-se ja en la data del 14 d’abril de 1931. Va 
formar-se un govern provisional durant el període 
constituent, fins a l’aprovació de la Constitució de 
1931, el 9 de desembre. Les eleccions constituents 
donen una majoria als republicans d’esquerres 
i als socialistes. Es forma un primer govern de 
coalició entre republicans i socialistes, que amb 
una agenda transformadora, prova d’abordar una 
multitud de problemes pendents de resoldre (la 
qüestió agrària, la qüestió social, la qüestió militar, la 
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qüestió nacional, la qüestió religiosa, entre d’altres), 
tenallat per la resistència de les forces reaccionàries 
i dels sectors dominants que es resistien a perdre 
privilegis, d’una banda, i pels sectors anarquistes 
que consideraven la República com un règim burgès 
i volien proclamar el comunisme llibertari. D’aquest 
primer període en destaquen l’aprovació de la 
Constitució republicana, l’establiment en aquesta 
del sufragi universal, per primer cop incloent-hi el 
femení, l’aprovació de la Llei del divorci, l’esforç 
per la secularització del país i de l’ensenyament, la 
posada en marxa de més de 10.000 noves escoles 
de primària, o de les missions pedagògiques, de 
milers de biblioteques, la Llei de contractes de 
treball i la dels jurats mixtos, la reforma militar, 
l’aprovació de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
de 1932 i la Llei de reforma agrària, així com fortes 
tensions socials: la vaga de la Telefónica a Sevilla, la 
vaga general de Barcelona, la insurrecció anarquista 
de l’Alt Llobregat i la matança de Casas Viejas 
durant la insurrecció anarquista de gener de 1933. 
A les primeres eleccions al Parlament de Catalunya, 
després de l’aprovació de l’Estatut, triomfen les 
candidatures conjuntes d’ERC i la Unió Socialista 
de Catalunya, provocant la desfeta de la Lliga, i 
Francesc Macià, que l’havia presidit en funcions, 
continua encapçalant la Generalitat. A la mort 
d’aquest, el va substituir Lluís Companys.

La caiguda del Govern d’Azaña precipita, poc 
després, la convocatòria d’unes eleccions, que 
condueix a la formació d’un govern dels partits del 
centre-dreta republicà, amb suport extern de la 
dreta catòlica de la CEDA i del Partit Agrari. Aquest 
període es caracteritza per una forta inestabilitat 
política, es succeeixen els governs (fins a vuit 
en dos anys), i per una activitat de laminació de 
totes les reformes empreses en el bienni anterior. 
La conjuntura afavoreix una nova aproximació 
entre la UGT i la CNT. Al juny, es desfermà per la 
Federació de Treballadors de la Terra de la UGT 
una important vaga al camp, que va ser objecte 
d’una dura repressió (més de 10.000 detinguts i 
200 ajuntaments d’esquerres destituïts). Alhora, 
el govern de la dreta entra en conflicte amb el 
nacionalisme basc, en aturar la tramitació de 
l’Estatut d’Autonomia basc i, més tard, pel concert 
econòmic. També es va produir el conflicte de la Llei 
de contractes de conreu, aprovada pel Parlament 
de Catalunya, que afavoria que els rabassaires 
(arrendataris de vinyes), poguessin comprar les 
terres després de cultivar-les durant quinze anys. 
Els propietaris van assolir el suport de la Lliga 
Regionalista, que va portar la Llei davant el Tribunal 
de Garanties Constitucionals, que la va declarar 
inconstitucional. El Govern de la República va ser 
acusat per la CEDA de tou en la qüestió rabassaire 
i aquest conflicte va contribuir també a la crisi 
d’octubre de 1934. La CEDA va retirar el suport 
al Govern de Samper i va exigir la seva entrada 
al mateix. Hi va entrar amb tres ministres. Fruit 
d’això, de l’increment de les tensions socials per 
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les polítiques del govern de la dreta i del context 
internacional (es tenia ben present la deriva feixista 
d’Àustria sota el canceller Dollfuss i la dura repressió 
de la resistència socialdemòcrata a la seva intenció 
de liquidar la democràcia austríaca), el PSOE i la 
UGT van cridar a una vaga general revolucionària 
a partir del 5 d’octubre de 1934, coneguda com a 
Revolució d’Octubre de 1934. La vaga va ser seguida 
a les ciutats i bastant menys al camp, on la repressió 
de la vaga de juny havia desarticulat les estructures 
sindicals. Tanmateix, tot i que en alguns punts hi 
va haver enfrontaments, només a Astúries la vaga 
va convertir-se en un moviment revolucionari. Els 
obrers i miners asturians s’havien organitzat i armat 
bé i van formar una milícia d’uns 20.000 integrants, 
que de seguida va controlar les conques mineres 
i una part important del territori asturià, en què el 
socialista Ramón González Peña encapçalava el 
comitè revolucionari de la Comuna d’Astúries. El 
Govern de la República va enviar l’Exèrcit (incloent-
hi regulars i legionaris de l’Exèrcit d’Àfrica) i la 
coordinació de l’operació per sufocar el moviment 
revolucionari va recaure en el general Francisco 
Franco.

El dia 6 d’octubre, sense connexió directa amb 
aquests esdeveniments, el president de la 
Generalitat, Lluís Companys, va proclamar “l’Estat 
català dins la República Federal Espanyola” i va 
convidar a formar un govern provisional de la 
República a Barcelona. La crida no comptava amb 
la preparació suficient per provocar un aixecament 
popular i, a més, mancava del suport de la majoria 
de la classe treballadora, organitzada al voltant de 
la CNT, que no la secundà. Les tropes del general 
Domingo Batet van sufocar el dia 7 d’octubre 
els darrers focus de resistència. El president i els 
consellers de la Generalitat van ser empresonats i 
l’Estatut d’Autonomia de 1932 va ser suspès. 

Tot i el fracàs dels moviments d’octubre, la 
dreta va témer més que mai que un futur intent 
revolucionari pogués triomfar. La CEDA i els feixistes 
pressionaven per una política més clarament 
contrarevolucionària i, després de provocar una 
nova crisi de govern, van aconseguir la formació 
on la dreta no republicana ja era majoria front al 
centre-dreta i la dreta republicana. Es van endurir 
les polítiques del govern i l’actitud de la patronal i 
dels terratinents, amb l’expulsió dels yunteros de 
les terres que conreaven, amb la Llei de reforma 
de la reforma agrària, amb la dissolució de 2.000 
ajuntaments socialistes i republicans d’esquerres, 
la suspensió dels jurats mixtos, la prohibició de 
les “vagues abusives”, l’acomiadament de milers 
de treballadors i treballadores per pertànyer a un 
sindicat o haver secundat les vagues de 1934, es va 
perseguir i apartar els oficials de l’Exèrcit sospitosos 
de simpatitzar amb l’esquerra i es va promoure a 
militars de dubtosa lleialtat a la República. Amb els 
radicals debilitats, la CEDA va exigir la Presidència 
del Govern, però Niceto Alcalá-Zamora s’hi va 
negar i va encarregar la formació de govern a 
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Portela Valladares. Davant la manca de suports 
parlamentaris, es van convocar unes eleccions pel 
febrer i març de 1936.

A aquestes eleccions, l’esquerra va concórrer 
en una àmplia coalició que es va conèixer com 
a Front Popular al conjunt d’Espanya i com a 
Front d’Esquerres a Catalunya. L’alta participació, 
afavorida per l’actitud de la CNT, que no havia 
fet la tradicional crida a l’abstenció, va suposar la 
victòria electoral de les esquerres. A Catalunya, 
el Front d’Esquerres derrotà clarament el Front 
d’Ordre. Malgrat els intents de la dreta d’impedir-
ho, el nou govern d’esquerres va poder formar-se, 
i va reprendre l’activitat de transformació del país, 
tornant a bastir allà on el govern del bienni anterior 
havia demolit. Es va decretar una amnistia que va 
permetre l’alliberament de 30.000 presos polítics 
i socials, es va restablir l’autogovern de Catalunya, 
es va aprovar l’Estatut d’Autonomia basc i es va 
admetre a tràmit, ja en plena guerra, el de Galícia, 
que havia estat referendat el juny de 1936. Es va 
recuperar la vigència de la Llei de reforma agrària i 
es van establir 115.000 camperols en noves terres, 
tot i que això no va aturar un moviment d’ocupació 
de terres promogut per la Federació Nacional de 
Treballadors de la Terra de la UGT, en el qual més de 
60.000 camperols van ocupar i llaurar terres. També 
es va apartar els militars més reaccionaris a destins 
com les Canàries, Balears o el Nord d’Àfrica. No 
obstant això, en els dies 17, 18 i 19 de juliol de 1936, 
va començar una rebel·lió militar de signe feixista 
que va derivar en la Guerra Civil. Cal destacar que, 
malgrat haver de fer front a una situació tan terrible 
com una guerra civil i a les lluites intestines en el 
bàndol republicà, els governs de la República en 
aquest període no van cessar en els seus intents de 
transformar la realitat social i econòmica espanyola, 
el que resultà ben patent en el camp educatiu i en 
molts d’altres.

El POUM

El Partit Obrer d’Unificació Marxista es va fundar 
el 29 de setembre de 1935 a Barcelona, com a 
resultat de la fusió de l’Esquerra Comunista, en què 
militava Andreu Nin, i del Bloc Obrer i Camperol, 
en el qual militava Joaquim Maurín. El partit, format 
per organitzacions que discrepaven de l’ortodòxia 
comunista fomentada des de la URSS, va comptar 
des de l’inici amb una major implantació a Catalunya 
i al País Valencià, una certa implantació a Madrid 
i una implantació minoritària a altres zones com 
Extremadura, Astúries o el País Basc.

Malgrat la seva posició crítica tant amb el PCE com 
amb el PSOE, el POUM va decidir formar part de les 
candidatures del Front Popular (Front d’Esquerres, 
a Catalunya), a les eleccions de febrer de 1936 i va 
contribuir així a la seva victòria.

Només 10 mesos després de la seva fundació, 
al juliol de 1936, el POUM esdevé un dels actors 
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destacats en la lluita per derrotar l’intent de cop 
d’Estat feixista. Immediatament organitzà les 
seves milícies i les envià al front d’Aragó, a on van 
participar de l’experiència col·lectivista que s’hi va 
propiciar per la presència de milícies anarquistes.

El POUM va ser un dels actors dels fets de maig 
de 1937, juntament amb la CNT i en oposició a 
ERC, el PSUC, la UGT i la mateixa Generalitat de 
Catalunya. La repressió estalinista contra membres 
i dirigents del POUM, que ja havia començat abans, 
s’intensificà a partir d’aquell moment, forçant 
l’organització a passar a la clandestinitat. Tot i així, 
les milícies del POUM, enquadrades ja dins unitats 
regulars de l’Exèrcit Popular, van seguir combatent 
les tropes franquistes fins al final. 

Els homes i les dones del POUM van reconstruir 
l’organització a l’interior i a l’exterior durant la 
dictadura franquista, i foren principals protagonistes 
de l’impuls del Moviment Socialista de Catalunya. 
La majoria de la organització, amb bona part del 
secretariat del POUM al capdavant, acabarien 
ingressant al PSC quan aquest partit es va formar.

Fundació del PSUC, 1936

Fruit de converses posteriors a l’octubre de 
1934, amb la idea de crear un gran partit obrer a 
Catalunya, el PSUC es va fundar el 23 de juliol de 
1936, pocs dies després de l’inici de la Guerra Civil, 
al Bar del Pi de Barcelona. Va néixer de la fusió de 
la Unió Socialista de Catalunya, el Partit Comunista 
de Catalunya, el Partit Català Proletari i la Federació 
Catalana del PSOE. Alguns dels seus principals 
dirigents, a l’inici, provenien del socialisme, com 
és el cas de Joan Comorera (USC) i Rafael Vidiella 
(FC del PSOE). No obstant això, no totes les 
agrupacions del PSOE a Catalunya s’hi van integrar 
finalment. Sota creixent domini comunista, la nova 
organització política va anar creixent en el transcurs 
de la Guerra Civil i es va convertir ràpidament, 
en paral·lel al PCE, en un dels actors polítics 
principals. El PSUC comptava amb entre 2.500 i 
6.000 afiliats en el moment de la seva fundació 
i es calcula que eren uns 64.000 al juny de 1937. 
El PSUC va participar al Govern de la Generalitat 
durant la guerra i va tenir un paper protagonista en 
la persecució de militants anarquistes i del POUM 
després dels Fets de Maig de 1937. 

Amb la desfeta republicana, el PSUC es reorganitzà 
a l’exili i passà a la clandestinitat a l’interior. El PSUC 
impulsà la creació de grups guerrillers a Catalunya, 
o maquis, tant urbans com a diferents serralades 
catalanes. Els comunistes foren els dirigents de la 
frustrada invasió de la Vall d’Aran de 1944, amb la 
que pretenien restablir el control republicà d’una 
part del territori i forçar així els aliats a alliberar 
també Espanya del feixisme. L’any 1948, el PCE i 
el PSUC van canviar d’estratègia, abandonant la 
lluita guerrillera, i només van seguir actuant els 
maquis anarquistes. A partir de la decisió de la CNT, 
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l’any 1951, de retirar els seus maquis, ja només van 
seguir combatent alguns petits grups i individus, 
bàsicament anarquistes.

L’any 1949, Comorera va ser expulsat, acusat de 
titista, i una part dels antics militants de la USC van 
sortir del PSUC per integrar-se a l’MSC.

Malgrat la dura repressió que va patir, des de la 
caiguda de la seva primera direcció clandestina, 
el gener de 1940, fins a la seva legalització, l’abril 
de 1977, el PSUC es va convertir en la principal 
i més ben organitzada de les organitzacions 
antifranquistes a Catalunya, impulsant moltes de 
les principals accions i estratègies d’oposició a la 
dictadura. 

La Guerra Civil (1936-1939) i la dictadura franquista

La rebel·lió militar de signe feixista contra la Segona 
República Espanyola, en trobar-se amb la resistència 
de les organitzacions obreres i les forces lleials a la 
República, va conduir a una llarga i sagnant Guerra 
Civil. Malgrat la tenaç resistència de les forces 
democràtiques aplegades al voltant de la defensa 
de la República, les forces reaccionàries i feixistes 
van acabar per imposar-se, donant lloc a un règim 
dictatorial al qual no es va posar fi fins l’obertura 
d’un procés de transició, després de la mort del 
dictador Francisco Franco. El franquisme, ja durant 
la Guerra Civil i també al llarg de tota la dictadura, 
va desplegar una àmplia varietat de mecanismes 
repressius fins al darrer moment: de l’assassinat 
de milers de persones afusellades, passant 
per l’internament de milers més en camps de 
concentració, pels treballs forçats o un llarg servei 
militar, per l’empresonament de milers més, l’exili 
forçat d’altres milers, la connivència en la deportació 
de molts als camps nazis, la depuració de mestres, 
professors i altres funcionaris, les llistes negres que 
impedien trobar feina als rojos, els cabells rapats i 
l’oli de ricí, la sostracció de nadons, les detencions, 
tortures i empresonaments, la persecució de la 
llengua i la cultura catalanes, i tantes altres fórmules 
d’intentar mantenir subjugats els vençuts i els qui 
poc a poc anaren reconstruint una oposició a la 
dictadura. En la llarga nit del franquisme, però, 
sempre hi va haver, a l’interior i a l’exili, moviments 
que cercaven derrocar el règim. 

El Moviment Socialista de Catalunya 

Després de l’experiència de la República i la Guerra 
Civil, i també a la vista de la línia política del PSUC, 
diversos grups i tendències socialistes de Catalunya 
van començar acostaments. L’any 1942, impulsat 
principalment per Josep Rovira i militants del 
POUM, naixia el Front de la Llibertat. Més endavant, 
i decantat el POUM cap a les posicions de Rovira en 
un congrés celebrat a Tolosa de Llanguedoc l’any 
1944, s’impulsà la fundació del Moviment Socialista 
de Catalunya (MSC), que nasqué simultàniament 
a Tolosa de Llenguadoc, Mèxic i, clandestinament, 
a Catalunya, als volts de gener de 1945. En la nova 
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formació s’hi van integrar militants provinents del 
POUM, de l’antiga Unió Socialista de Catalunya, tot 
abandonant el PSUC, alguns militants d’Esquerra 
Republicana i de la CNT i, a l’interior, un grup 
d’estudiants laboristes de la Universitat de 
Barcelona. Juntament amb Josep Rovira, destaquen 
Manuel Serra i Moret, Enric Brufau i Joan Aleu, 
d’entre els fundadors de l’MSC. L’òrgan del partit era 
la capçalera “Endavant”, publicat entre 1945 i 1968, 
editat a França, dirigit per Josep Pallach, i que duia 
per lema “Federació, Democràcia, Socialisme”. 

L’any 1946, l’organització de l’MSC a l’interior va 
començar a estructurar-se i a contribuir, juntament 
amb elements de la Federació Catalana del PSOE, 
a la reconstrucció de la UGT. El mateix gener de 
1946, la CNT i la UGT dirigeixen la vaga general 
de Manresa. La vaga s’estén a Terrassa, Sabadell i 
Barcelona. Al desembre del 1946 es va impulsar la 
vaga del tèxtil a Barcelona. La militància de l’MSC 
participà en la vaga de tramvies de 1951. Va formar 
part del Consell Nacional de la Democràcia Catalana, 
òrgan de coordinació de diverses forces polítiques i 
socials catalanes (Esquerra Republicana de Catalunya, 
Acció Catalana Republicana, Unió Democràtica 
de Catalunya, Unió Catalanista, Estat Català, Front 
Nacional de Catalunya, Unió de Rabassaires, Moviment 
Socialista de Catalunya, Front de la Llibertat, Partit 
Republicà d’Esquerra, Front Universitari de Catalunya 
i alguns grups de la CNT i de la Unió General de 
Treballadors). El Moviment Socialista de Catalunya 
tenia un caràcter minoritari a l’interior, però va suposar 
la permanència d’una organització important del 
socialisme no comunista a Catalunya en els anys més 
durs de la dictadura franquista. El 13 de novembre 
de 1958, en el context de la repressió de la vaga 
de tramvies de 1958, va haver-hi una caiguda de 
51 militants socialistes, del PSOE i de l’MSC, quan 
aquestes organitzacions estaven estrenyent els seus 
contactes. Entre els detinguts, Pere Ruiz i Borràs, 
Salvador Clop i Urpí, Francesc Casares i Potau, Joan 
Reventós i Carner, Joan Rion, Edmon Vallès i Perdrix, 
Antoni Ferrer, Marià Solanas, Francesc Sánchez, 
Sebastià Padrós, Miquel Casablancas, Lluís Torras, 
Joan García, Francesc Massanès, Francisco Ureña i 
Carles Sampons.

El 1968 es va dividir en dos corrents diferenciats 
ideològicament, en part degut als esdeveniments 
del maig d’aquell any arreu d’Europa. Un dels 
corrents d’opinió, dirigit per Joan Reventós i 
Carner, cap visible de l’MSC a l’interior i que 
havia ingressat al partit l’any 1949, va acabar 
desembocant en la creació de Convergència 
Socialista de Catalunya i, més tard, en el Partit 
Socialista de Catalunya-Congrés, d’ideologia 
marxista. D’altra banda, el corrent encapçalat per 
Josep Pallach i Carolà, dirigent de l’MSC a l’exterior, 
de caràcter socialdemòcrata, va desembocar en el 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, 
que el 1976 adoptà el nom de Partit Socialista de 
Catalunya-Reagrupament.
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Vagues de tramvies de 1951 i 1957

L’1 de març de 1951 es va iniciar a Barcelona la 
primera protesta massiva contra el franquisme 
des del final de la Guerra Civil, en forma de boicot 
al servei de tramvies de la ciutat. Inicialment, la 
protesta va ser espontània i motivada principalment 
per l’augment d’un 40% del preu dels bitllets, però 
també va servir per canalitzar un profund malestar 
per les dures condicions de vida de la postguerra 
(crisi econòmica, atur, carestia, crisi d’abastaments, 
restriccions energètiques, etc.) i per expressar el 
rebuig a la dictadura. Hi van participar militants de 
la CNT, del FNC, la FNEC, l’MSC, el PSUC i gran part 
de la ciutadania barcelonina. Durant dues setmanes, 
els tramvies circulaven buits, protegits per la força 
pública, i la gent feia els trajectes a peu com a forma 
de protesta. Es van produir alguns sabotatges, es 
van apedregar tramvies i hi va haver incidents greus 
en la repressió del moviment. En la jornada del 12 
de març, la repressió de la Guàrdia Civil contra els 
manifestants va provocar morts. La vaga, que va 
tenir un ampli ressò internacional, va finalitzar a 
Barcelona amb la destitució del governador civil i de 
l’alcalde, i amb la retirada de l’increment tarifari. Tot 
i així, va desencadenar el primer moviment vaguístic 
d’importància en l’Espanya de postguerra, estenent-
se a Madrid, País Basc i a altres indrets, tot i que 
amb menor èxit.

Després de l’onada vaguística de 1951 va caure 
sobre el moviment obrer una dura repressió, de la 
qual no aconseguiria començar a recuperar-se fins 
al bienni 1957-1958. 

Entre el 14 i el 25 de gener de 1957, i també prenent 
com a base un increment de tarifes, es produí una 
nova vaga de tramvies massivament secundada per 
la ciutadania, en la qual s’expressava també una 
protesta contra la dictadura. Dins aquest context 
de mobilitzacions, i aprofitant la visita a Barcelona 
del director general d’ensenyament universitari, 
s’organitza una assemblea lliure d’estudiants de la 
Universitat de Barcelona, en què els i les estudiants 
reclamen la sortida de la policia de la Universitat, 
el retorn a la normalitat acadèmica, l’eliminació del 
SEU i llibertat d’expressió. Es van produir nombroses 
detencions i una dura repressió. L’any 1958 es van 
desfermar vagues mineres a Astúries i al País Basc, 
i vagues de solidaritat amb aquestes en el metall de 
Barcelona.

El Front Obrer de Catalunya

A partir d’elements provinents de la Nova 
Esquerra Universitària (NEU), fundada l’any 1957 
amb militants de l’entorn de la revista El Ciervo i 
d’altres provinents de la Joventut Obrera Catòlica 
i de la Germandat Obrera d’Acció Catòlica, així 
com alguns estudiants universitaris, que van 
entrar en contacte l’octubre de 1959 amb el grup 
d’estudiants madrilenys que havien fundat el Front 
d’Alliberament Popular (FLP n’era l’acrònim en 

Vaga de tramvies. 1951
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castellà, d’aquí que se’ls conegués com a felipes), 
es va fundar l’Associació Democràtica Popular de 
Catalunya (ADPC), que no obstant això va mantenir 
la NEU com a secció estudiantil.

L’any 1961, l’ADPC es va escindir en dos grups. 
L’un, favorable a la seva transformació en partit 
polític, va donar lloc a la creació del Front Obrer 
de Catalunya. Entre els seus impulsors hi trobem 
Isidre Molas, Rodolf Guerra, Josep M. Picó o Antoni 
Jutglar. L’altre, que no n’era partidari, mantingué 
l’ADPC. Entre els que hi romangueren hi trobem 
José Ignacio Urenda, Alfonso Comín, José Antonio 
González Casanova o Pasqual Maragall. L’any 
1962 sorgeix en l’àmbit universitari el Moviment 
febrer-62, en què les seccions universitàries de 
l’MSC (Raimon Obiols) i del FOC (Pasqual Maragall), 
estableixen una unitat d’acció. En el context d’un 
ampli moviment vaguístic iniciat l’abril de 1962 a 
les conques mineres asturianes, que va generar 
moviments de protesta i vagues també arreu del 
país, a Madrid i a Barcelona (van parar la Maquinista 
Terrestre i Marítima, Macosa, Hispano-Suiza i 
d’altres), els estudiants universitaris antifranquistes 
de la NEU, del PSUC i d’altres grups agrupats en el 
Moviment febrer-62, participen primer en solidaritat 
amb la vaga minera, i després amb reivindicacions 
pròpies. Hi va haver nombroses detencions que van 
afectar totes dues branques. Això va generar un 
moviment de confluència, dins i fora de la presó, 
que va conduir a la fundació definitiva del FOC l’any 
1963. 

El grup havia après de l’experiència dels fracassos 
de les vagues convocades pel PCE, el PSUC, l’FLP 
i l’MSC els anys 1957 i 1958, i del cicle de repressió 
i reflux organitzatiu de 1959 a 1962. Va contribuir 
decisivament a la vaga de la Maquinista de l’any 
62, introduint noves formes d’organització durant 
la vaga. Volia encarnar una alternativa al PSUC i a 
l’MSC, connectant amb un nou obrerisme a l’interior, 
amb les corrents de la nova esquerra europea (PSU, 
PSIUP), i atent a revolucions com les de Cuba o 
Algèria, així com a l’experiència autogestionària 
iugoslava. Va participar en la creació de les 
Comissions Obreres i va tenir un paper molt 
destacat en les lluites estudiantils entre 1964 i 1969.

Vaga nacional pacífica de 24 hores, 1959

Després de mesos de preparació, bona part 
de l’oposició antifranquista va convocar una 
vaga general pacífica pel 18 de juny de 1959. La 
convocatòria va ser impulsada pel PCE i el PSUC, 
Acción Democrática, Frente de Liberación Popular, 
el Front Obrer de Catalunya, el PSOE de l’interior, 
la Agrupación Socialista Universitaria, Comitès de 
Coordinació Universitària de Madrid i Barcelona, 
el Moviment Socialista de Catalunya, el Partit 
Demòcrata Cristià de Cataluya, el Comitè Regional 
de la CNT de Catalunya a l’exili, el Front Nacional de 
Catalunya, el Front Revolucionari Canari i d’altres 
grups.
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Per primer cop diverses forces d’oposició 
coordinaven així els seus esforços per convocar 
una acció de masses d’aquestes característiques. 
No obstant aixó, no es va establir un mecanisme 
estable de coordinació entre els diferents grups, i la 
vaga en sí va tenir menys repercussió de l’esperada 
pels organitzadors. Molts militants van ser detinguts 
a diversos punts d’Espanya, uns 90 dels quals, 
militants del PSUC, van ser detinguts a Sabadell.

El moviment veïnal

El moviment veïnal a casa nostra no s’entén sense 
els fenòmens urbans que van acompanyar la 
progressiva arribada de persones a Catalunya, 
provinents d’altres indrets d’Espanya, ja des de la 
postguerra civil i amb especial intensitat als anys 60. 
A les principals ciutats catalanes apareixen barris 
de barraques i pisos sobreocupats, en els quals es 
comencen a teixir les solidaritats que acreixeran 
amb el pas progressiu als polígons d’habitatges que 
avui dia, transformats, encara configuren la perifèria 
d’aquestes ciutats. La necessitat de dotar aquests 
nous polígons dels serveis mínims per poder-
los considerar autèntics barris crea la necessitat 
d’organitzar-se i reclamar, i genera espais comuns, 
solidaritat i consciència política. La solidaritat amb 
les vagues obreres s’estén als barris, la feina de 
les organitzacions clandestines i dels capellans 
obrers va facilitant una estructura, i sorgeixen 
mobilitzacions per reclamar millores que caminen 
en paral·lel amb les reivindicacions polítiques i 
socials de caire més general. Les associacions 
de veïns i veïnes van protagonitzar formes de 
protesta i resistència originals en les seves formes 
d’organització, molt horitzontal, i en la seva 
execució, des del segrest d’autobusos per demostrar 
que, contra el que deien les autoritats, aquests 
podien arribar als seus barris, passant per la vaga 
d’impostos, però també passant pels més clàssics 
talls de vies públiques i manifestacions. Molts 
militants i quadres socialistes es van forjar en aquest 
moviment, com també ho van fer militants i quadres 
d’altres corrents antifranquistes. Alguns van ser 
elegits regidors, després de les eleccions municipals 
de 1979. L’aliança del moviment obrer amb el 
moviment obrer i estudiantil va ser fonamental per 
erosionar la dictadura en els anys 60 i 70. 

El moviment feminista 

La dictadura franquista, en conseqüència amb 
la seva ideologia nacionalcatòlica i misògina, va 
regular per llei la desigualtat de les dones. Les 
dones van ser condemnades a romandre sotmeses 
a la tutela masculina, sia del pare, sia del marit. 
Mancades de drets, se les forçava a un caràcter 
subaltern, se les orientava a la domesticitat i a un 
paper en la vida pública absolutament secundari. 
En fort contrast amb les treballades i no pas 
completes conquestes durant la Segona República, 
la despossessió cultural, social, econòmica i legal 
dels seus drets definia l’estatus femení sota la 
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dictadura. Es negava en el fons la individualitat i 
autonomia de la dona com a ésser humà, i també 
la seva condició de subjecte polítics. Es justificava 
durant el franquisme la desigualtat entre homes 
i dones i la divisió sexuada del treball i dels rols 
socials. Enfront la figura masculina del productor 
i cap de família, les dones eren educades per 
realitzar-se en la maternitat i per pregar, brodar i 
tenir cura de la família. Malgrat l’esforç franquista i 
la seva repressió, les dones continuaven treballant 
a les fàbriques, als tallers, al camp i a casa, i moltes 
lluitaven en la resistència política i social, pagant-ne 
el preu en forma de detencions, presó i tota mena 
de represàlies. 

En el marc del moviment veïnal, moltes vocalies de 
dones de les AAVV van desenvolupar una important 
tasca feminista en els barris obrers de les noves 
perifèries urbanes, sense deixar de tenir un paper 
absolutament clau, fins i tot protagonista, en les 
mobilitzacions veïnals de caràcter general. 

A les presons de dones hi havia dones preses per 
motius polítics, sí, però no només. Cal tenir en 
compte com a víctimes de la repressió franquista 
també les dones que hi eren pel delicte d’adulteri 
(pel qual els homes no podien rebre penes de presó, 
però les dones sí), les que hi eren en aplicació 
de la “Llei de perillositat social” (per haver estat 
prostituïdes, per exemple), o les que havien avortat 
o havien practicat avortaments. Atès que en la 
reivindicació d’amnistia, tal com la formulava 
l’Assemblea de Catalunya, aquestes categories no hi 
eren incloses, l’Amnistia per la Dona va ser una de 
les reivindicacions centrals del moviment feminista 
durant els anys 70. 

Les Forces Socialistes Federals

El grup Forces Socialistes Federals va sorgir en part 
de l’evolució ideològica i l’experiència en la pràctica 
política antifranquista de militants provinents de 
CC, a partir de l’any 1962. L’any 1964 es consolida 
la nova organització, amb l’aportació de militants 
socialistes desvinculats de CC, que viurà uns anys de 
creixement fins al 1968, en què va patir escissions. 
Una part dels antics militants de la FSF, van 
incorporar-se al procés de creació de Convergència 
Socialista de Catalunya. 

La fundació de les Comissions Obreres a 
Barcelona, 1964

Les primeres comissions obreres, sorgides en el 
marc de conflictes laborals a finals dels anys 50 i a 
principis dels anys 60, van ser impulsades pel PCE 
i pel PSUC, tot i que també hi participaren militants 
de les JOC i les GOAC, i gent sense afiliació política. 
La seva principal tàctica va ser l’entrisme al Sindicat 
Vertical franquista, mitjançant les eleccions sindicals 
de 1960, 1963 i 1966.

La Comissió Obrera Nacional de Catalunya es va 
fundar a la parròquia de Sant Medir, del barri de La 
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Bordeta de Barcelona, el 20 de novembre de 1964. 
L’any 1965 una convocatòria de les Comissions 
Obreres va reunir unes 15.000 persones a la Via 
Laietana de Barcelona, en el que es convertí en la 
manifestació més gran des de la vaga de tramvies 
de 1951. El FOC va arribar a ser majoritari, amb 
el suport de l’MSC, a la Coordinadora Local de 
Barcelona de CCOO.

El moviment de les comissions obreres va ser 
durament reprimit pel règim franquista, amb la 
seva il·legalització a partir de 1967, amb detencions, 
judicis davant el Tribunal d’Ordre Públic i 
empresonaments. Un exemple n’és el procés 1001 
contra 10 dirigents de les CCOO, entre els quals es 
trobava Marcelino Camacho. El paper de CCOO en 
l’oposició antifranquista va ser central en la seva 
desfeta. 

El Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 
Universitat de Barcelona i la Caputxinada, 1966

De resultes de la creixent organització i contestació 
estudiantil, l’òrgan franquista que era el SEU havia 
entrat ja en crisi, a la Universitat de Barcelona, el 
curs 1964-1965. La dictadura va dissoldre el SEU 
l’abril de 1965 i va provar de substituir-lo per unes 
Associacions Professionals d’Estudiants (APE), però 
els estudiants organitzats de manera independent 
van cridar al boicot de les eleccions de la tardor 
de 1965 i van convocar, en canvi, unes eleccions 
alternatives l’octubre del mateix any. L’estratègia va 
resultar un èxit i va conduir a la creació, el 9 de març 
de 1966, del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la 
Universitat de Barcelona. L’assemblea constitutiva 
va celebrar-se al convent dels Caputxins de Sarrià 
i hi participaren uns 500 delegats dels estudiants, 
desenes de professors i de personalitats destacades 
de l’antifranquisme català, entre els quals es 
trobaven socialistes com Maria Aurèlia Capmany o 
Raimon Obiols, entre d’altres. La policia franquista 
coneixia la convocatòria i va envoltar el convent. En 
negar-se els caputxins a fer sortir els estudiants, es 
va produir un setge policial de tres dies, tot esperant 
la policia una ocasió per detenir els participants. 
Això va donar lloc a un important moviment de 
solidaritat, inclosa una vaga universitària. L’èxit 
de l’SDEUB abasta el fet que, per primera vegada, 
l’oposició a la dictadura havia acabat amb una de les 
institucions del règim. 

El moviment LGTBI

L’homofòbia de la dictadura franquista es feia 
evident a través de la reforma que va fer l’any 1954 
de la Ley de vagos y maleantes, on s’equiparava 
les persones homosexuals amb delinqüents, o a 
la Ley de peligrosidad y rehabilitación social, que 
substituïa l’anterior i es basava en el supòsit que 
l’homosexualitat era una malaltia, i amb prou feines 
dissimulava la condemna a camps de treball, dient-
ne centres de rehabilitació, però que va suposar un 
enduriment de la repressió, incloent-hi trobades o 
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associacions. 

Des de 1970 militants pels drets LGTBI catalans, 
incloent-hi Armand de Fluvià, inicien contactes 
informals amb altres nuclis arreu de l’Estat. Aquell 
mateix any creen la Agrupación Homófila para la 
Igualdad Sexual (AGHOIS), que donà pas l’any 1972 
al Movimiento Español de Liberación Homosexual 
(MELH). La pressió policial en el cicle 1973-1974 
va reduir molt les activitats de l’organització, però 
després de la mort del dictador, l’any 1975, es va 
fundar el Front d’Alliberament Gai de Catalunya 
(FAGC), que va ser una organització capdavantera 
en el moviment LGTBI a tota Espanya.

Assemblea de Catalunya de 1971

El 7 de novembre de 1971, amb el precedent exitós 
de l’Assemblea d’Intel·lectuals que es tancaren l’any 
1966 a Montserrat en protesta per les penes de mort 
del procés de Burgos, es va fundar l’Assemblea de 
Catalunya com a plataforma de coordinació de totes 
les forces antifranquistes catalanes. Aviat s’hi van 
aplegar organitzacions representatives d’un ampli 
ventall ideològic, entre les quals hi havia presència 
de diversos dels corrents socialistes existents a 
Catalunya, entre les quals, l’MSC. 

L’any 1973 es va produir la detenció dels 113 de 
l’Assemblea de Catalunya, que donaria lloc a una 
campanya de solidaritat més ençà i més enllà de les 
fronteres del país.

L’Assemblea de Catalunya va convertir-se aviat 
en impulsora de moltes accions i protestes contra 
el franquisme, entre les quals cal destacar la 
convocatòria de les protestes del febrer de 1976, 
de la Diada de Sant Boi de 1976 i la campanya 
“Volem l’Estatut” de 1977, així com que propiciés 
la formació de l’Entesa dels Catalans, candidatura 
de les esquerres catalanes al Senat. Els quatre 
punts acordats per l’Assemblea de Catalunya 
(reivindicació de les llibertats civils i polítiques, 
amnistia per als presos polítics, restabliment de 
l’Estatut i coordinació de les accions amb la resta de 
pobles d’Espanya), van donar lloc a un dels eslògans 
més cèlebres i repetits de la Transició: “Llibertat, 
Amnistia i Estatut d’Autonomia!”.

Vaga de la SEAT de 1971

L’any 1970 s’havien dut a terme importants vagues 
a la Maquinista Terrestre i Marítima, a la Philips i 
a l’AEG a Terrassa. Al gener de 1971, les de Harry-
Walker (62 dies) i de nou a la Maquinista (69 dies). 
En aquest context, el 18 d’octubre de 1971 les 
Comissions Obreres van cridar els treballadors de 
la SEAT a la vaga per reclamar la readmissió d’uns 
companys acomiadats un temps abans. Milers de 
treballadors es van reunir en assemblea davant les 
oficines centrals de la companyia, però la direcció 
va cridar la força pública i aquesta va assaltar la 
fàbrica. La policia va obrir foc contra els vaguistes, 
hi va haver diversos ferits, mentre el soldador 

Vaga de SEAT. 1971
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Antonio Ruiz Villalba va morir pels trets de la Policia 
Armada (els grisos). Els treballadors van enfrontar-
se a la policia taller per taller fins al vespre, amb 
una determinació i duresa inusitades fins aleshores. 
Els fets de la SEAT van despertar la solidaritat de la 
ciutadania i dels treballadors d’altres indústries de 
Barcelona i l’entorn, i van suposar l’inici d’un cicle de 
gran conflictivitat a l’empresa. 

Vaga de la tèrmica de Sant Adrià de 1973

L’any 1973 treballadors que estaven construint la 
tercera torre de la central tèrmica de Sant Adrià del 
Besòs van reclamar una sèrie de millores salarials 
i de condicions de treball (entre les quals, la 
reducció de la jornada de treball de 56h setmanals 
a 40h). Com a mesura de pressió, els més de 1.700 
treballadors van aturar la producció i van ocupar 
els menjadors. L’empresa es negava a negociar 
amb els representants elegits pels treballadors, 
alguns dels quals serien jutjats més endavant pel 
Tribunal d’Ordre Públic. L’empresa va sancionar 
amb suspensió de feina i sou durant cinc dies tots 
els treballadors. En tornar a la feina, el 3 d’abril, els 
treballadors es van trobar amb Policia Armada, a 
peu i a cavall, i amb Guàrdia Civil, que es negaven a 
deixar-los entrar en grup a la feina, com era costum. 
Els obrers es van negar a ingressar de cinc en cinc 
i un nombrós grup va tallar les vies del tren, que 
eren molt a prop. La policia va obrir foc contra els 
manifestants, assassinant en l’acte l’obrer Manuel 
Fernández Márquez i ferint de gravetat al coll l’obrer 
Serafín Villegas López. La violència policial va 
desfermar una onada de solidaritat immediata, amb 
manifestacions aquell mateix dia a Sant Adrià i a 
l’endemà dels estudiants universitaris de Barcelona. 
El dia 4 paren Siemens, Pegaso, Gincar, FECSA, 
ESESA, Bultaco, Carrocerias Catalanas, Hispano 
Olivetti, La  Maquinista Terrestre i Marítima i la SEAT. 

Fundació de la Unió de Pagesos, 1974

La Unió de Pagesos es va fundar el 3 de novembre 
de 1974, en la clandestinitat, a Pontons. La nova 
organització d’agricultors i ramaders, impulsada per 
sectors progressistes, es va definir com a hereva 
de la històrica Unió de Rabassaires. Hi confluïren 
socialistes, comunistes i convergents. Un dels seus 
fundadors, i destacat dirigent, va ser el militant 
socialista Josep Vidal, Pep Jai, antic militant del 
BOC, del POUM i de l’MSC.

Reagrupament Socialista i Democràtic de 
Catalunya, 1974

El Reagrupament Socialista i Democràtic de 
Catalunya es va fundar l’any 1974, nucleat al 
voltant del sector socialdemòcrata de l’MSC i del 
seu destacat dirigent, Josep Pallach. Tanmateix, 
va aglutinar també el Bloc Popular de Lleida, 
amb Joaquim Arana al capdavant i militants de 
Socialistes Demòcrates Catalans provinents de 
l’esquerra cristiana, com ara Josep Verde i Aldea, 
que era membre actiu de Justícia i Pau. També s’hi 

Manuel 
Fernández 
Marquez

Manifestació a Tarragona d’Unió de Pagesos. 1976
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va acostar breument un sector d’ERC, que finalment 
se’n va allunyar.

Convergència Socialista de Catalunya, 1974

El juliol de 1974 surt a la llum el document Per la 
unitat dels socialistes de Catalunya, que convoca a la 
participació en el procés de Convergència Socialista 
de Catalunya, cap a la construcció d’un partit de 
tots els socialistes. Convergència Socialista de 
Catalunya es creà el 1974 mitjançant la confluència 
de diversos partits i tendències d’esquerra, amb 
especial protagonisme del sector més a l’esquerra 
del Moviment Socialista de Catalunya (MSC) i del 
seu destacat dirigent, Joan Reventós i Carner.

A banda dels anomenats “músics”, provinents de 
l’MSC, també hi confluïren grups com el Moviment 
Autogestionari i Socialista (MAS), Reconstrucció 
Socialista i Democràtica de Catalunya (RDSC), i 
militants provinents del Front Obrer de Catalunya 
(FOC), de Forces Socialistes Federals (FSF), de 
CCOO, de l’ORT i del Grup de no-alineats de 
l’Assemblea de Catalunya. L’objectiu principal 
d’aquesta organització era aconseguir la creació 
d’un partit socialista de Catalunya unitari, que 
agrupés totes les forces socialistes del Principat, i 
ben aviat començaren a sumar-s’hi persones que 
no venien de cap enquadrament orgànic, sinó de la 
mobilització antifranquista de base i associativa.

Enric Adroher, 
Gironella
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LA UNITAT SOCIALISTA 
Vagues i solidaritat

Durant els primers temps des de la mort del 
dictador, i també impulsant les primeres conquestes 
democràtiques, el moviment obrer, que havia anat 
reorganitzant-se amb força des dels anys 60, va 
intensificar la seva activitat. Com en el període 
immediatament anterior, Catalunya va viure un intens 
moviments vaguístic durant els anys finals de la dècada 
dels 70. De les dures lluites obreres d’aquest període 
en donen testimoni la llarga vaga de Laforsa (1975-
1976), que va conduir a la tercera vaga general del 
Baix Llobregat, la també llarga vaga de Motor Ibérica 
(1976), la vaga de Bultaco (1976), la vaga general 
d’àmbit estatal del 12 de novembre de 1976, la vaga de 
Roca Radiadores (1977), la vaga de la construcció a la 
província de Barcelona de 1977, i tantes d’altres que 
es podrien esmentar, per donar una idea del grau de 
conflictivitat al món del treball, que expressava amb les 
seves vagues reivindicacions que, clarament, no només 
tenien a veure amb condicions salarials o laborals, sinó 
també amb el context polític i social del moment.

Les manifestacions de febrer de 1976

Convocada per l’Assemblea de Catalunya, l’1 de febrer 
de 1976 va tenir lloc a Barcelona una manifestació que 
reclamava l’amnistia dels més de 600 presos polítics 
que, dos mesos després de la mort del dictador, 
seguien a la presó. La Federació d’Associacions de 
Veïns de Barcelona (FAVB) havia estat l’encarregada 
de demanar l’autorització per celebrar la manifestació. 
La manifestació va ser prohibida pel governador 
civil, però la FAVB va comunicar que no la podia 
desconvocar amb el poc marge de temps amb què 
havien conegut la prohibició. 

La manifestació no va poder començar al punt on 
estava prevista, a l’actual Passeig Lluís Companys, 
perquè ja es van produir càrregues policials contra 
els grups de manifestants que s’hi adreçaven. Els i les 
manifestants s’anaven reagrupant i protagonitzant 
nous salts per la trama central de la ciutat, amb la 
complicitat de molts conductors, que aturaven els 
vehicles a les cruïlles per dificultar els moviments dels 
vehicles policials. Un gran grup es va poder reunir a 
l’encreuament de l’actual Passeig de Sant Joan amb 
Travessera de Gràcia i va anar baixant fins que, a 
l’alçada del carrer del Rosselló, va topar amb un fort 
dispositiu policial, que no va dubtar a carregar contra 
els manifestants asseguts a terra. Aquesta càrrega va 
donar lloc a algunes de les imatges icòniques de la 
Transició a Catalunya. 

Al cap d’una setmana, i vist l’èxit de participació 
de la convocatòria anterior i la complicitat social 
obtinguda, es va promoure la manifestació del 8 de 

1977. Treballadors i treballadores 
de Roca Radiadors en vaga

1 de febrer de 1976. Barcelona. Càrregues
policials contra manifestants asseguts a terra
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febrer de 1976. Aquest cop el lema recollia els tres 
dels quatre punts de l’Assemblea de Catalunya 
que van esdevenir un clam durant la Transició a 
Catalunya: Llibertat, Amnistia, Estatut d’Autonomia. 
El desplegament policial va ser d’una magnitud 
major que una setmana abans i les càrregues van 
obligar els manifestants a dispersar-se i reagrupar-se 
contínuament, en grups petits, tornant a l’estratègia 
dels salts. Alguns comerciants, amb les persianes mig 
abaixades, oferien refugi als manifestants davant les 
càrregues policials. Els permetien entrar i després 
baixaven la persiana per impedir l’actuació policial. 

Míting de la Llibertat al Palau Blaugrana, 22 de juny 
de 1976

El 22 de juny de 1976, pocs mesos després de la mort 
del dictador Franco, va tenir lloc al Palau Blaugrana 
el primer míting socialista des del final de la Guerra 
Civil i alhora el primer míting democràtic autoritzat 
a Espanya des d’aquell mateix moment. L’acte havia 
estat convocat sota el lema Guanyem la llibertat i 
es coneix com el Míting de la Llibertat. Fins a 8.000 
persones es van aplegar al recinte, sota el lema 
Vindrà aquell dia que el treball vencerà. A l’acte hi 
van intervenir onze oradors: Josep Andreu i Abelló, 
Anna Balletbò, Maria Aurèlia Capmany, Alexandre 
Cirici Pellicer, Juanjo Ferreiro, Dolors Torrent, Elias 
López Blanco, Jordi Llimona, Joan Reventós, Josep 
Vidal (Pep Jai) i Joan Colomines. 

L’acte havia estat organitzat per Convergència 
Socialista de Catalunya, com a punt de sortida del 
procés constituent del PSC-Congrés, i el seu èxit, al 
que va contribuir la presència de socialistes de totes 
les tendències, va consolidar-ne el projecte.

En paraules de Raimon Obiols: “El caràcter obert, 
col·lectiu, participatiu, del procés que el Blaugrana 
recollia del procés de Convergència Socialista 
de Catalunya i projectava públicament endavant 
fou formidable. Fou un procés intergeneracional i 
d’amples fronteres socials i culturals que apuntava a 
la constitució de l’actual PSC. Els i les protagonistes 
foren múltiples i variats i no és possible esmentar-los 
a tots: treballadors de la UGT i d’altres organitzacions 
sindicals, vells militants i resistents de l’MSC, del 
POUM, de la USC, de la Federació Catalana del PSOE, 
del FOC (els Casablanca, Alberich, Portela, Fernández 
Jurado, Nuet, Ramos, López Vecino, Urenda i tants 
i tantes altres); però també fundadors de la Unió 
de Pagesos, que heretava la trajectòria de la Unió 
de Rabassaires (com en Pep Jai i un magnífic grup 
de quadres agraris); també activistes del moviment 
veïnal i de les assemblees democràtiques locals; 
també joves estudiants i professors universitaris; 
mestres (amb la figura emblemàtica de Marta Mata, 
fundadora de Rosa Sensat i impulsora del moviment 
de renovació pedagògica); professionals, notaris, 
periodistes; escriptors i poetes (de Maria Aurèlia 
Capmany a José Agustín Goytisolo); pintors i crítics 
d’art; gent del teatre i de la cançó, del cinema i de la 
música com el principal referent del moviment coral, 
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De dalt a baix, algunes intervencions al 
Míting de la Llibertat: Josep Andreu Abe-
lló, Anna Balletbo, Ma. Aurelia Capmany i 
Jordi Llimona. Fotos: ©COLITA
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director de la Sant Jordi (Oriol Martorell). I també 
dirigents feministes; també dels moviments gais 
emergents. Sense oblidar vells dirigents d’Esquerra 
i amics personals del president Companys (Andreu 
Abelló, Casanelles), o estrets col·laboradors del 
president Tarradellas, aleshores encara exiliat 
(Romà Planas, Quico Vila-Abadal) i àdhuc la gent 
d’Estat Català que des de l’exili s’havien incorporat 
a la clandestinitat (... l’agost de 1940!) per crear el 
FNC (Joan Cornudella, Josep Munté). Afegim-hi 
un ampli moviment d’Independents pel socialisme 
(entre ells l’Alexandre Cirici), o de cristians dels 
CpS i fins i tot algun caputxí de Sarrià (Jordi 
Llimona), o la presència activa de militars de la 
UMD (Juli Busquets)... Només són alguns noms, a 
tall d’exemple, d’entre els que ja no hi són; obviant 
naturalment las gran majoria que, per sort, continua 
plenament activa”. 

Les jornades catalanes de la dona de 1976

Nacions Unides va proclamar 1976 com a Any 
Internacional de la Dona. A Catalunya, la creixent 
puixança del moviment feminista dins dels 
moviments d’oposició a la dictadura va donar lloc 
a la celebració, del 27 al 30 de maig de 1976, al 
Paranimf de la Universitat de Barcelona, de les 
primeres jornades catalanes de la dona. 

Les jornades van representar el primer intent 
unitari d’organització col·lectiva, després de quasi 
quaranta anys de dictadura, de moviments de dones 
de diferents ideologies, oficis, extracció social i 
concepció feminista. Van suposar un important 
punt de trobada per a dones que s’havien anat 
organitzant en el moviment veïnal, en grups 
d’autoconsciència, en organitzacions polítiques o 
sindicals, parròquies i moviments reivindicatius. Hi 
van participar més de 4.000 dones, en representació 
de grups i organitzacions (algunes ja legalitzades i 
altres encara clandestines) o bé individualment. Bona 
part de les adhesions corresponen a vocalies de 
dones del moviment veïnal, a associacions de dones 
de diferents empreses o a organitzacions catòliques. 
Hi van assistir, com a observadores, organitzacions 
de dones de la resta d’Espanya i també delegacions 
internacionals. 

S’hi van presentar diverses ponències, que es 
troben recollides en un llibre editat el gener de 
1977, després d’haver estat àmpliament discutides 
en sessions obertes desenvolupades a casals de 
barris, centres culturals, col·legis professionals, 
etcètera. De les conclusions, en forma de plataforma 
reivindicativa, a les quals es va arribar, en destaquen 
la reclamació d’una amnistia general, que s’estengués 
als actes considerats delicte per una legislació que 
discriminava a les dones; la reclamació de la igualtat 
en el treball; la reclamació de la llei del divorci; la 
reclamació d’un ensenyament públic, laic, gratuït i no 
discriminatori contra la dona, amb aplicació efectiva 
de la coeducació; la legalització de l’avortament i la 
seva inclusió a la Seguretat Social; o la supressió dels 
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delictes d’adulteri i d’amistançament, entre moltes 
d’altres.

Entre els missatges de salutació a l’organització de 
les jornades catalanes de la dona hi trobem els de 
Convergència Socialista de Catalunya i del Partit 
Socialista Popular de Catalunya. 

La Diada de Sant Boi de 1976

L’11 de setembre de 1976 es va celebrar la primera 
Diada tolerada per les autoritats des del final de la 
Guerra Civil i l’inici de la dictadura. La intenció inicial 
de la comissió organitzadora era celebrar un acte 
públic al Parc de la Ciutadella de Barcelona, però no 
va ser autoritzat i la convocatòria es va traslladar, a 
proposta de Josep Benet, a Sant Boi de Llobregat. El 
lema va ser el conegut “Llibertat, Amnistia i Estatut 
d’Autonomia”. S’hi va cantar públicament, per primer 
cop en moltes dècades, Els Segadors. Hi van assistir 
desenes de milers de persones i hi van intervenir 
Miquel Roca, Jordi Carbonell i Octavi Saltor.

Les organitzacions socialistes i comunistes es van 
abocar en la convocatòria, i la participació massiva 
de la classe treballadora en aquell acte és un reflex 
de la contribució de l’esquerra a forjar un catalanisme 
popular, progressista i no nacionalista que va ser 
decisiu en la lluita per la recuperació de l’autogovern 
i en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. 

El referèndum de la Llei per la reforma política, 
1976

Després de la mort de Franco, el 20 de novembre 
de 1975, i davant la creixent puixança de l’oposició 
democràtica, agrupada al voltant de la Coordinació 
Democràtica (o Platajunta), els sectors reformistes 
del règim incrementen el seu pols amb el búnquer 
franquista i, finalment, les Corts franquistes aproven el 
18 de novembre de 1976 la Llei per la reforma política. 

La Llei per la reforma política creava unes noves 
Corts bicamerals: el Congrés dels Diputats i el 
Senat, formades per 350 diputats i 204 senadors, 
elegits mitjançant sufragi universal, a excepció dels 
senadors de designació reial. La Llei també suposava 
una derogació implícita de totes les institucions 
establertes a les lleis fonamentals del règim 
dictatorial.

El 15 de desembre de 1976, després d’una intensa 
campanya publicitària, la Llei per la reforma política 
va ser sotmesa a referèndum. Amb un 77,8% de 
participació i un 94,17% de vots afirmatius, la Llei va 
ser ratificada en referèndum, malgrat la campanya 
per l’abstenció que havia desenvolupat bona part de 
l’oposició democràtica, com el mateix PSC-Congrés o 
el PSUC. 

PSC-Congrés

El procés de construcció de Convergència Socialista 
de Catalunya, originat en la crida “Per la unitat 
dels socialistes de Catalunya” de l’any 1974, havia 

1976. Diada Onze de Setembre a Sant Boi
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assolit, l’any 1976, un grau de maduresa arribat al 
qual es podia plantejar la seva organització com 
a partit socialista. Es dissenyà una estratègia en 
la qual prengueren part la pròpia CSC, un sector 
d’independents i altres grups i organitzacions, i que 
prengué cos amb la presentació d’una crida pública 
a la constitució del Partit Socialista de Catalunya, 
avalada per més de cinc-centes signatures, moltes 
d’elles de renom (com Maria Aurèlia Capmany, 
Joan Manuel Serrat, Alexandre Cirici Pellicer o 
Jordi Llimona, entre molts d’altres). A la crida hi va 
respondre Convergència Socialista de Catalunya, el 
Partit Popular de Catalunya fundat l’any 1973 (i que 
cal no confondre amb el PP actual), el secretariat 
polític del POUM, la Tendència Socialista del 
PSC-R, el sector comorerista del PSUC i algunes 
personalitats provinents d’ERC, com Josep Andreu 
i Abelló. Cal recordar que la pròpia CSC ja era fruit 
d’un procés de confluència, en el qual s’agruparen 
militants provinents de diverses organitzacions 
i també un creixent nombre de persones que no 
formaven part prèviament de cap organització 
política. El 31 d’octubre i l’1 de novembre de 1976 es 
celebrà, en règim d’il·legalitat tolerada, el Congrés 
Constituent del PSC-Congrés. A començaments 
de 1977 es gestà la crisi de la Federació de Partits 
Socialistes en què CSC i després el PSC-Congrés 
havien participat, i simultàniament començà a 
treballar una comissió d’enllaç entre el PSC-Congrés 
i la FSC del PSOE, que facilitarà posteriorment 
els Pactes d’Abril i la formació de la candidatura 
“Socialistes de Catalunya”, germen de la posterior 
culminació del procés d’unitat amb la formació del 
PSC l’any 1978. El PSC-Congrés va comptar com a 
destacats dirigents amb Joan Reventós i Raimon 
Obiols, entre molts d’altres que després també ho 
foren del PSC.

PSC-Reagrupament

El grup de militants socialistes provinents del 
Reagrupament Socialista i Democràtic de Catalunya, 
format l’any 1974, va formar al maig de 1976 el 
PSC-Reagrupament, d’orientació socialdemòcrata. 
Aquesta formació volia relligar l’afirmació socialista, 
l’afirmació democràtica i l’afirmació nacional, i 
dugué a terme un treball d’elaboració teòrica que 
es va plasmar en el seu segon document de treball 
de 1976, que recull i sintetitza els seus pressupòsits 
ideològics i estratègics. El PSC-Reagrupament, 
que mantenia una bona relació amb ERC, va 
decidir impulsar juntament amb aquesta un Front 
Democràtic i d’Esquerres, tot convidant a participar-
hi a Convergència Socialista de Catalunya, CDC, 
UDC, ERC, Front Nacional de Catalunya i Esquerra 
Democràtica de Catalunya. Finalment es va formar 
un Front d’Esquerres entre ERC, EDC i el PSC-
Reagrupament, que al seu torn acabaria convergint 
en la coalició electoral Pacte Democràtic de 
Catalunya, formada per CDC, EDC, Front Nacional 
de Catalunya i el PSC-Reagrupament. Alguns 
membres del PSC-Reagrupament, però, no van 
estar conformes amb aquesta aliança electoral i van 
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Auca del Partit Socialista de Catalunya Reagrupament
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abandonar la formació, integrant-se en alguns casos 
en les candidatures de “Socialistes de Catalunya”, 
com és el cas de Rodolf Guerra. Al III Congrés del 
Partit hi assistí una àmplia representació internacional: 
delegacions de l’SPD, del PS Francès, del Partit 
Radical Socialista de Xile, del Partit Laborista, del 
PVdA holandès, de sindicats com Force Ouvrière 
o la CGT de França. Les resolucions sobre la línia 
política d’aquest III Congrés contenien quatre punts 
programàtics, en el primer dels quals s’afirmava 
la voluntat d’assolir la unitat de tots els socialistes 
catalans “marxistes i no marxistes”. Poc després 
d’aquest Congrés va morir sobtadament Josep 
Pallach, primer secretari del PSC-Reagrupament. 
El Partit no havia renunciat en cap moment a la 
consecució de la unitat socialista a Catalunya i el 
resultat electoral de 1977, amb l’èxit de la coalició 
entre el PSC-Congrés i la FSC del PSOE, facilitava 
el procés d’unitat, en el qual s’apuntava a la creació 
d’un partit de nou encuny. Poc després de les 
eleccions, el PSC-Reagrupament canvià d’estratègia i 
trencà la coalició del Pacte Democràtic. El V Congrés 
del PSC-Reagrupament, celebrat els dies 4,5, 11 i 
12 de febrer de 1978, aprovà unes bases d’unitat 
socialista en termes molts coincidents amb les 
formulades pel PSC-Congrés i la FSC del PSOE als 
Pactes d’Abril de 1977. Finalment, al març de 1978, i 
encapçalat per Josep Verde, el PSC-Reagrupament 
sol·licità al PSC-Congrés i a la FSC del PSOE la seva 
incorporació al procés d’unitat, que va ser aprovada 
pels òrgans corresponents d’ambdues organitzacions 
durant el mes d’abril de 1978. Així, el PSC-
Reagrupament va ser una de les tres organitzacions 
fundadores de l’actual PSC.

Federació Socialista de Catalunya (PSOE)

La Federació Socialista de Catalunya (PSOE) és, 
com hem vist, la de més llarga tradició de les tres 
organitzacions fusionades en el PSC. La participació 
de quasi totes les agrupacions de la Federació 
Socialista de Catalunya (PSOE) en la formació del 
PSUC, com la integració de la USC en aquest, va 
suposar la desaparició temporal de la presència 
organitzada del socialisme a Catalunya durant els 
anys de la Guerra Civil, davant la creixent hegemonia 
comunista dins el PSUC. No obstant això, el 
socialisme català aviat començà a reorganitzar-se. 

Malgrat les caigudes successives de les direccions 
socialistes a nivell federal a l’interior, la Federació 
Socialista de Catalunya (PSOE) es reconstituí 
a França a partir de l’any 1945, agrupant-se els 
militants al voltant del lideratge de Lucila Fernández. 
A l’interior, el procés de reconstrucció, entre 1945 i 
1947, va ser dirigit per J. García i L. Ruiz i Alcázar. En 
aquesta fase, bona part de l’esforç del partit s’adreçà 
a reconstruir la UGT, en estreta col·laboració del MSC, 
fundat l’any 1945. De fet, les successives caigudes 
conjuntes de militants i dirigents d’ambdues 
organitzacions, com les de 1951, 1953 i 1958, en 
constitueixen una bona prova. Aquesta relació 
de col·laboració entre la Federació Socialista de 
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Catalunya (PSOE) i l’MSC es va mantenir fins i tot 
després de les diferències estratègiques que van dur 
a la sortida del PSOE de la Conferència Socialista 
Ibèrica i a la consegüent formació de la Federació de 
Partits Socialistes. Així, l’any 1976 l’assemblea de la 
Federació Socialista de Catalunya (PSOE) va donar 
un mandat a la seva comissió executiva per tal que 
formés un Comitè d’Enllaç amb altres organitzacions 
socialistes catalanes. Posteriorment, el XXVIII 
Congrés Federal del PSOE va demanar a totes les 
seves organitzacions impulsar la unitat socialista 
al seu àmbit. La Federació Socialista de Catalunya 
(PSOE) va organitzar el seu primer míting públic el 
8 de gener de 1977, a Sant Andreu (Barcelona), i hi 
van assistir més de 3.000 persones. Els principals 
actes de precampanya i de campanya de la coalició 
“Socialistes de Catalunya” (PSC-Congrés i FSC del 
PSOE), van ser també molt concorreguts: la premsa 
de l’època parla d’unes 14.000 persones al Palau 
d’Esports de Barcelona al maig de 1977 i d’unes 
90.000 a 100.000 persones a l’acte del juny de 
1977 a la plaça de braus Monumental, la majoria 
de les quals el van haver de seguir des del carrer. 
La Federació Socialista de Catalunya (PSOE) va 
participar del procés d’unitat socialista a Catalunya 
dirigida per Josep Maria Triginer, i comptava amb 
dirigents com Felip Lorda, Luis Fuertes, Paco Ramos 
o Carlos Cigarrán. 

El Pacte d’Abril de 1977

El 16 de gener de 1977 el Consell General del PSC-
Congrés havia proposat la creació d’una candidatura 
unitària socialista a les eleccions generals que 
s’albiraven, però el PSC-Reagrupament mantenia 
algunes diferències estratègiques que el van portar 
a participar en la candidatura anomenada Pacte 
Democràtic de Catalunya, juntament amb CDC, EDC i 
el FNC. Així, la candidatura unitària es va reduir a dos 
components, la Federació Socialista de Catalunya 
(PSOE) i el propi PSC-Congrés. A principis d’abril 
de 1977 ambdues organitzacions van subscriure un 
protocol, conegut com a Pacte d’Abril, per regular la 
candidatura unitària que finalment es va anomenar 
Socialistes de Catalunya. El document, però, anava 
més enllà i en el seu primer paràgraf afirmava que 
“El PSC, la FSC (PSOE) i socialistes independents 
acorden realitzar la unitat socialista a Catalunya 
mitjançant un procés que culminarà en la constitució 
d’un únic Partit Socialista de Catalunya, resultat de 
la unió dels socialistes de Catalunya. Aquest Partit, 
plenament sobirà configurarà l’organització política 
del socialisme a Catalunya i la seva articulació amb 
el PSOE en la perspectiva de la unitat de tots els 
socialistes de l’Estat”. El Pacte d’Abril esdevingué el 
germen del procés d’unitat socialista a Catalunya, 
més consolidat quan, més tard, s’hi incorporà el PSC-
Reagrupament. 

Les eleccions generals del 15 de juny de 1977 

Després de l’aprovació de la Llei per la reforma 
política, i en el període que va de finals de 1976 

1978. XVII Congrés del PSC-PSOE

Josep Maria Triginer, Paco Ramos, Felip Lorda i Carlos Cigarrán
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fins a mitjans de 1977, es van legalitzar els partits 
polítics de l’oposició antifranquista. La legalització 
del PCE i el PSUC, que va causar fortes tensions 
entre els sectors més immobilistes del règim, va 
haver d’esperar al 9 d’abril de 1977. Tot i així, algunes 
formacions polítiques, com el PTE, ERC, Izquierda 
Republicana o Acción Republicana van haver de 
participar en les eleccions generals celebrades 
el 15 de juny de 1977 integrades en coalicions 
instrumentals, en no haver estat encara legalitzades.

Després d’una campanya marcada per una forta 
mobilització (es van dur a terme més de 22.000 
mítings), però també per la presència absolutament 
dominant dels dirigents d’UCD als mitjans de 
comunicació, es van celebrar les primeres eleccions 
generals des de 1936, amb una participació propera 
al 80%. La coalició formada al voltant de Suárez, 
UCD, va obtenir 165 escons, per 118 del PSOE i el 
PSC-C, 20 del PCE i el PSUC, 16 d’AP, 11 del Pacte 
Democràtic de Catalunya (dels quals 4 corresponien 
al PSC-Reagrupament), 8 del PNB i 6 del PSP, més 
els obtinguts per altres candidatures. 

El resultat va consolidar el socialisme democràtic 
com a força hegemònica de l’esquerra i principal 
força d’oposició. A Catalunya, la candidatura 
Socialistes de Catalunya, integrada per la FSC del 
PSOE i el PSC-Congrés, va obtenir el 28,56% dels 
vots i 15 escons, convertint-se així en la primera força 
de Catalunya. La va seguir, en vot popular, el PSUC, 
amb el 18,31% del vot i 8 escons, tot i que el PDC, 
amb un 16,88%, va obtenir 11 escons. 

Primera manifestació de l’Orgull LGBTI, 1977

Els moviments d’oposició a l’anomenada Llei de 
perillositat i rehabilitació social de 1970, i a la 
seva aplicació per reprimir durament el col·lectiu 
LGBTI, van anar madurant i donant lloc a diverses 
organitzacions de lluita pels drets del col·lectiu. L’any 
1975 es fundava el FAGC, que va ser l’organització 
convocant de la primera manifestació en motiu 
del dia de l’Orgull LGBTI a Espanya, que va tenir 
lloc a Barcelona el 26 de juny de 1977 i va aplegar 
entre quatre i cinc mil persones. La manifestació va 
desfilar Rambles avall, entre consignes contra la Llei 
de perillositat i a favor dels drets de les persones 
LGTBI, fins que va ser dissolta per càrregues i 
trets de bales de cautxú pels grisos. Poc més tard 
es fundaria el Casal Lambda, primer centre de 
serveis per al col·lectiu LGTBI, les activitats del qual 
s’estenen fins avui en dia. 

El retorn de Tarradellas, 1977

El Govern presidit per Adolfo Suárez havia creat, 
mitjançant el Reial Decret 382/1977, de 18 de febrer, 
un Consell General de Catalunya format pels diputats 
i senadors que fossin elegits en les eleccions a 
les Corts Generals que s’havien de celebrar, i pel 
president i tres membres més de cadascuna de les 
províncies catalanes. 

Primera manifestació de l’Orgull LGTBI a Barcelona. 1977
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Un cop celebrades les eleccions generals del 15-J 
de 1977, però, els diputats i senadors electes de 
Catalunya es van reunir al palau del Parlament, el 
25 de juny del mateix any, i es van constituir en 
una Assemblea de Parlamentaris que, procurant 
funcionar per consens, va tenir un paper destacat en 
la configuració de l’etapa preautonòmica. Tot i que no 
totes les forces representades en aquesta assemblea 
havien advocat des de l’inici pel restabliment de 
la Generalitat de Catalunya (l’any 1975 Jordi Pujol 
formulava la proposta de constituir un “Consell 
Nacional de Catalunya”, per exemple), l’Assemblea 
de Parlamentaris va refusar la fórmula del Consell 
General de Catalunya i va reclamar el restabliment 
de les institucions de la Generalitat. No va ser sense 
tensions entre elles, ni tampoc amb el propi Josep 
Tarradellas, les relacions del qual amb el PSUC i amb 
CDC van ser força tibants en diferents moments.

L’Assemblea de Parlamentaris va elegir una 
comissió permanent de 14 membres, presidida pel 
socialista Joan Reventós, que en dirigí els treballs 
entre les seves sessions plenàries. També designà 
una delegació de sis membres, entre els quals es 
trobaven Joan Reventós (PSC-Congrés), que la 
presidia, i Josep Maria Triginer (FSC del PSOE), 
en representació de la coalició “Socialistes de 
Catalunya”; Jordi Pujol, del Pacte Democràtic; Antoni 
Gutiérrez, del PSUC; Carlos Sentís, de la UCD, i 
el senador Josep Benet. Aquesta delegació tenia 
l’encàrrec de conduir les negociacions amb el Govern 
central i amb Josep Tarradellas per tal de restablir la 
Generalitat.

La manifestació unitària de la Diada de l’11 de 
setembre de 1977 es va perllongar durant més de 
cinc hores, i els mitjans de comunicació de l’època 
van donar xifres d’assistència entre el milió i el milió 
i mig de participants a la comitiva que baixava pel 
Passeig de Gràcia i la Ronda de Sant Pere. Es va 
convertir així en la manifestació més multitudinària 
des de la mort del Dictador i en un clam per 
l’autonomia i el restabliment de la Generalitat.

El Govern central, la Generalitat de Catalunya a l’exili, 
i les forces polítiques catalanes representades a 
l’Assemblea de Parlamentaris van assolir a Perpinyà, 
el 28 de setembre de 1977, un històric acord per 
al restabliment provisional de la Generalitat de 
Catalunya i per tal que Josep Tarradellas en presidís 
el Consell Executiu. A la reunió hi van assistir el 
propi Tarradellas i el seu representant, Frederic 
Rahola, Sánchez-Terán en representació del Govern 
central, i Joan Reventós (PSC-Congrés), Josep Maria 
Triginer (FSC del PSOE), Josep Verde Aldea (PSC-
Reagrupament), Jordi Pujol, Macià Alavedra, Heribert 
Barrera, Antón Cañellas, Carlos Güell i Gregorio 
López Raimundo, en representació de l’Assemblea 
de Parlamentaris.

Constatada la voluntat dels electes catalans i assolit 
l’esmentat acord, el Govern de la UCD va haver de 
reconsiderar el seu plantejament inicial i, mitjançant 
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el Reial Decret-Llei 41/1977, de 29 de setembre, va 
restablir provisionalment la Generalitat de Catalunya 
i va derogar el Decret-llei de 8 d’abril de 1938 amb 
què el franquisme liquidà l’autonomia catalana en els 
territoris que anaven controlant les seves tropes. 

El 17 d’octubre un nou Reial decret nomenà Josep 
Tarradellas com a president de la Generalitat 
provisionalment restablerta. Només sis dies després, 
el 23 d’octubre, pronuncià a la plaça Sant Jaume 
de Barcelona el discurs encapçalat per la cèlebre 
al·locució “Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!”. 

Tarradellas va formar un Govern de concentració per 
a la Generalitat restablerta. Hi havia cinc conselleries 
polítiques i set amb cartera. Entre els membres del 
Govern de la Generalitat entre 1977 i 1980 hi trobem 
els socialistes Narcís Serra i Lluís Armet al capdavant 
de Política Territorial i Obres Públiques en diferents 
períodes, el socialista Joan Codina al capdavant de 
Treball, i els socialistes Joan Reventós i Josep Maria 
Triginer com a consellers polítics. La participació 
socialista tant en el restabliment de la Generalitat 
com en la posada en marxa de la Generalitat 
restablerta va ser, doncs, molt destacada. 

Aquesta decisió va suposar un cas únic en tota 
la transició democràtica de recuperació de les 
institucions republicanes. 

Bomba contra “el Papus”, 1977

El 20 de setembre va esclatar una bomba a les 
oficines de la revista satírica “El Papus”, a la 
Plaça Castella de Barcelona. El conserge Juan 
Peñalver hi va perdre la vida i van resultar ferides 
17 persones més. L’atemptat va ser obra del 
terrorisme d’extrema dreta de la Triple A, un dels 
diversos grups d’extrema dreta que van dur a terme 
atemptats durant la Transició i els primers anys de 
la democràcia. Cal recordar que al gener de 1977 
s’havia produït la matança dels advocats laboralistes 
d’Atocha i que el terrorisme d’extrema dreta va tenir 
una activitat molt intensa en els primers anys de la 
Transició. 

El Partit Socialista Popular i la seva integració al 
PSOE

L’any 1968 s’havia fundat a Salamanca, amb el 
lideratge d’Enrique Tierno Galván i amb militants 
provinents bàsicament de l’àmbit universitari, 
l’aleshores anomenat Partit Socialista de 
l’Interior. L’any 1974 passà a anomenar-se Partit 
Socialista Popular, i sorgí a Catalunya el Partit 
Socialista Popular Català. El PSP va ser una de les 
organitzacions impulsores de la Federació de Partits 
Socialistes, l’any 1976, experiència unitària en la qual 
van participar també Convergència Socialista de 
Catalunya, el PSPV, el Partit Socialista de les Illes, 
el Partit Socialista de Menorca, el Partit Socialista 
Gallec, el Partit Socialista d’Aragó, Convergència 
Socialista de Madrid, Socialistes Bascos, el Partit 
Socialista d’Andalusia, i el Partit Autonomista 

Declaració Política del Partido Socialista Popular (PSP). 1974

Narcís Serra, Lluís Armet i Joan Codina, membres del Govern Tarradellas
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Socialista de Canàries. Alguns d’aquests partits van 
concórrer a les eleccions de 1977 en coalició amb 
el PSP, sota la designació PSP-Unitat Socialista. 
Tanmateix, d’altres organitzacions, com el PSC-
Congrés (hereu de Convergència Socialista de 
Catalunya), hi havien participat en coalició amb 
el PSOE o en solitari. El resultat electoral de 1977 
va impulsar la confluència de diverses d’aquestes 
organitzacions de la Federació de Partits Socialistes 
amb el PSOE. El PSP, al seu torn, va decidir al 
febrer de 1978 integrar-se al PSOE, procés que va 
culminar al maig de 1978. El PSP català va seguir el 
mateix procés d’unitat i la seva militància va quedar 
integrada al PSC, en el marc del procés d’unitat 
socialista. 

El Congrés d’Unitat socialista, 1978

Com a culminació d’un procés de treball per la 
unitat del socialisme català que es pot remuntar 
fins la fundació del MSC, el 15 i 16 de juliol de 
1978 es va celebrar, al Palau de Congressos de 
Barcelona, el congrés fundacional del PSC, sota 
el lema “Unitat socialista, força del poble”. En la 
formació d’aquest nou partit hi van confluir la FSC 
del PSOE, el PSC-Congrés i el PSC-Reagrupament, 
no sense algunes dificultats a l’hora de quallar 
aquesta unitat, ja que fins el darrer moment es van 
mantenir intensos debats al voltant de qüestions 
organitzatives, d’articulació federal amb el PSOE 
i, fins i tot, relatives a la denominació del propi 
Partit. El dia 15 es van celebrar, per separat, els 
congressos de les tres organitzacions socialistes 
fundacionals del PSC, en el transcurs dels quals 
aquestes es van dissoldre. L’endemà, reunides al 
Palau de Congressos de Barcelona les delegacions 
de les tres organitzacions (100 delegats i delegades 
pel PSC-Congrés, 100 per la FSC del PSOE i 50 pel 
PSC-Reagrupament), es va fundar el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), adoptant el 
símbol del puny i la rosa, i quines sigles foren i són 
encara PSC (PSC-PSOE). Entre parèntesi es manté 
el record de les tres organitzacions fundacionals, 
PSC per al Congrés i el Reagrupament, i PSOE 
per la Federació Socialista de Catalunya. El 
Congrés va elegir com a primer secretari Joan 
Reventós, mentre Carlos Cigarrán va ser elegit 
secretari d’Organització, Josep Verde Aldea com 
a responsable de relacions polítiques, Josep Maria 
Triginer com a responsable de relacions amb la 
Generalitat, Higini Clotas com a secretari d’Estudis, 
Raimon Obiols com a responsable de propaganda 
i Eduardo Martín Toval com a responsable de la 
política parlamentària, entre d’altres companyes i 
companys. L’article 1 dels Estatuts del PSC aprovats 
pel Congrés d’Unitat definien el PSC com una 
organització política de classe, de masses, nacional 
i democràtica que es proposa com a objectius la 
consecució d’una societat sense classes, socialista 
i autogestionària, en la qual hagi desaparegut 
qualsevol signe d’explotació i opressió de classe o 
nacional, i la reivindicació de la personalitat nacional 
de Catalunya.

Reunió de la primera 
Comissió Executiva del 
Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC-PSOE)

Congrés
d’Unitat Socialista
al Palau de 
Congressos
de Montjuïc, 
Barcelona. 1978

Higini Clotas i
Eduardo Martín
Toval, membres 
de la primera 
Comissió 
Executiva del 
PSC
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La unificació de les organitzacions juvenils 
socialistes, octubre de 1978

El procés d’unitat socialista que va culminar en la 
formació del PSC es va traslladar també a les seves 
respectives organitzacions juvenils: el Moviment 
de Joves Socialistes de Catalunya (MJSC), vinculat 
al PSC-Congrés; el Moviment de les Joventuts 
Socialistes de Catalunya (també MJSC), vinculat 
al PSC-Reagrupament; i les Joventuts Socialistes 
de Catalunya (Federació Catalana de les JSE), 
vinculades a la Federació Socialista de Catalunya del 
PSOE (PSC-PSOE).

El Congrés d’Unitat tingué lloc els dies 7 i 8 
d’octubre de 1978. El dia 7 les tres organitzacions 
juvenils esmentades varen celebrar els seus 
respectius congressos de dissolució, als locals de 
la Unió General de Treballadors (UGT), i el dia 8 es 
celebrà el congrés que donà lloc a la JSC, als locals 
de l’Orfeó de Sants. A aquest Congrés hi assistiren 
100 delegats del Moviment de Joves Socialistes de 
Catalunya, 100 delegats de la Federació Catalana 
de les JSE i 50 delegats del Moviment de les 
Joventuts Socialistes de Catalunya. Hi assistiren 
representants del recentment fundat Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), de la Unió General de 
Treballadors, de les Joventuts Socialistes d’Espanya, 
de les Joventuts Socialistes del País Valencià, de 
les Illes Balears, del País Basc i de Galícia, així com 
representants del Moviment de Joves Socialistes de 
França (MJS), de la Federació de Joves Socialistes 
d’Itàlia (FGSI), de la Joventut Socialista de Xile (JS), 
de les Joventuts Socialistes d’Uruguai, del Front 
Sandinista d’Alliberament Nacional (FSLN), de la 
Lliga de Joventuts Socialistes Iugoslaves i de la Unió 
Internacional de Joventuts Socialistes (IUSY).

El seu primer secretari, escollit al Congrés d’Unitat 
de la Joventut Socialista de Catalunya (JSC), va 
ser Jordi Casanova. La JSC fou liderada durant una 
dècada (1981-1991), pel que ha estat fins al moment 
el seu dirigent més destacat, Xavier Soto, que fou 
elegit diputat del PSC al Congrés dels Diputats, 
i després, l’any 1984, va ser elegit diputat dins la 
candidatura del PSC al Parlament de Catalunya. 

Constitució espanyola i referèndum d’aprovació de 
la Constitució, 1978

El resultat de les eleccions del 15 de juny de 1977 va 
convertir la legislatura que s’iniciava en legislatura 
constituent. Tot i que la intenció inicial del Govern 
d’Adolfo Suárez, vistos els resultats, era controlar 
qualsevol procés d’elaboració d’una Constitució 
a través de l’elaboració d’un projecte per part del 
Govern, com preveia la Llei per la reforma política, 
els diputats i les diputades van pugnar per assolir 
que s’optés per la iniciativa parlamentària i per 
treballar des de zero. 

Així, es va formar una Comissió d’Assumptes 
Constitucionals i Llibertats Públiques al Congrés 
dels Diputats, que va nomenar una ponència de set 
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Imatges del Congrés Constituent de la 
Joventut Socialista de Catalunya (JSC)

Actes de la campanya en favor 
de la Constitució Espanyola i de 
l’Estatut d’Autonomia. 1978
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Jordi Casanova Xavier Soto

Jordi Solé Tura,
un dels pares de la 
Constitució

Roberto Guevara, germà del 
Che Guevara, va participar 
com a convidat en represen-
tació del Partit Revolucionari 
dels Treballadors d’Argentina
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diputats per elaborar un projecte de Constitució. 
Corresponien tres ponents a la UCD, dos al PSOE, 
un al PCE i un altre a AP. Els socialistes varen cedir 
un dels seus representants al Pacte Democràtic per 
Catalunya, en la persona de Miquel Roca, a fi de 
permetre la representació dels partits nacionalistes. 
A la ponència constitucional hi va participar el 
socialista Gregorio Peces-Barba i, en nom del PCE i 
el PSUC, Jordi Solé Tura. 

Les tensions van ser moltes i importants al llarg de 
tota la discussió del text constitucional, tant en el 
marc de la ponència com després, com en el de la 
comissió i el ple del Congrés, i també al Senat. De 
fet, va ser necessària la intervenció d’una comissió 
mixta Congrés-Senat per perfilar el text definitiu. 
Finalment, el text va ser debatut, votat i aprovat al 
Congrés el 31 d’octubre de 1978, amb 325 vots a 
favor (156 de la UCD, 110 del Grup Socialista —103 
del PSOE-PSC Congrés, 4 dels antics membres 
del PSP i 3 del PSC-Reagrupament—, 20 del PCE-
PSUC, 9 d’AP, 8 del Grup Minoria Catalana —7 del 
PDPC i 1 d’UDC—, 1 de CAIC i 7 del Grup Mixt —4 
d’exmembres d’UCD, 2 dels antics membres del PSP 
i 1 de Centre Català—), 14 abstencions (7 del PNB, 
2 d’AP, 1 del Grup Minoria Catalana, 2 d’UCD i 2 del 
Grup Mixt —1 d’un exmembre d’UCD i el d’ERC—) i 6 
vots en contra (5 d’AP i 1 d’EE).

El referèndum sobre la Constitució es va celebrar 
el 6 de desembre de 1978. Va obtenir un 88,54% de 
vots afirmatius i un 7,89% de vots en contra, amb 
una participació del 67,11% del cens. Es va convertir 
així en l’única Constitució de la nostra història que ha 
estat ratificada en referèndum per la ciutadania. A 
Catalunya, amb una participació del 67,91%, els vots 
afirmatius van arribar al 90,46% i els vots negatius es 
van quedar en el 4,62%. 

Les eleccions generals de 1979

El dia 1 de març de 1979, ja vigent la nova Constitució, 
es van celebrar les eleccions generals, en les quals 
la UCD va renovar la seva condició de primera força, 
tot i que sense assolir la majoria absoluta, amb 168 
escons i el 34,84% dels vots. El PSOE, al seu torn, 
consolidà la seva condició de segona força, amb el 
30,40% dels vots i 121 escons, mentre el PCE en va 
obtenir 23, la Coalició Democràtica (abans AP) 10, per 
8 de CiU, 7 del PNB, 5 del PSA-PA i 3 d’HB, a més dels 
obtinguts per altres candidatures. Es forma, així, el 
segon govern de la UCD. 

A Catalunya el PSC revalidà la seva condició de 
primera força, amb el 29,67% dels vots i 17 escons, 
mentre la segona posició la va obtenir CC-UCD, amb 
12 escons, per 8 del PSUC i 8 de CiU. 

Les eleccions municipals de 1979

Les primeres eleccions municipals democràtiques 
d’ençà de la Segona República es van celebrar el 
3 d’abril de 1979. Al conjunt d’Espanya, la primera 
força va ser la UCD, com a les eleccions generals 

Manifestació unitària reclamant l’Estatut. 1978

Campanya de les 
primeres eleccions 
generals una 
vegada aprovada la 
Constitució. 1979

Campanya de les 
primeres eleccions 
municipals 
democràtiques des de 
la Segona República. 
1979



LA UNITAT SOCIALISTADe 1976 a 1980

pàg. 66

de 1979, celebrades poc abans, i la segona va ser el 
PSOE. Tanmateix, els acords globals de l’esquerra 
van obtenir moltes alcaldies per als socialistes, 
especialment a les grans ciutats. A Catalunya, el PSC 
es presentava amb el celebrat lema genèric “Entra 
amb nosaltres a l’Ajuntament”, i va esdevenir primera 
força municipal amb el 26,86% dels vots. El PSC va 
obtenir l’Alcaldia de les quatre capitals de província i 
de moltes de les principals viles i ciutats de Catalunya, 
donant peu a una experiència de transformació 
urbana i social des del municipalisme que ha 
identificat fortament el projecte polític socialista a 
Catalunya des de la recuperació de la democràcia. 

L’Estatut de 1979

L’Assemblea de Parlamentaris de Catalunya, formada 
l’any 1977 amb els electes catalans a les Corts 
Generals, havia designat al juliol de 1978 un grup de 
parlamentaris, coneguts com la Comissió dels Vint, 
amb l’encàrrec de començar les discussions per 
l’elaboració d’un Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
Es volia així tenir avançat el projecte, sense esperar 
a la finalització dels treballs constituents per tal 
d’iniciar l’elaboració de l’Estatut. Entre els integrants 
de la Comissió dels Vint es trobaven els socialistes 
Eduardo Martín Toval, Josep Andreu Abelló, Josep 
Maria Triginer, Felip Solé i Sabarís, Jaume Sobrequés, 
Josep Subirats i Josep Verde Aldea, a més de Jordi 
Solé Tura, aleshores dirigent del PSUC, tot i que el 
1985 va ingressar al PSC. El socialisme català va tenir, 
així, un paper destacat en l’elaboració del projecte 
d’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

La Comissió dels Vint es va reunir en diverses 
sessions, algunes de les quals van tenir lloc al parador 
de Sau, motiu pel qual el text estatutari de 1979 és 
també conegut com l’Estatut de Sau. Finalment, 
van entregar el text al president Tarradellas el 20 de 
desembre de 1978, amb la Constitució ja aprovada 
en referèndum. El 29 de desembre, l’Assemblea de 
Parlamentaris va aprovar amb un sol vot en contra el 
text i va entregar-lo al registre de les Corts Generals. 

La negociació del text presentat pels parlamentaris 
catalans no va ser fàcil, ja que la UCD hi va presentar 
59 esmenes. Tanmateix, finalment el 13 d’agost 
de 1979 el text va ser aprovat per la Comissió 
Constitucional i va ser sotmès a referèndum el 25 
d’octubre. La ciutadania catalana va aprovar l’Estatut 
amb un 88,6% de vots a favor i només un 7,8% de vots 
en contra, amb una participació del 59,7%. Pocs dies 
després, els plens del Congrés i del Senat el varen 
ratificar.

Campanya pel dret a l’avortament de 1979

L’any 1979 van ser inculpades onze dones i un home, a 
Basauri, per avortar o haver practicat avortaments. No 
eren les primeres, i moltes havien estat condemnades 
anteriorment, però en aquesta ocasió el moviment 
feminista va dur a terme una eficaç campanya de 
suport a les inculpades i de mobilització arreu de 
l’Estat en favor del dret a l’avortament. El judici va 
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ser suspès l’octubre de 1979 i novament l’any 1981. 
Tot i així, van ser finalment jutjades i condemnades 
(amb una sentència que considerava circumstàncies 
atenuants), l’any 1982. Van ser indultades l’any 1983. 
La potència de la campanya pel dret a l’avortament 
de l’any 1979 va fer variar les posicions de socialistes 
i comunistes respecte a la regulació de l’avortament, 
que van passar a prioritzar les mesures per a la seva 
legalització. 

Les eleccions al Parlament de Catalunya de 1980

El 20 de març de 1980, restaurada la Generalitat 
i aprovada tant la Constitució com l’Estatut 
d’Autonomia, es van celebrar les primeres eleccions 
al Parlament de Catalunya d’ençà de la Segona 
República. Després de les victòries socialistes a 
les eleccions de 1977 i de 1979, el PSC confiava en 
poder obtenir la victòria en aquestes eleccions. La 
candidatura socialista estava encapçalada per Joan 
Reventós i presidida pel lema “La Catalunya nova”. 
No obstant les enquestes favorables al socialisme, 
una intensa campanya de la coalició Convergència 
i Unió li va permetre obtenir la primera posició 
amb el 27,83% dels vots i 43 escons, mentre el PSC 
va obtenir el 22,43% dels vots i 33 escons, per 25 
del PSUC, 18 de CC-UCD, 14 d’ERC i 2 del PSA. La 
investidura de Jordi Pujol (CiU) va ser facilitada en 
segona votació pel vot favorable de la seva pròpia 
coalició, més el d’UCD i ERC. El resultat d’aquestes 
eleccions configurà una llarga etapa de la Generalitat 
de Catalunya, dominada pel pujolisme fins l’any 
2003, i alhora va obrir una crisi important al si del 
socialisme català.

El II Congrés del PSC

El II Congrés del PSC es va celebrar els dies 4, 5 i 6 
de juliol de 1980, sota el lema “El projecte nacional 
dels treballadors”, al Palau de Congressos de 
Barcelona. La recent derrota electoral pesava molt 
en l’ambient en què es va preparar i desenvolupar 
el Congrés. Les dissensions respecte a l’estratègia a 
seguir després de la victòria de CiU a les primeres 
eleccions al Parlament van ser importants i la 
crisi amenaçava la recentment assolida unitat del 
socialisme català. Tanmateix, els delegats i les 
delegades es van inclinar majoritàriament per una 
estratègia de canvis en l’acció política del Partit, amb 
l’exigència de practicar una ferma oposició, refusant 
qualsevol entesa amb CiU. Es demanava al Partit: 
“oposició, pressió i impuls democràtic”. De resultes 
de les tensions entre l’anomenat sector unitari i el 
sector obrerista del PSC, els integrants del darrer no 
van participar a la direcció elegida pel II Congrés, 
al capdavant de la qual seguí Joan Reventós com a 
primer secretari, però es preservà la unitat socialista.

Les resolucions del II Congrés fixaven la posició del PSC 
respecte a la llengua a l’escola. La posició dels socialistes 
i del conjunt de l’esquerra va ser decisiva per a la 
normalització dels usos socials de la llengua catalana, 
inclòs l’ús a l’escola, i per tal d’evitar la segregació dels i 
de les alumnes en funció de la seva llengua.
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La transformació dels municipis

Amb l’elecció dels primers ajuntaments democràtics, 
l’any 1979 va començar un procés de transformació 
urbana i social en què el paper del socialisme català 
va ser molt destacat. Durant els primers anys 80 molts 
municipis van fer front als importants problemes que 
el model de desenvolupament urbà del franquisme 
havia creat, des de l’erradicació del barraquisme a la 
dotació dels barris obrers amb infraestructures, serveis 
i equipaments bàsics, passant per la recuperació de 
terrenys per al gaudi públic, la dignificació de l’espai 
públic, la creació de zones verdes, la millora del 
transport públic, el desenvolupament de programes 
de serveis socials, les primeres polítiques de joventut, 
i un llarg etcètera d’actuacions que van suposar un 
dels pilars de la transformació i modernització del 
país, i que han situat molts dels municipis governats 
per alcaldes i alcaldesses socialistes com a punts de 
referència a nivell internacional. 

El cop d’Estat del 23-F

Després de la dimissió d’Adolfo Suárez, i mentre el 
Congrés dels Diputats abordava la segona sessió del 
debat d’investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, va 
irrompre a l’hemicicle el tinent coronel Tejero, que 
havia assaltat l’edifici al capdavant d’un nombrós grup 
de Guàrdies Civils. La televisió pública va registrar 
l’assalt i els primers minuts dels fets, i la cadena SER 
va seguir emetent, de tal manera que la del 23 de 
febrer es recorda com la “nit dels transistors”, ja que 
bona part de la població estava pendent de l’emissió 
radiofònica, constatant com l’incipient democràcia 
es veia amenaçada per un intent involucionista que 
s’estenia a determinats sectors de l’Exèrcit i de la 
societat civil. El capità general de la III Regió militar, 
Milans del Bosch, va fer sortir als carrers de València 
quasi 2.000 soldats i desenes de carros blindats, 
i va declarar l’Estat d’excepció, provant de sumar 
altres regions militars al cop i fent augmentar per 
moments l’angoixa de bona part de la ciutadania, i 
de les organitzacions de l’esquerra política, sindical 
i social del moment, que tenien ben present el cop 
d’Estat de Xile de 1973 i les seves conseqüències. Molts 
responsables locals es van apressar a destruir o amagar 
documentació sensible d’aquestes organitzacions, com 
els llistats de militants. El general Armada, després 
condemnat per la seva participació al cop d’Estat, va 
intentar situar-se al capdavant d’un suposat govern 
de salvació, però aquesta temptativa no va convèncer 
Tejero, alineat amb Milans del Bosch. A mida que 
passaven les hores i la resta de regions militars no es 
van sumar a la rebel·lió, es va anar fent patent el fracàs 
del cop del 23F. Milans va retirar les tropes de la ciutat 
de València i, ja al migdia del 24 de febrer, Tejero i els 
guàrdies civils que l’acompanyaven van capitular.
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Malgrat el previ fracàs de l’Operació Galàxia i del 
23F, encara es va desmantellar una trama colpista 
que volia actuar el dia abans de les eleccions del 28 
d’octubre de 1982, i encara una altra que programà el 
cop pel 2 de juny de 1985. 

Eleccions generals d’octubre de 1982

El Govern d’UCD sorgit de les eleccions de 1979 havia 
afrontat nombroses dificultats internes i externes. 
La dimissió de Suárez el gener de 1981, el posterior 
cop d’Estat del 23F durant la sessió d’investidura 
de Leopoldo Calvo-Sotelo i la inestabilitat d’un 
govern molt debilitat en un context social i polític 
enormement complex van conduir a que les 
eleccions previstes per 1983 s’avancessin sis mesos. 

La participació en les eleccions del 28 d’octubre de 
1982 va ser molt alta, del 79.8%. Les candidatures 
de la UCD, partit que havia governat des de 1977, 
però que es trobava en plena descomposició, van 
rebre tan sols un 6,77% del vot, circumstància que va 
precipitar la dissolució del partit poc temps després. 
També el PCE i el PSUC van patir un daltabaix 
electoral, en perdre en conjunt més d’un milió de 
vots i 19 escons, quedant la representació comunista 
amb tan sols 4 escons al Congrés. El recentment 
format CDS de Suárez va obtenir tan sols dos escons.

Les candidatures socialistes del PSOE i del PSC, 
per contra, sota el celebrat lema “Por el cambio” 
(“Pel canvi” a Catalunya), van obtenir un històric 
èxit electoral. Al conjunt d’Espanya, el socialisme va 
recollir el 48,11% dels vots (més de 10 milions de vots) 
i 202 escons al Congrés, així com 134 escons al Senat 
(també majoria absoluta). A Catalunya la candidatura 
del PSC va obtenir el 45,83% dels vots (més d’1,5 
milions de vots) i 25 diputats. 

El resultat electoral suposava el retorn de l’esquerra 
al Govern, per primer cop des del final de la Guerra 
Civil, i la primera alternança democràtica des de 
l’entrada en vigor de la Constitució. Dos socialistes 
catalans es van incorporar al primer Govern 
socialista: Narcís Serra al capdavant del ministeri 
de Defensa i Ernest Lluch al capdavant de Sanitat i 
Consum. Més endavant, l’any 1985, s’hi va incorporar 
Joan Majó, al capdavant d’Indústria i Energia. 

A partir de les eleccions d’octubre de 1982, la coalició 
d’Aliança Popular es va convertir en el referent 
electoral de la dreta espanyola, en obtenir més de 5 
milions de vots i 107 escons al Congrés, i convertir-
se en la principal força d’oposició al nou govern 
socialista.

Eleccions municipals de 1983

Les segones eleccions municipals de la democràcia 
es van celebrar el 8 de maig de 1983, i en el cas de 
13 autonomies (totes, llevat de Catalunya, País Basc, 
Galícia i Andalusia), es van celebrar les primeres 
eleccions autonòmiques. Al conjunt d’Espanya, les 
candidatures socialistes es van imposar, recollint el 

1981 . 23-24 
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III Congrés a Castellefels. És el primer partit 
espanyol a incloure als seus estatuts una quota 
de representació de dones
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41,9% dels vots (més de 7,8 milions de paperetes), 
seguides d’AP i el PCE i el PSUC. En conjunt, les 
candidatures socialistes van obtenir quasi 24.000 
regidors i regidores, i l’Alcaldia de 33 capitals 
provincials, a més de nombroses ciutats mitjanes, així 
com molts municipis més petits i rurals. 

A Catalunya, el PSC va obtenir el 39,8% dels vots 
i poc més de 1.800 regidors, revalidant també la 
seva condició de primera força municipalista, a la 
vegada que afermava la seva posició dominant 
dins l’esquerra catalana, conquerint alguna alcaldia 
que havien estat en mans del PSUC a les primeres 
eleccions municipals.

Llei orgànica del dret de reunió de 1983

Després de la mort del dictador, una llei del maig 
de 1976 va fer una primera regulació del dret de 
reunió després de la Guerra Civil. Tanmateix, en 
vigor la Constitució des de 1978, no va ser fins 
l’arribada del Govern socialista que es va impulsar el 
desenvolupament, conforme a la nova Constitució 
democràtica, d’una Llei orgànica del dret de reunió, 
que va regular també el de manifestació. A diferència 
de les previsions de les lleis de 1880 i de 1976, amb la 
Llei de 1983 s’establia que cap reunió estava sotmesa 
a un règim d’autorització i per a les manifestacions 
s’establia tan sols l’obligació de comunicar-les.

Llei de l’avortament de 1983

El primer Govern socialista va aprovar el projecte de 
Llei de l’avortament per despenalitzar la interrupció 
voluntària de l’embaràs en tres supòsits: perill 
per a la dona, violació i malformació del fetus. 
L’octubre de 1983, el Congrés dels Diputats aprovà la 
despenalització de l’avortament en aquests supòsits, 
amb el vot favorable dels socialistes i de tres diputats 
de CiU (186 vots favorables en total), i el contrari del 
Grup Popular, el dels centristes, del PNB, de la resta 
del grup de CiU, l’abstenció del PCE i Euskadiko 
Ezkerra, i 48 absències. El Grup Popular va presentar 
un recurs d’inconstitucionalitat contra la llei, i quan 
finalment va arribar la sentència estimatòria del 
recurs l’any 1985, aquesta va estar en l’origen de la 
llei orgànica de 1985 que perseguí la mateixa finalitat.

Llei de reforma universitària de 1983

La Llei de reforma universitària de 1983, impulsada 
des del Govern socialista pel ministre Maravall 
establia i desenvolupava l’autonomia universitària, 
establia la consideració de la universitat com a 
servei públic, així com racionalitzava les figures 
del professorat, donant solució al conflicte dels 
professors no numeraris, democratitzava el 
funcionament i el govern universitari, canviava el 
procediment d’elecció dels equips rectorals i feia una 
distribució de competències en matèria d’educació 
universitària entre l’Estat, les comunitats autònomes 
i les pròpies universitats. També introduïa les proves 
de selectivitat, substituint les proves d’accés a la 
universitat establertes per la Llei Esteruelas de 1974.
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El primer Govern socialista va multiplicar per deu 
el pressupost destinat a beques, i fruit d’aquest 
esforç sostingut també durant els següents mandats, 
Espanya va superar el milió d’estudiants universitaris 
l’any 1990.

Eleccions al Parlament de 1984

El PSC va presentar Raimon Obiols com a candidat 
a la Presidència de la Generalitat a les eleccions 
al Parlament de Catalunya de l’abril de 1984. 
Les candidatures socialistes, sota el lema “Tots 
hi guanyarem” i, en castellà, “Para que ganemos 
todos”, van rebre un suport més ampli que l’any 
1980, recollint un 30,11% del vot i incrementant 
en 8 escons la representació del Partit, fins 
arribar als 41 escons. Malgrat aquest resultat, 
l’increment de suport a les candidatures de CiU 
va ser encara major, ja que va obtenir un 46,8% 
del vot i un increment de 29 escons, fins a assolir-
ne 72 i la majoria absoluta. Jordi Pujol revalidava 
així la seva victòria i tornaria a encapçalar el 
Govern de la Generalitat. El PSUC va patir una 
ensulsiada, molt debilitat per la divisió dels anys 
previs, i va perdre 19 dels 25 escons que tenia al 
Parlament. El PCC, escissió del PSUC, va presentar 
candidatures pròpies que, no obstant, no van 
obtenir representació. Aliança Popular va entrar al 
Parlament amb 11 escons, mentre ERC patia també 
un important retrocés i perdia 9 dels seus 14 escons. 

Davant la presentació d’una querella contra Jordi 
Pujol dins el cas Banca Catalana, CDC va convocar 
una manifestació de suport al seu líder coincidint 
amb el debat d’investidura. Milers de manifestants 
es van situar a l’entrada del Parlament, proferint tot 
tipus d’insults i amenaces de mort contra dirigents 
socialistes com Raimon Obiols, Pasqual Maragall o 
Anna Balletbò.

Llei del procediment de l’“habeas corpus” 1984

L’any 1984 el Govern socialista va impulsar 
l’aprovació de la Llei orgànica reguladora 
del procediment d’habeas corpus. La Llei, en 
desenvolupament de les previsions constitucionals, 
suposava un important progrés per a les llibertats 
i la defensa dels drets humans, per combatre tota 
forma de detenció o privació de llibertat il·legal. Amb 
l’aprovació d’aquesta llei, juntament amb algunes 
anteriors com la Llei orgànica d’assistència lletrada al 
detingut de 1983, que convertia aquesta assistència 
en irrenunciable, tant en les diligències policials 
com en les judicials, van suposar un notable avenç, 
configurant un marc de garanties inexistent abans de 
la Constitució.

La modernització de l’Exèrcit i la fi de l’amenaça 
colpista

Una de les tasques fonamentals per la consolidació 
de la democràcia, com era la modernització 
i democratització de l’Exèrcit, que durant el 
franquisme havia estat un dels principals pilars 
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de la dictadura, i al si del qual es van covar 
diverses conspiracions colpistes contra la incipient 
democràcia, va ser abordada per Narcís Serra, 
socialista català que havia estat el primer alcalde 
democràtic de Barcelona, i va ser nomenat 
ministre de Defensa del primer Govern socialista. 
A la vegada que es va emprendre la necessària 
reforma i modernització de les forces armades, que 
arrossegaven no pocs dels problemes que havien 
caracteritzat la qüestió militar durant el s.XIX, a 
més de les pròpies de la seva íntima implicació en 
la dictadura, també es va escometre la tasca de 
tallar definitivament qualsevol trama involucionista 
o colpista a les forces armades (els darrers exemples 
els trobem en la conspiració per atemptar contra el 
Govern, el Cap d’Estat i la cúpula militar el 1985 a 
La Corunya, i en la conspiració De Meer de 1986), i 
la tasca d’assolir una definitiva subordinació de les 
estructures militars al poder civil. Amb l’assoliment 
d’aquestes fites es va contribuir decisivament a la 
consolidació de la democràcia. 

Cal esmentar aquí la contribució feta des de dins 
de les forces armades pels militars de conviccions 
democràtiques, entre els quals destaca Juli Busquets, 
que ja al 1951 formava part del col·lectiu Forja, 
d’orientació catòlica progressista, que més tard signà 
una carta amb 15 oficials més reclamant una apertura 
democràtica del règim, patint les conseqüències de 
tal acció en forma d’empresonament, i que fundà i 
fou primer secretari de la Unió Militar Democràtica 
fins a la seva dissolució. Juli Busquets ingressà l’any 
1977 a la FSC del PSOE i va ser elegit diputat del PSC 
a les eleccions generals de 1979, 1982, 1986 i 1989. 

La Llei orgànica 9/1985, de despenalització de 
l’avortament en tres supòsits

En conèixer la sentència del Tribunal Constitucional 
sobre la Llei de supòsits de 1983, la majoria 
socialista a la cambra va impulsar, amb l’acord 
de l’oposició, una tramitació legislativa especial 
que va desembocar en l’aprovació de la llei que 
definitivament despenalitzava la interrupció 
voluntària de l’embaràs en tres supòsits: violació, 
risc per a la salut física o psíquica de la dona i 
malformació del fetus. La Llei va modificar el Codi 
penal per permetre la interrupció de l’embaràs 
en aquests tres supòsits taxats. En el supòsit de 
violació, s’establia com a límit que l’avortament 
s’havia de produir dins les 12 setmanes de gestació. 
En el supòsit de malformació del fetus, el termini 
abastava fins les 22 setmanes de gestació, i 
per al cas de risc físic o psíquic per la dona, no 
s’establia cap límit relatiu al període de gestació. 
Tot i que la llei contemplava penes de presó per 
a les interrupcions de l’embaràs fora d’aquests 
tres supòsits, cal considerar-la un autèntic triomf 
del moviment feminista, sectors importants del 
qual, tanmateix, reivindicaven una regulació més 
ambiciosa, i va suposar un canvi social profund per 
a les dones. 

Narcís Serra va 
ser l’encarregat 

d’abordar la 
modernització de 

l’exércit, en tant que 
ministre de Defensa 

del primer govern 
de Felipe González. 

Militars democràtics 
com Juli Busquets 

hi van contribuir
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Llei orgànica del dret a l’educació de 1985

Amb els socialistes al Govern i Maravall al capdavant 
de la cartera d’Educació, es va impulsar la important 
(i encara vigent), Llei orgànica reguladora del dret 
a l’educació. Aquesta Llei va posar fi a un històric 
sistema educatiu de caràcter selectiu, basat en 
l’exclusió, per donar pas a la real generalització de 
l’educació a tota la població, la democratització 
de l’escola, una millor planificació educativa, 
el creixement de la igualtat d’oportunitats i el 
desenvolupament del país, malgrat una forta 
oposició de la dreta del país. El primer Govern 
socialista mantenia una aposta per la reforma 
educativa a tots els nivells, i ho va acompanyar d’un 
important esforç inversor en duplicar la inversió en 
educació respecte al període anterior.

Llei orgànica de llibertat sindical de 1985

El Govern socialista va desenvolupar el dret 
fonamental a la llibertat sindical, reconegut a la 
Constitució, mitjançant la Llei orgànica de llibertat 
sindical de 1985, element fonamental per a la 
consolidació de la democràcia al món del treball i per 
al bon funcionament de la vida econòmica, social i 
política del país.

L’entrada a la CEE de 1986

Tot i que les converses havien començat anys abans, 
el 12 de juny de 1985 el Govern socialista va impulsar 
la signatura de l’Acta d’Adhesió d’Espanya a les 
Comunitats Europees. La incorporació efectiva a 
la CEE (avui UE) es va produir el dia 1 de gener de 
1986. Es trencava així un aïllament internacional 
històric i es facilitava l’entrada a una unió econòmica 
i duanera amb l’Europa occidental. Al mateix temps 
que Espanya, s’hi va incorporar Portugal. La vocació 
europeista de la majoria de la societat catalana va 
veure així assolit un dels seus anhels, i la implicació 
d’Espanya en el projecte de construcció europea 
ha estat una constant en la política europea i 
internacional dels governs socialistes d’aleshores 
ençà. La rellevància per a la societat catalana i 
espanyola de la participació al projecte europeu 
és enorme, des de qualsevol punt de vista, i fins la 
data les regulacions i les inversions europees han 
facilitat la modernització de les infraestructures, de 
l’economia, la protecció mediambiental, el suport 
a la cultura i al manteniment del patrimoni històric, 
o el desenvolupament de programes socials, entre 
d’altres.

El referèndum de l’OTAN de 1986

El procés d’adhesió d’Espanya a l’OTAN es va iniciar 
l’any 1981, essent president del Govern Leopoldo 
Calvo Sotelo (UCD), i la seva candidatura va ser 
ràpidament acollida pel Consell de l’Atlàntic Nord. 
El 30 de maig de 1982 Espanya es va convertir en 
el 16è integrant de l’aliança atlàntica. La victòria 
electoral socialista de l’octubre d’aquell mateix any, 
atès que tant el PSC com el PSOE havien estat en 
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contra de l’entrada a l’OTAN, va suposar l’obertura 
d’un període de reflexió sobre l’entrada d’Espanya 
a l’aliança, que va conduir a la suspensió de les 
converses sobre la integració militar espanyola 
a l’OTAN. Al 1984 Felipe González, en el debat 
sobre l’estat de la nació, va formular un Decàleg 
de Pau i Seguretat segons el qual se sotmetia a 
referèndum la continuïtat d’Espanya a l’OTAN 
sota les premisses que la participació d’Espanya 
a l’aliança no comportaria la seva incorporació a 
l’estructura militar integrada, que es mantindria la 
prohibició d’instal·lar, emmagatzemar o introduir 
armes nuclears al territori espanyol i que es reduïssin 
les bases militars americanes a Espanya. Hi va haver 
un intens debat dins les organitzacions socialistes 
al voltant d’aquesta qüestió, que va arribar fins al 
XXX Congrés Federal del PSOE, i n’és una mostra 
que el PSC dispensés de fer campanya a favor 
del SÍ al referèndum de 1986 els militants que 
havien sostingut una posició contrària a l’ingrés o 
permanència a l’OTAN. En el referèndum, celebrat 
el 12 de març de 1986, el SÍ a la permanència va 
obtenir una ajustada victòria (52,5% dels vots, davant 
el 40% dels vots negatius), tot i que a Catalunya, 
País Basc, Navarra i a les Canàries va guanyar el 
NO. De l’oposició a la permanència en va sorgir la 
coalició Izquierda Unida, bastida al voltant del PCE i 
altres organitzacions polítiques i socials contràries a 
l’aliança atlàntica. 

Eleccions generals de 1986

Les candidatures socialistes, sota el lema “Por buen 
camino”, van rebre de nou, a les eleccions generals 
de 1986, un suport majoritari de la ciutadania, en 
obtenir el 44% dels vots i 184 escons, davant els 105 
d’AP, 19 del CDS, 18 de CiU, o 7 de la recentment 
formada Izquierda Unida. Així, Felipe González, 
després d’afrontar un moment molt complex al 
voltant del referèndum de l’OTAN, va tornar a 
encapçalar un govern del que Narcís Serra n’era el 
ministre de Defensa. 

A Catalunya, les candidatures socialistes, 
encapçalades per Narcís Serra sota el lema “Per bon 
camí”, van obtenir 1,3 milions de vots i 21 escons, 
revalidant la condició de primera força del socialisme 
català a les eleccions generals, i van ser seguides pels 
18 escons de CiU, 6 d’AP, 1 de la Unió de l’Esquerra 
Catalana (PSUC+ENE) i 1 del CDS. 

Llei general de sanitat de 1986

L’any 1986, essent ministre de Sanitat el socialista 
català Ernest Lluch, el Govern socialista va impulsar, 
després d’anys d’intensos debats sobre el model 
sanitari, la Llei general de sanitat. Aquesta Llei 
va suposar una fita històrica i una incontestable 
conquesta social, en crear un model sanitari d’accés 
universal i de caràcter integral. L’objectiu del 
Govern socialista era construir un Estat del Benestar 
homologable amb els que s’havien desenvolupat 
a l’Europa occidental, i per a tal fi, juntament amb 

Ernest Lluch, ministre de Sanitat. 
Impulsor de la Llei general de 
sanitat que instaurà el model de 
sanitat d’accés universal
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el desenvolupament d’un sistema d’ensenyament 
públic i d’un sistema de pensions d’abast universal, 
també era imprescindible comptar amb un sistema 
que garantís posar la sanitat pública a l’abast de 
tothom. El sistema dissenyat es caracteritzava per la 
seva universalitat (va suposar la inclusió de milions 
de ciutadans al sistema), per ser finançat a través 
d’impostos, per la gratuïtat directa per part del 
ciutadà, per l’equitat en l’accés i pel seu afany de 
qualitat. Un sistema concebut com un dret, tal com 
recollia la Constitució, i que s’adaptava també a la 
nova realitat de l’Estat autonòmic que dimanava de 
l’organització territorial de l’Estat que la Constitució 
contemplava.

Eleccions municipals de 1987

A les eleccions municipals de 1987, el PSC va tornar a 
esdevenir la primera força a Catalunya, en obtenir el 
37,25% dels vots i més de 1.700 regidors i regidores, i 
en obtenir l’Alcaldia de 33 de les 75 ciutats principals 
del país. Al conjunt d’Espanya també es va imposar 
novament el PSOE. 

Eleccions europees de 1987

Les primeres eleccions al Parlament Europeu es van 
celebrar conjuntament amb les eleccions municipals 
(que també coincidien amb les autonòmiques 
a la majoria d’autonomies). Van elegir els i les 
representants d’Espanya per a un mandat curt, ja 
que la incorporació d’Espanya a la CEE es va produir 
l’any 1986 i la legislatura europea acabava l’any 
1989. Les eleccions europees són les úniques que 
se celebren amb circumscripció electoral única per 
a tot l’Estat. La candidatura socialista, encapçalada 
per Fernando Morán, va ser la vencedora en obtenir 
un 39% dels vots i 27 escons, dels quals tres 
corresponien a propostes del PSC: Josep Verde 
Aldea, Joan Colom i Xavier Rubert. Manuel Fraga 
encapçalava la candidatura d’AP, que va obtenir un 
24,65% dels vots i 17 escons, per 7 del CDS, 3 d’IU i 3 
més de CiU.

Vaga general del 14D de 1988

Els sindicats UGT i CCOO van convocar una vaga 
general de 24 hores a tota Espanya pel 14 de 
desembre de 1988, en protesta pel Pla d’Ocupació 
Juvenil presentat pel Govern socialista. El moviment 
vaguístic va ser seguit molt àmpliament, tant al 
sector públic com al privat, i és encara avui el de 
major èxit del sindicalisme de classe des de la 
recuperació de la democràcia. El Govern socialista 
va negociar amb els sindicats, va retirar la reforma 
proposada i va pactar un increment de la despesa 
social.

Eleccions al Parlament de 1988

A les eleccions al Parlament de 1988, de nou amb 
Raimon Obiols al capdavant de la candidatura del 
PSC, la representació socialista al Parlament de 
Catalunya va arribar als 42 escons, un més que al 

1987. 11, 12 i 13 de 
desembre, el PSC 
celebra el seu V 
Congrés al Pavelló 
d’Itàlia de la Fira 
de Barcelona. La 
nova executiva 
inclou per 
primera vegada 
la Secretaria de 
la Dona, que 
assumeix Manuela 
de Madre
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El PSC celebra el seu 
10è aniversari el 8 
de juliol de 1988 a la 
Plaça Monumental
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Manifestació amb motiu de la vaga general del 14 de desembre de 1988
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1984. Jordi Pujol va poder revalidar la seva majoria 
absoluta, tot i perdre 3 diputats i quedar amb 69 
escons. Iniciativa per Catalunya va assolir 9 escons, AP 
i ERC 6 escons cadascuna i el CDS en va obtenir 3. 

Eleccions europees de 1989

A les eleccions europees de 1989, la candidatura 
socialista, de nou amb Fernando Morán al capdavant, 
va obtenir el 39,57% dels vots i 27 escons, i es va 
tornar a imposar a la del Partit Popular (15 escons), 
el CDS (5 escons) i IU (4 escons). El socialisme català 
tornava a estar representat al Parlament Europeu per 
Josep Verde, Joan Colom i Xavier Rubert. 

Eleccions generals de 1989

L’octubre de 1989 es van celebrar unes noves 
eleccions generals, en les quals les candidatures 
socialistes, sota el lema “España en progreso”, van 
obtenir una nova victòria, en reunir el 39,6% dels 
vots i 175 escons, per davant dels 107 del Partit 
Popular (ja encapçalat per José M. Aznar), 17 d’IU, 14 
del CDS, 18 de CiU, i 5 del PNB, entre d’altres. 

A Catalunya, i sota el lema “Espanya en progrés, 
Catalunya en progrés”, el PSC va obtenir una nova 
victòria, amb el 36% dels vots i 20 escons, seguida 
de prop pels 18 escons de CiU i, ja a més distància, 
els 4 del PP, 3 d’IC, i 1 del CDS.

La nova majoria absoluta socialista va conduir a 
la formació d’un nou Govern presidit per Felipe 
González, en què Narcís Serra va començar 
com a ministre de Defensa, però va passar a la 
Vicepresidència del Govern l’any 1991, i Josep 
Borrell va ser nomenat ministre d’Obres Públiques 
i Transports. Jordi Solé Tura s’hi va incorporar l’any 
1991 com a ministre de Cultura. 

Llei de pensions no contributives 1990

Amb l’establiment de les pensions de jubilació i 
d’incapacitat en la seva modalitat no contributiva, 
el Govern socialista donava compliment al mandat 
que la Constitució adreça als poders públics per 
tal que mantinguin un règim públic de la Seguretat 
Social per a tota la ciutadania. A més, la Llei 
atorgava als beneficiaris una protecció global, ja 
que els nous pensionistes tenien des d’aleshores 
dret a l’assistència mèdica i farmacèutica, accés als 
serveis socials i dret a la protecció per fills a càrrec. 
L’impacte es va deixar notar sobre 2,5 milions de 
famílies amb fills a càrrec i en increment del 35% en 
el nombre de pensionistes, per la incorporació dels 
que hi accedien en la modalitat no contributiva. 

La LOGSE de 1990

L’any 1990 el Govern socialista va impulsar la Llei 
orgànica d’ordenació general del sistema educatiu, 
que suposà una gran reforma, tot fent de l’etapa 
infantil una etapa educativa, establint les etapes 
infantil, primària i secundària, i estenent l’educació 
obligatòria fins als 16 anys, a més de potenciar 

Els comitès 
88 van ser 
una acció 
d’activisme 
polític i ciutadà 
per reunir 
suports a la 
candidatura de 
Raimon Obiols. 
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dies amb 
els comitès 
88, i junts 
vencerem”
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la Formació Professional. També va suposar la 
primera descentralització de l’educació, facilitant la 
participació autonòmica a la definició dels continguts 
curriculars, i atorgà un paper rellevant als Consells 
Escolars.

Atemptat contra la seu del PSC, 1990 

El 10 de setembre de 1990, dos membres del grup 
terrorista GRAPO van deixar un artefacte explosiu 
al vestíbul de la seu del PSC al carrer Nicaragua, 
75 de Barcelona. La bomba va esclatar a les 12.45 
hores sense causar danys personals, malgrat que 
l’evacuació no havia estat completa en quedar un 
company a l’edifici. L’ona expansiva va destrossar la 
planta baixa de l’edifici.

Eleccions municipals de 1991

A les eleccions municipals de 1991, les candidatures 
del PSC van sumar un 37% del vot i van obtenir 
més de 1.800 regidors i regidores, revalidant així la 
seva condició de primera força municipal, reforçada 
per una millor implantació territorial i una clara 
preeminència a les principals viles i ciutats. CiU va 
obtenir un 33% dels vots i IC un 9,6%. Al conjunt 
d’Espanya, de nou les candidatures socialistes es van 
imposar, recollint un 38% dels vots i més de 25.000 
regidors i regidores. 

Eleccions al Consell General d’Aran de 1991

Les primeres eleccions al Consell General d’Aran es 
van celebrar coincidint amb les eleccions municipals. 
Va vèncer la Coalició Aranesa-Convergència i Unió, 
amb el 50,9% dels vots i 7 consellers, per davant 
d’Unitat d’Aran, formació a què donaven suport els i 
les votants socialistes, que va obtenir el 46,15% dels 
vots i 6 consellers. 

Eleccions al Parlament de 1992

Les eleccions al Parlament de 1992, a les quals el PSC 
va presentar-se amb el lema “Catalunya 92!” i amb la 
cançó “La roba roja” (traducció de Le Chiffon Rouge, 
de Michel Fugain), com a música de campanya, no 
van alterar substancialment el mapa polític català. 
El PSC va obtenir-hi, novament amb Raimon Obiols 
al capdavant, un 28% dels vots i 40 escons, essent 
novament superat per CiU, que amb el 46,7% dels 
vots i 70 escons renovava la majoria absoluta de Jordi 
Pujol. ERC va obtenir 11 escons, per 7 d’IC i 7 més del 
PP.

Els Jocs Olímpics de 1992

Un any després d’assolir l’alcaldia de Barcelona, 
el socialista Narcís Serra va proposar presentar la 
candidatura de Barcelona a acollir uns Jocs Olímpics. 
L’any 1981 el ple municipal així ho va acordar i es van 
accelerar els treballs de preparació de la candidatura 
per acollir els Jocs Olímpics de 1992. Ja amb Pasqual 
Maragall al capdavant de l’Alcaldia i Felipe González 
al capdavant del Govern d’Espanya, l’any 1986, el COI 
va designar la ciutat de Barcelona per a la celebració 
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dels Jocs de la XXV Olimpíada. La candidatura 
olímpica va permetre l’impuls de grans projectes 
de transformació urbana i d’infraestructures, va 
permetre recuperar la façana litoral de la ciutat i va 
deixar com a llegat equipaments esportius que la 
ciutat segueix gaudint avui. La cita és sens dubte 
recordada per la col·laboració entre administracions 
(Ajuntament, Estat i Generalitat) i per la complicitat 
de la immensa majoria de la societat amb l’esforç 
olímpic, que va aportar milers de voluntaris i 
voluntàries a un esdeveniment que va servir per 
projectar la ciutat al món i per convertir-la en 
referent per a moltes altres ciutats en matèria de 
regeneració i transformació urbana. Els Jocs de 
Barcelona de 1992 van comptar amb subseus a 
Badalona, Granollers, Banyoles, Mollet del Vallès, Sant 
Sadurní d’Anoia, L’Hospitalet de Llobregat, Viladecans, 
Castelldefels, La Seu d’Urgell, Seva, Montmeló, 
Sabadell i Terrassa, així com València i Saragossa, fent 
partícips del projecte el conjunt del país.

Eleccions generals de 1993

A les eleccions generals de 1993, després d’una 
dècada de domini socialista, la victòria tornava a 
estar renyida, segons indicaven quasi tots els estudis 
d’opinió. La dreta espanyola havia aconseguit 
organitzar una oposició eficaç i el desgast dels anys 
de govern es començava a fer sentir més clarament. 
Tot i així, les candidatures socialistes van obtenir 
un 38,8% dels vots i 159 escons, obtenint una nova 
victòria front al 34,8% i 141 escons del PP. 

A Catalunya, el PSC va tornar a ser la primera força 
amb el 34,9% del vot i 18 escons, tot i que seguit de 
prop per CiU, amb el 31,8 i 17 escons. 

Míting al Palau Sant Jordi de 1993 

Al juny de 1993, durant la campanya electoral de les 
eleccions generals, el PSC va organitzar per primer 
cop un míting al Palau Sant Jordi de Barcelona, una 
de les principals instal·lacions dels Jocs Olímpics 
del 92. La campanya electoral havia estat molt dura, 
molt tensa, i el míting del Sant Jordi era un dels 
darrers de la campanya electoral. Socialistes d’arreu 
de Catalunya van omplir a vessar el Palau Sant Jordi, 
i encara n’hi havia que van haver de seguir l’acte 
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des de fora. L’acte va comptar amb la presència i 
les intervencions d’artistes i intel·lectuals que van 
donar suport a les candidatures socialistes. Des de 
Gabriel García Márquez o Miguel Gila a Joan Manuel 
Serrat, passant per Loquillo o Antònia Macià (vídua 
de l’expresident Tarradellas), van ser presents a 
l’acte. Aquest míting es situa, juntament amb els 
del Palau Blaugrana i de la Plaça Monumental, com 
un dels més recordats pels militants i simpatitzants 
socialistes que hi van assistir.

Eleccions europees de 1994

Al juny de 1994 es van celebrar les primeres 
eleccions europees en les quals el Partit Popular va 
obtenir una victòria electoral, amb el 40% dels vots i 
28 escons davant del 30,8% dels vots i els 22 escons 
de la candidatura socialista, encapçalada de nou 
per Fernando Morán. Josep Verde i Joan Colom van 
seguir sent la representació del PSC al Parlament 
Europeu. Per la seva banda, IU va obtenir 9 escons i 
CiU en va obtenir 3. 

Eleccions municipals de 1995

Les eleccions municipals de 1995 van tornar a 
situar el socialisme com a primera força municipal 
a Catalunya, amb el 33% dels vots i més de 1.700 
regidors i regidores, per davant del 30,1% dels vots 
que van rebre les candidatures de CiU i del 12% de 
les candidatures d’ICV. Novament, la majoria de les 
principals viles i ciutats de Catalunya i, en tot cas, la 
majoria de la població catalana, comptaven amb una 
alcaldia socialista.

Intent d’introducció del quart supòsit per la 
interrupció voluntària de l’embaràs 

El darrer govern socialista encapçalat per Felipe 
González va voler un quart supòsit per la interrupció 
voluntària de l’embaràs, l’any 1995, per als casos 
en què l’embaràs suposés un conflicte personal, 
familiar o social per la dona, però l’obstrucció del PP 
i de CiU i l’avançament electoral van fer decaure la 
introducció d’aquest quart supòsit.

Eleccions al Parlament de 1995

Al novembre de 1995 es van celebrar eleccions 
al Parlament de Catalunya. En aquesta ocasió, el 
candidat socialista a la presidència de la Generalitat 
va ser Joaquim Nadal. La CiU de Jordi Pujol va 
perdre la majoria absoluta en obtenir prop del 41% 
dels vots i 60 escons, patint un important retrocés, 
mentre el PSC va aconseguir al 24,9% dels vots i 
34 escons. El PP va experimentar un significatiu 
augment de suports, en passar del 13% dels vots i 
assolir 17 escons, mentre ERC i ICV assolien 13 i 11 
escons, respectivament. Tanmateix, Jordi Pujol va ser 
investit en segona votació per majoria simple.

Eleccions al Consell General d’Aran de 1995

A les segones eleccions al Consell General 
d’Aran, coincidents amb les municipals de 1995, 

1994. 4-6 de febrer. 7è 
Congrés del PSC a Sitges. 
A més del president (Joan 
Reventós) i el primer 
secretari (Raimon Obiols) 
es crea un Comitè d’Acció 
Política (Josep Borrell, 
Pasqual Maragall, Narcís 
Serra i Josep Ma. Sala)
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Convergència Democràtica Aranesa obté 7 
consellers, mentre Unitat d’Aran n’obté 4 i Unió 
Democràtica Aranesa, 2. 

Eleccions generals de 1996

La legislatura 1993-1996 a les Corts Generals havia 
estat molt dura, i el desgast del Govern socialista era 
ben evident davant una oposició molt dura tant del 
PP com d’IU. El president va avançar-les en no poder 
aprovar els pressupostos de 1996. La campanya 
electoral va tornar a ser molt tensa i crispada, i la 
participació va arribar al 77%. La llista socialista, 
encapçalada de nou per Felipe González, va obtenir 
un 37,6% dels vots (més de 9,4 milions de paperetes) 
i 141 escons. Aquest cop, però, el PP va assolir el 
38,8% dels vots (9,7 milions de paperetes), i 156 
escons. IU va obtenir 21 escons, CiU en va obtenir 16, 
el PNB 5, Coalició Canària 4 i el BNG 2, entre d’altres 
formacions que van obtenir representació. 

A Catalunya, les candidatures del PSC van avançar 
respecte als resultats de 1993, obtenint un 39,36% 
dels vots i 19 escons, davant el 29,6% i 16 escons 
que va obtenir CiU, el 17,96% i 8 escons del PP, els 2 
escons d’IC-EV o l’escó d’ERC.

José María Aznar va poder ser investit gràcies als 
vots de CiU, un cop assolit el Pacte del Majestic amb 
el PP, així com els del PNB i els de Coalició Canària. 

Míting del Palau Sant Jordi i del Moll de la Fusta de 
1996

Durant la campanya de 1996, el PSC va celebrar el 
seu segon gran míting al Palau Sant Jordi, de nou a 
vessar. La premsa parlava, com tres anys abans, de 
40.000 assistents. Aquest va ser el míting en què 
els assistents, espontàniament, varen entonar a crits 
la consigna del “No passaran!”. Lionel Jospin, líder 
socialista francès, va venir a donar suport a les llistes 
socialistes. També ho van fer l’humorista Miguel Gila, 
el cantant Moncho o l’actor Antonio Banderas. 

En un desacostumat gest, pocs dies després de les 
eleccions, el socialisme català es va tornar a aplegar 
en un gran míting amb Felipe González per agrair 
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el suport rebut a Catalunya, aquest cop al Moll de 
la Fusta de Barcelona, ple de gom a gom amb uns 
25.000 assistents, segons calculava la premsa. 

Primàries de 1998 Josep Borrell/Joaquín Almunia 

El 24 d’abril de 1998 va culminar el primer procés 
d’eleccions primàries de la història d’Espanya, 
organitzades pel PSOE i el PSC a fi de designar 
qui seria candidat o candidata a la Presidència 
del Govern. Al procés d’elecció hi van concórrer 
l’aleshores secretari general del PSOE, Joaquín 
Almunia, i el militant del PSC Josep Borrell. Les 
eleccions primàries, en les quals tenien dret a vot els 
i les militants del PSC i del PSOE, van despertar un 
intens interès social i informatiu. Es va desenvolupar 
una autèntica campanya electoral amb multitud 
d’actes arreu del territori i plataformes de suport 
a un i altre candidat. Van votar 207.774 militants 
socialistes i Josep Borrell va guanyar l’elecció amb 
114.254 vots (el 55%), davant els 92.860 vots (44,7%) 
de Joaquín Almunia. A Catalunya, la candidatura de 
Josep Borrell s’imposà per un marge molt més ampli. 
Es va posar en marxa una oficina del candidat i 
l’elaboració del programa electoral a fi d’afrontar les 
eleccions generals de l’any 2000.
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Eleccions municipals i europees de 1999

El 13 de juny de 1999 es van celebrar simultàniament 
les eleccions al Parlament Europeu i les eleccions 
municipals. A les europees, la candidatura socialista va 
retallar distàncies amb la del PP, en obtenir el 35,33% 
dels vots i dos escons més que l’any 1994, i en perdre 
un escó la candidatura conservadora, però aquesta 
darrera finalment es va imposar de nou. A Catalunya, el 
PSC va ser el partit més votat a les eleccions europees, 
amb el 34,64% dels vots, recuperant així una primera 
posició perduda l’any 1994 en favor de CiU.

Les eleccions municipals de 1999 van suposar una nova 
victòria de les candidatures del PSC, que va obtenir un 
37,4% dels vots, millorant els resultats de 1995. Entre 
les capitals de comarca i ciutats de més de 25.000 
habitants, el PSC va obtenir 38 alcaldies. Parlant del 
conjunt d’Espanya, les candidatures socialistes i les del 
PP van quedar pràcticament empatades a 7,3 milions 
de vots, tot i que les darreres van assolir més alcaldies 
en capitals provincials. 

Eleccions al Parlament de 1999

A les eleccions al Parlament de Catalunya de 1995 la 
CiU de Jordi Pujol havia perdut la majoria absoluta de 
la qual havia gaudit des dels anys 80, però el PSC, tot 
i superar els pitjors auguris de les enquestes, no havia 
assolit un suport suficient per articular una alternativa. 

En els anys següents, el socialisme català va posar 
en marxa una estratègia per articular, al voltant de 
la seva candidatura, el màxim suport de la Catalunya 
de progrés. En primer lloc, els socialisme català va 
proposar a Pasqual Maragall, que havia deixat l’Alcaldia 
de Barcelona l’any 1997, que encapçalés la candidatura 
socialista a les eleccions al Parlament de Catalunya. 
Maragall va anunciar la seva candidatura l’any 1998 
i, després d’un procés de primàries obertes en què 
va rebre el suport de desenes de milers de catalans, 
entre els quals militants i simpatitzants socialistes, 
va ser designat com a candidat a la Presidència de la 
Generalitat pel PSC. Es va començar a bastir aleshores 
Ciutadans pel Canvi, una iniciativa civicopolítica 
progressista que pretenia reunir suports a la 
candidatura de Maragall més enllà dels partits. 

L’ecosocialisme d’ICV, aleshores distanciat d’EUiA, que 
es va presentar separadament a les eleccions, també 
es va mostrar interessat en contribuir a la candidatura 
de Maragall i, finalment, el PSC va acordar una coalició 
amb Ciutadans pel Canvi i amb ICV (en aquest darrer 
cas, limitada a les circumscripcions de Girona, Lleida i 
Tarragona). 

Les candidatures encapçalades pels socialistes a les 
eleccions del 17 d’octubre de 1999, després d’una 
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intensa campanya electoral en què el socialisme va 
fer molt d’èmfasi en la necessitat del canvi polític a 
Catalunya, van obtenir 1.183.299 sufragis (el 37,85%), 
i 52 escons. Aquest resultat suposava la primera 
derrota en sufragi popular de la CiU de Jordi Pujol 
(que havia obtingut el 37,70% dels vots), encara que 
aquesta formació va retenir el lideratge en escons 
degut a la seva distribució per circumscripcions. 
L’aritmètica parlamentària va permetre un darrer 
govern encapçalat per Jordi Pujol, amb la suma dels 
vots de CiU i els 12 del PP a la seva investidura, i 
l’abstenció d’ERC. 

Assassinat Ernest Lluch, 21 de novembre del 2000

El 21 de novembre del 2000, el comando Barcelona 
d’ETA va assassinar l’exministre socialista Ernest 
Lluch, que havia destacat pel seu compromís amb 
el diàleg i la pau al País Basc. La reacció ciutadana 
a aquest assassinat va ser formidable i el 23 de 
novembre, dos dies després del mortal atemptat, 
una enorme manifestació va aplegar prop d’un milió 
de persones al centre de Barcelona, en protesta per 
l’assassinat i demanant la fi de la violència. També 
als carrers de Sant Sebastià hi va haver una gran 
manifestació de rebuig. 

Eleccions generals del 2000

Després de la renúncia de Josep Borrell, la 
candidatura socialista a la Presidència del Govern, 
de cara a les eleccions generals del 12 de març 
del 2000, la va encapçalar Joaquín Almunia. A 
Catalunya, Narcís Serra i Josep Borrell encapçalaven 
la candidatura per Barcelona. Almunia, en nom del 
PSOE, i Paco Frutos, en nom d’IU, van segellar un 
pacte a un mes de les eleccions per concórrer junts 
al Senat en 27 circumscripcions i per tal que el darrer 
recolzés la investidura del primer. Això suposava 
un gir important respecte a les relacions amb el 
socialisme que mantenia la IU de Julio Anguita. El 
socialisme va denunciar que, amb el Govern del 
PP, el creixement econòmic no es redistribuïa ni 
suposava una millora dels serveis públics, mentre es 
privatitzaven empreses públiques i es disparaven els 
beneficis empresarials, i s’havia baixat els impostos 
tan sols a les rendes més altres. Malgrat tot això, el 
PP de José María Aznar va guanyar les eleccions amb 
el 44,5% dels vots i 183 escons (majoria absoluta), 
per davant del 34,16% dels vots i els 125 escons 
socialistes. IU també va patir una severa derrota 
en perdre 13 dels 21 escons que tenia. A Catalunya, 
el PSC va tornar a ser la primera força en unes 
eleccions generals, amb 1.150.533 vots (el 34,13) i 17 
escons, per davant dels 15 escons i el 28,8% dels vots 
de CiU. 

Manifestacions contra el PHN, 2000-2004

El Govern de José Maria Aznar va dissenyar un 
Pla Hidrològic Nacional, aprovat l’any 2001, pel 
qual comptà amb el suport de CiU, que preveia un 
transvasament de cabdals de l’Ebre cap al nord 
(Barcelona i Tarragona) i cap al sud (País Valencià, 
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Múrcia i Almeria). Al setembre de l’any 2000 es 
va crear la Plataforma en Defensa de l’Ebre i es va 
encetar un llarg cicle de mobilitzacions socials a 
Catalunya, a l’Aragó i al conjunt d’Espanya contra 
les polítiques de gestió de l’aigua que suposava el 
PHN, i que moltes persones consideraven contràries 
a l’equilibri ecològic i a la cohesió social i territorial. 
A les manifestacions celebrades en favor del PHN 
amb el lema “Aigua per a tots”, s’hi van oposar 
grans manifestacions celebrades a les terres de 
l’Ebre, Barcelona, Saragossa, Madrid o Brussel·les, 
tot reclamant una nova cultura de l’aigua. El PSC 
va donar suport a les manifestacions contra el PHN 
i hi va ser present entre els centenars de milers de 
persones mobilitzades.

Manifestacions d’oposició a la LOU de 2000-2001

El projecte de Llei orgànica d’universitats impulsat 
pel Govern del PP va crear una gran controvèrsia, 
i un moviment estudiantil que ja s’havia anat 
reorganitzant des del curs 1999-2000 va fer eclosió 
amb força l’any 2001, amb grans manifestacions 
contràries a la LOU arreu d’Espanya. Es van 
convocar vagues estudiantils els dies 7 i 14 de 
novembre de 2001, amb un seguiment massiu, i unes 
mobilitzacions estudiantils que van superar tots els 
registres anteriors, amb manifestacions massives a 
Barcelona (100.000 manifestants) i Madrid (300.000 
manifestants)

Manifestacions “Nunca Máis” pel Prestige, 2002

El desastre ecològic que va provocar la gestió de 
l’accident del petroler “Prestige”, que finalment 
va naufragar i es va enfonsar davant les costes 
gallegues i va vessar milers de tones de fueloil, es 
va convertir en la major catàstrofe ambiental de la 
història d’Espanya. Dos dies després de l’accident es 
va començar a organitzar la plataforma ciutadana 
Nunca Máis (Mai Més), que protestava per la gestió 
de la crisi per part del Govern i la Xunta de Galícia. 
A la vegada que milers de ciutadans d’arreu, 
entre els quals molts ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya, es van mobilitzar com a voluntaris per 
netejar el chapapote que cobria el litoral gallec, 
es van començar a organitzar manifestacions i 
concentracions de protesta. El dia 1 de desembre de 
2002 més de 200.000 persones es manifestaven a 
Santiago de Compostela i el 23 de febrer de 2003 
se’n manifestaven prop de 250.000 a Madrid. A 
Barcelona, poc després d’organitzar-se a Galícia, es 
va posar en marxa Nunca Máis de Catalunya, que 
el 15 de desembre de 2002 reunia més de 10.000 
persones en una manifestació per Les Rambles, amb 
presència dels i de les socialistes de Catalunya. 

Vaga general 20-J de 2002

L’any 2002 el Govern de José Maria Aznar va 
impulsar un Decret-Llei de mesures urgents per la 
reforma del sistema de protecció per atur, conegut 
popularment com a Decretazo. Les centrals sindicals 
majoritàries, UGT i CCOO, van reaccionar amb la 
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convocatòria d’una vaga general per reclamar la 
retirada d’aquesta mesura, a la qual es van sumar 
altres organitzacions sindicals. El dia 20 de juny va 
ser l’elegit per a la vaga de 24 hores. Hi va haver una 
gran disparitat entre les xifres de seguiment de la 
vaga facilitades pel Govern i per les organitzacions 
sindicals, que també es va traslladar a les xifres 
de manifestants. A Catalunya es van organitzar 
89 manifestacions aquell dia, essent massiva la 
convocada per UGT i CCOO a Barcelona, a la qual 
el PSC hi va ser present. Segons la dada facilitada 
per la Guàrdia Urbana de Barcelona, unes 400.000 
persones van participar a la marxa organitzada al 
Passeig de Gràcia de Barcelona. 

“Aturem la Guerra”, 2003

Després dels atemptats de l’11-S de 2001 als Estats 
Units, i la posterior participació directa dels EEUU i 
els seus aliats a la guerra d’Afganistan, el Govern dels 
EEUU va anar desenvolupant la doctrina de la guerra 
preventiva que el va conduir a la invasió d’Iraq el 20 
de març de 2003, després de llargues preparacions, 
incloent-hi la divulgació d’informació falsa per 
justificar la invasió. Atès que les intencions bel·licoses 
del president George W. Bush eren evidents, la 
ciutadania contrària a la guerra, arreu del món, es 
va començar a organitzar en el que va ser potser el 
primer esforç coordinat, global i massiu per prevenir 
un conflicte bèl·lic. Així, a Catalunya, la preexistent 
Plataforma Aturem la Guerra va començar a 
rebre l’adhesió i el suport d’un nombre creixent 
d’organitzacions, entre les quals el PSC i la JSC, i 
es va posar en marxa una formidable campanya 
contra la guerra, incloent-hi centenars d’actes i 
concentracions, i la importació de la fórmula de les 
cassolades des dels balcons i finestres, massives 
en diverses ocasions durant el febrer i el març de 
2003. La culminació de l’esforç per evitar la guerra 
es va produir amb la massiva manifestació del 15 de 
febrer de 2003 a Barcelona, a la qual van participar 
més d’un milió de persones. Tanta era l’assistència, 
que la immensa majoria dels manifestants amb 
prou feines es van poder moure del lloc on s’havien 
concentrat inicialment. La manifestació de Barcelona 
es va celebrar el mateix dia que altres més de 600 
manifestacions arreu del planeta, que foren també de 
dimensions colossals a Roma, Berlín, Londres, Madrid 
o Nova York, per exemple. 

Eleccions al Parlament de 2003 i primer govern de 
Catalunya de progrés des de la Segona República

A les eleccions al Parlament de Catalunya del 23 
de setembre, Pasqual Maragall va tornar a ser el 
candidat socialista a la Presidència de la Generalitat 
de Catalunya. Les candidatures del PSC, en aquesta 
ocasió sense coalició amb ICV a cap circumscripció, 
van obtenir la primera posició en vots, en reunir-
ne 1.031.454 (el 31,16%), per davant de les de CiU, 
encapçalades ja per Artur Mas, que va obtenir el 
30,94% dels vots. Tanmateix, CiU va obtenir 46 
escons, per 42 del PSC. ERC havia obtingut un 
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notable increment de suports, que li van atorgar 23 
escons, 11 més dels que tenia, mentre el PP de Josep 
Piqué n’obtenia 15 i lCV-EUiA, al seu torn, n’obtenia 
9. El lema del PSC a les eleccions era “El canvi per 
Catalunya”, un canvi que finalment es va assolir 
gràcies a l’Acord del Tinell entre el PSC, ERC i ICV-
EUiA. La investidura de Pasqual Maragall, el 16 de 
desembre de 2003, va posar fi a 23 anys de govern 
de CiU a la Generalitat de Catalunya i va permetre 
el primer govern d’esquerres de la Generalitat des 
de la Segona República. Aquest govern de coalició 
entre les forces progressistes va permetre un gir en 
les polítiques socials, educatives, ambientals i de 
cohesió territorial, amb un notable esforç de enfortir 
els serveis públics i millorar-ne la qualitat, per 
augmentar la cohesió social i reduir les desigualtats. 
Tanmateix, les friccions dins del govern de coalició, 
especialment al voltant de l’elaboració d’un nou 
Estatut, en van precipitar el trencament quan ERC 
va anunciar que no donaria suport al nou Estatut i el 
president Pasqual Maragall va cessar els consellers 
i conselleres d’ERC del Govern de la Generalitat. La 
coalició entre el PSC i ICV-EUiA es va mantenir fins 
a la convocatòria de les eleccions al Parlament de 
2006.

Eleccions al Consell General d’Aran de 2003

El 25 de maig de 2003 es van celebrar eleccions al 
Consell General d’Aran. El candidat d’Unitat d’Aran-
PSC, Paco Boya, va obtenir un increment de 3 
consellers, fins a obtenir-ne 5, amb el 39,14% dels 
vots, però Convergència Democràtica Aranesa es va 
imposar amb el 45% dels vots i 7 consellers.

Eleccions generals de 2004

La campanya de les eleccions generals del 14 de 
març de 2004 va produir-se després d’un important 
cicle de mobilitzacions socials (LOU, Prestige, vaga 
general del 20-J, PHN, Guerra d’Iraq), i també amb 
un notable debat sobre el govern de l’esquerra 
catalana encapçalat pel PSC. El PP partia amb un 
lleuger avantatge a les enquestes, però el socialisme 
l’anava encalçant poc a poc. Tanmateix, els brutals 
atemptats de l’11 de març a la comunitat de Madrid, 
que van deixar 193 persones assassinades i moltes 
més de ferides, van aturar en sec la campanya i la 
vida del país, que va quedar trasbalsat per l’abast 
de la barbàrie terrorista, primer, i per la gestió 
de la crisi per part del Govern del PP, després. La 
incomprensible insistència del Govern d’Aznar en 
atribuir l’atemptat a l’organització terrorista ETA, 
quan els indicis anaven senyalant cap al terrorisme 
fonamentalista islàmic, com recollia la premsa 
internacional malgrat el relat del Govern espanyol, 
va provocar una reacció social sense precedents. 
Molta gent va percebre que se’ls amagava informació 
i se’ls provava d’enganyar, possiblement amb 
finalitat electoralista. Poc després de l’atemptat 
ja s’organitzava espontàniament a Barcelona una 
manifestació a la Plaça Sant Jaume. L’endemà es 
van celebrar grans manifestacions de rebuig arreu 
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d’Espanya, amb més d’11 milions de participants 
en total. Ja en aquestes, i especialment a la de 
Madrid, grups de manifestants reclamaven a 
crits conèixer l’autoria dels atemptats. El dia 13, 
jornada de reflexió, i davant l’augment de la sospita 
que s’estava intentant una gran manipulació 
informativa des del Govern del PP sobre l’afer de 
l’autoria, van començar a córrer per SMS missatges 
convocant concentracions i manifestacions arreu 
del país, sovint davant les seus del PP. Molts dels 
manifestants cridaven reclamant conèixer la veritat 
abans de votar. El dia 14 de març es va celebrar la 
jornada electoral sense incidents remarcables, però 
sí amb una notable participació. Les candidatures 
encapçalades per José Luis Rodríguez Zapatero van 
resultar vencedores, amb més d’11 milions de vots 
(42,6% dels vots), i 164 escons, per davant del 9,7 
milions de vots (37,7%), i dels 148 escons d’un PP 
encapçalat per Mariano Rajoy. A Catalunya, el PSC 
va tornar a guanyar les eleccions generals amb un 
39,5% dels vots i 21 escons, per davant dels 10 de 
CiU, dels 8 d’ERC, dels 6 del PP i dels 2 d’ICV-EUiA. 
Així, José Luis Rodríguez Zapatero es va convertir en 
el segon president del Govern socialista des de 1978. 

Llei contra la violència de gènere de 2004

El Govern socialista presidit per José Luis Rodríguez 
Zapatero va dur al Congrés la Llei orgànica de 
mesures de protecció Integral contra la violència de 
gènere, una reivindicació del moviment feminista 
des del curs 1998-1999. L’esmentada llei va ser 
aprovada per unanimitat el 7 d’octubre de l’any 
2004, tot i l’oposició del PP a la creació de jutjats 
especialitzats en violència de gènere. Es tractava de 
la primera llei integral contra la violència de gènere 
en l’àmbit europeu.

Derogació del transvasament de l’Ebre, 2004

El Govern socialista va derogar per decret llei, 
convalidat més tard pel Congrés, el transvasament 
de l’Ebre, que havia estat el projecte de més 
impacte potencial del Pla Hidrològic Nacional del 
PP, complint així amb una de les seves promeses 
electorals i evitant una actuació que hagués estat 
molt qüestionable des del punt de vista del seu 
impacte econòmic, social i ambiental.

Llei de barris de 2004

Contemplada ja a l’Acord del Tinell que va permetre 
la formació del govern de la Generalitat encapçalat 
pel PSC, l’any 2004 es va aprovar la Llei 2/2004, 
de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen atenció especial. Tot i que hi havia 
hagut altres legislacions autonòmiques amb similar 
objecte, l’aprovada el 2004 a Catalunya a ser 
original en l’enfoc integral, tractant-se potser de la 
primera regulació adreçada a la millora dels barris 
amb problemes sòcio-econòmics que pretenia 
incidir en les causes dels processos de segregació 
sòcio-espacial i, en la mesura del possible, remoure-
les. La Llei preveia subvencions de la Generalitat 
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d’entre el 50% i el 75% del cost dels projectes 
presentats pels ajuntaments, en successives 
convocatòries anuals. 

Retirada de les tropes espanyoles d’Iraq

Una de les promeses electorals socialistes va ser la 
de retirar les tropes espanyoles d’Iraq, atès que el 
socialisme havia estat molt crític amb la participació 
espanyola en la invasió d’aquest país per part d’una 
coalició internacional formada sota l’impuls dels 
EEUU i el Regne Unit. Hi havia un cert escepticisme 
social sobre la possibilitat de donar-hi compliment, 
però al cap de pocs dies de ser investit president 
del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero va 
ordenar la retirada de les tropes. 

Eleccions europees de 2004

La candidatura socialista encapçalada per Josep 
Borrell va guanyar les eleccions al Parlament 
Europeu del 13 de juny de 2004. Amb el 43,46% 
dels vots i 25 escons, es va imposar al 41,21% del 
PP, que va obtenir 24 escons. A Catalunya, el PSC 
va veure incrementat el seu suport (en termes 
de percentatge de vot), respecte a les eleccions 
europees de 1999, arribant al 42,85% dels vots, per 
davant del 17,8% del PP, del 17,4% de CiU, de l’11,8% 
d’ERC i del 7,17% d’ICV-EUiA. 

Referèndum sobre la Constitució europea de 2004

El 20 de febrer de 2005 es celebrà a tota Espanya 
un referèndum amb caràcter consultiu sobre el 
Tractat fet a Roma el 2004 pel qual s’establia una 
Constitució per a Europa. Es tractava del primer 
Estat membre que optava per ratificar el Tractat en 
funció d’un referèndum, ja que altres Estats l’havien 
ja ratificat mitjançant una votació parlamentària. 
El socialisme va fer campanya pel sí, com ho van 
fer les dues principals organitzacions sindicals, 
UGT i CCOO, així com CiU, Coalició Canària, el 
PNB o el PP, entre d’altres. Feren campanya pel no 
IU, ICV, BNG, ERC, la Chunta Aragonesista, Aralar, 
la Falange Española de las Jons o la Comunión 
Tradicionalista Carlista, entre d’altres. El resultat 
va ser clarament favorable a la ratificació de la 
Constitució Europea, amb quasi 11 milions de vots 
i el 76,7% dels vots favorables, per 2,4 milions 
de vots i el 17,2% del vot contrari. La participació 
va arribar tan sols al 42,3% del cens electoral. A 
Catalunya, la participació va ser un punt inferior a la 
del conjunt d’Espanya i es van registrar 1,36 milions 
de vots favorables a la Constitució europea (64,3%), 
per 593.000 vots en contra (27,7%). Catalunya, 
juntament amb el País Basc i Navarra, van ser les 
tres comunitats amb major rebuig a la Constitució 
europea. Malgrat aquest resultat favorable, la 
posterior desfeta de la Constitució europea als 
referèndums de França i d’Holanda va acabar per 
condemnar el text, finalment substituït pel Tractat de 
Lisboa de 2007, sense caràcter constitucional tot i 
que recollia aspectes del Tractat fet a Roma el 2004 i 
pel qual s’establia una Constitució per a Europa. 
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Llei del matrimoni igualitari de 2005

A finals dels anys 90, algunes comunitats 
autònomes, com Catalunya i Navarra, havien 
legislat sobre les unions civils entre persones del 
mateix sexe, però no va ser fins al 2001 que es va 
iniciar un debat al Congrés sobre la modificació 
del Codi civil per permetre el matrimoni igualitari. 
El programa socialista per a les eleccions generals 
de 2004 es comprometia a fer-ho i, després 
d’intensos debats a les Corts Generals, on el PP 
i altres sectors de la dreta s’hi oposaven molt 
fermament, la Llei del matrimoni igualitari es va 
aprovar el 30 de juny de 2005. Espanya esdevenia 
el tercer Estat d’Europa i del món que emparava 
el dret de les persones a contraure matrimoni amb 
independència de si ho feien amb una persona del 
seu mateix sexe o no.

Llei del “divorci exprés” de 2005 

La primera modificació de la dissolució del 
matrimoni des que l’any 1981 es va tornar a 
aprovar una Llei del divorci es va introduir l’any 
2005, a iniciativa socialista, per agilitar i fer menys 
onerosos els costos del divorci. Es va suprimir la 
necessitat de separació prèvia, es va suprimir la 
necessitat d’al·legar causa quan no hi ha acord, 
es va regular la possibilitat d’acordar la custòdia 
compartida dels fills i es va regular la creació d’un 
fons per garantir-ne les pensions. 

Devolució “Papers de Salamanca”, 2006

L’Arxiu General de la Guerra Civil, amb seu a 
Salamanca, contenia documents confiscats a 
particulars i institucions durant i després de 
l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, a 
les darreries de la Guerra Civil. Una primera petició 
de devolució feta per la Generalitat l’any 1989 
no va ser atesa, però l’any 1995, essent ministra 
de Cultura la socialista Carmen Alborch, es va 
posar en marxa una iniciativa per dur a terme la 
devolució, finalment frustrada per la victòria del 
PP a les eleccions generals de 1996. L’any 2001 es 
va constituir a Catalunya l’anomenada Comissió 
de la Dignitat, que encapçalava la reivindicació 
de la devolució dels arxius i les mobilitzacions 
ciutadanes. El Govern socialista encapçalat per 
José Luis Rodríguez Zapatero va impulsar la 
Llei 21/2005, de 17 de novembre, de restitució 
a la Generalitat de Catalunya dels documents 
confiscats amb motiu de la Guerra Civil custodiats 
a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espanyola i 
de creació del Centre Documental de la Memòria 
Històrica. Malgrat la dura oposició del PP des 
de les institucions que governava, i esperonant 
mobilitzacions contra la devolució, a partir del 
gener de 2006 i durant els mesos i anys posteriors 
es van anar produint els trasllats de documentació 
a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Es calcula que 
s’han traslladat més de 400.000 documents i de 
600 llibres.

© EL PAIS

© EL PAIS
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El nou Estatut de 2006 

Amb arrels en converses entre els partits 
progressistes durant els darrers anys de la 
dècada dels 90, el projecte de reformar l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de 1979 va prendre cos 
amb la formulació dels programes electorals per 
a les eleccions al Parlament de 2003. El PSC, CiU 
i ERC van donar a conèixer les seves propostes 
per a la reforma de l’Estatut. L’Acord del Tinell 
entre el PSC, ERC i ICV-EUiA, que va permetre la 
formació del primer govern catalanista i d’esquerres, 
contemplava ja l’impuls d’aquest nou Estatut. L’any 
2004 es va formar la ponència redactora del nou 
Estatut, a la qual el PP es va sumar en un moment 
posterior. La ponència va desenvolupar els seus 
treballs fins l’octubre de 2005, amb acords amplis 
en algunes matèries i amb notables dificultats en 
d’altres, amb geometries variables pel que fa als 
punts d’acord i desacord. Pel PSC, en foren ponents 
Lídia Santos i Miquel Iceta. El procés de tramitació 
del nou Estatut va estar acompanyat d’un increment 
de les desavinences polítiques entre els partits, fins 
i tot dins de la coalició de govern, per l’estratègia 
de competència dins el camp nacionalista català 
entre CiU i ERC, i per l’estratègia del PP de fer-ne un 
element de desgast del govern socialista encapçalat 
per Zapatero i de mobilització del vot nacionalista 
espanyol al voltant de les seves sigles, al conjunt 
d’Espanya. Dues estratègies que es retroalimentaven. 
També en el transcurs de la tramitació de l’Estatut va 
ser quan es va començar a gestar el corrent polític 
que acabaria donant lloc a Ciutadans-Partit de la 
Ciutadania.

El referèndum sobre el nou Estatut d’Autonomia de 
Catalunya es va celebrar el 18 de juny de 2006, i hi 
va participar el 48,9% del cens electoral, amb un 
resultat favorable a la ratificació del text estatutari 
del 73,9% dels vots i contrari del 20,76%. El PSC 
havia fet campanya per l’aprovació de l’Estatut, 
com també ho van fer CiU i ICV-EUiA. En contra de 
l’Estatut van fer campanya ERC i el PP. 

Eleccions al Parlament de Catalunya de 2006

El dia 1 de novembre de 2006 es van celebrar les 
eleccions al Parlament de Catalunya, en les quals la 
CiU d’Artur Mas va resultar la força guanyadora amb 
48 escons, el 32,2% dels vots i 935.000 sufragis, per 
davant de la candidatura socialista encapçalada per 
José Montilla, que va obtenir 37 escons, el 27,38% 
dels vots i 796.000 paperetes. ERC va obtenir 21 
escons, per 14 del PP, 12 d’ICV-EUiA i 3 de C’s, que 
va entrar al Parlament amb 89.000 vots. El 24 de 
novembre es va produir la votació d’investidura, 
en què el candidat socialista, José Montilla, va ser 
investit president de la Generalitat de Catalunya amb 
els vots del PSC, ERC i ICV-EUiA, que tornaren a 
formar un govern de progrés. 

© LA VANGUARDIA
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Segon govern de progrés a la Generalitat de 
Catalunya, 2006

Els resultats electorals de les eleccions al Parlament 
de Catalunya de 2006, tot i el retrocés patit pel PSC, 
van permetre l’assoliment d’una nova majoria de 
progrés a Catalunya, que va donar lloc a un segon 
acord de coalició entre el PSC, ERC i ICV-EUiA. El 
Govern de la Generalitat de Catalunya en aquest 
període, encapçalat pel socialista José Montilla, va 
destacar per l’accent social de la seva obra de govern 
i gestió, i per la legislació que va impulsar, entre la 
qual destaquen entre d’altres la Llei 12/2007, de 
serveis socials, o la Llei 5/2008, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista. Pel que fa a la 
gestió, cal destacar la construcció de nous hospitals, 
escoles o comissaries, així com la incorporació 
al servei públic de nombrosos nous metges i 
metgesses, mestres, mossos, o bombers. És amb 
aquest Govern que es van assolir els pressupostos 
amb les més altes proporcions d’inversió social 
de la història de Catalunya, superant els elaborats 
per Governs posteriors encapçalats per CiU, amb 
el suport parlamentari del PP, o posteriorment per 
formacions hereves de CDC, fins i tot quan al Govern 
s’hi va incorporar ERC.

Llei de promoció de l’autonomia personal, “de la 
dependència”, 2006

La iniciativa del Govern socialista va permetre 
l’aprovació, l’any 2006, de la Llei 39/2006, de 14 de 
desembre, de promoció de l’autonomia personal i 
atenció a les persones en situació de dependència. 
El conjunt de l’arc parlamentari, a excepció de CiU, 
el PNB i EA, hi va donar suport. La Llei suposava 
la creació d’un quart pilar de l’Estat del Benestar, 
juntament amb l’educació pública, la sanitat pública 
i les pensions. També va suposar el major progrés en 
l’extensió de drets socials des de la universalització 
de la sanitat pública. Les previsions inicials parlaven 
d’un milió de beneficiaris directes de la llei, i la 
voluntat de la llei era que la promoció de l’autonomia 
personal i l’atenció a la dependència assolissin 
un caràcter universal. Tot i les moltes dificultats 
en el seu desplegament, que ja es preveia fer 
esglaonadament, el reconeixement del dret ha estat 
una innegable conquesta que permet exigir a les 
institucions competents el compliment de les seves 
responsabilitats.

Eleccions municipals de 2007

El 27 de maig de 2007 es van celebrar eleccions 
municipals. Al conjunt d’Espanya, les candidatures 
del PP van superar per poc les candidatures 
socialistes (36% davant el 35,3%), i el PSOE va 
obtenir l’alcaldia de 23 capitals de província davant 
les 22 del PP. A Catalunya les candidatures socialistes 
van obtenir la primera plaça amb el 32,2% dels vots, 
per davant del 25,2% de CiU, del 11,7% d’ERC, del 
9,9% del PP, del 9 d’ICV-EUiA i del 2,3% de C’s. El 
PSC va obtenir 2.570 regidors i regidores, el nombre 
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més alt de representants socialistes als consistoris 
de Catalunya fins la data. A Barcelona, Jordi Hereu 
va assolir l’Alcaldia, com ho van fer Josep Fèlix 
Ballesteros a Tarragona, Àngel Ros a Lleida i Anna 
Pagans a Girona. En conjunt, les candidatures 
socialistes van obtenir l’alcaldia a 44 capitals de 
comarca i poblacions de més de 25.000 habitants, 
per 17 de CiU. 

Eleccions al Consell General d’Aran de 2007

Coincidint amb les eleccions municipals del 27 de 
maig de 2007, es van celebrar les eleccions al Consell 
General d’Aran, en les quals va resultar vencedora 
la candidatura d’Unitat Aran-Progrés Municipal-PSC 
encapçalada per Paco Boya, que va obtenir el 46,13% 
dels vots i va ser elegit síndic.

Llei de Memòria Històrica de 2007

Després d’un dur procés de debat parlamentari, es 
va aprovar la Llei 52/2007, de 26 de desembre, per 
la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen 
mesures en favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la Guerra Civil i la dictadura, 
tot i que des de l’inici se la va conèixer com la 
Llei de memòria històrica. Totes les formacions 
parlamentàries, llevat del PP i d’ERC, hi van donar 
suport. 

La Llei reconeixia un dret individual a la memòria 
personal i familiar de cada ciutadà, i feia una 
proclamació general del caràcter injust de totes les 
condemnes, sanciones i expressions de violència 
personal produïdes, per motius polítics o ideològics, 
durant la Guerra Civil, així com durant la posterior 
dictadura franquista. Es complementava amb la 
previsió d’obtenir una declaració de reparació 
personal, per part de les víctimes o els seus familiars.

La Llei també va declarar il·legítims els tribunals, 
jurats o altres òrgans de qualsevol naturalesa 
administrativa creats amb vulneració de les més 
elementals garanties del dret a un procés just, així 
com va declarar la il·legitimitat de les sancions i 
condemnes de caràcter personal imposades per 
motius polítics, ideològics o de creences religioses. 
Es volia subratllar així la carència de vigència jurídica 
d’aquelles disposicions i resolucions contràries als 
drets humans i contribuir a la rehabilitació moral 
dels qui van patir sancions i condemnes tan injustes. 
La Llei també derogava expressament les normes 
repressores i contràries als drets fonamentals del 
franquisme i, per últim, establia diverses millores 
dels drets econòmics de les víctimes ja recollits 
en l’ordenament, i de totes les persones que van 
perdre la vida en defensa de la democràcia i que no 
haguessin obtingut un reconeixement per alguna 
disposició anterior.
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Llei d’Igualtat de 2007

El Congrés va aprovar la Llei orgànica d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, iniciativa del 
Govern socialista, al mes de març de 2007, amb el 
vot favorable de tot l’arc parlamentari, a excepció 
de l’abstenció del PP. La Llei transposà sengles 
directives europees sobre igualtat en l’àmbit laboral i 
la lluita contra la discriminació i l’assetjament sexual. 
A més, el text suposava la modificació de 19 normes 
més en àmbits diversos, com l’accés a l’ocupació 
pública o les prestacions de la Seguretat Social. 
S’ampliaven permisos de maternitat en determinats 
supòsits, es preveia un permís de paternitat que 
la s’aniria ampliant amb el temps, mesures de 
promoció de la paritat, l’obligació de les empreses 
de comptar amb plans d’igualtat i moltes altres 
mesures destinades a promoure la igualtat efectiva 
entre dones i homes. 

Eleccions generals de 2008

El 9 de març de 2008 es van celebrar eleccions 
generals. Les candidatures socialistes, encapçalades 
per José Luis Rodríguez Zapatero, van obtenir la 
victòria electoral, amb el 43,87% dels vots i més 
d’11,2 milions de vots, per davant del PP, que va 
obtenir el 39,94% dels vots i més de 10,2 milions 
de paperetes. Dos dies abans de les eleccions, ETA 
havia assassinat el regidor socialista de Mondragón 
(Guipúscoa), Isaías Carrasco. A Catalunya, el PSC, 
encapçalat per Carme Chacón, va resultar clar 
vencedor de les eleccions generals, amb el 45,4% 
dels vots i 25 escons, per davant del 20,9% de 
CiU, del 16,4% del PP, del 7,8% d’ERC i del 4,9% 
d’ICV-EUiA. Els resultats van permetre una segona 
investidura de José Luis Rodríguez Zapatero com a 
president del Govern. 

© EL PAÍS

2008. L’eslógan de 
la campanya de les 
Generals de 2008 
va ser “La Catalunya 
optimista”
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Eleccions europees de 2009

El 7 de juny de 2009 es van celebrar eleccions 
al Parlament Europeu. La candidatura del PP va 
obtenir la victòria electoral, amb el 42,12% dels vots 
i 24 escons, per davant de la candidatura socialista 
encapçalada per Juan Fernando López Aguilar, que 
va obtenir el 38,8% dels vots i 23 escons, dels quals 
dos corresponien a candidats del PSC. A Catalunya 
el PSC va obtenir la primera plaça amb el 36% dels 
vots, per davant del 22,4% de CiU i del 18% del PP. 

Nou model de finançament autonòmic de 2009

El 2009, amb l’impuls del Govern català encapçalat 
pel PSC, es va acordar un nou model de finançament 
de les autonomies del règim comú. L’acord 
contenia elements com el mecanisme de revisió 
dels seus paràmetres estructurals cada cinc 
anys i de les variables bàsiques cada any. El nou 
sistema repartia, en el seu conjunt, més recursos al 
conjunt d’autonomies i també suposava una major 
participació de Catalunya en els impostos d’àmbit 
estatal, alhora que es guanyava capacitat normativa 
sobre els impostos cedits. En conjunt, suposà un 
increment de recursos per a Catalunya, mantenint 
mecanismes de solidaritat territorial.

2008. 18-20 de juliol. 11è Congrés del PSC 
que designa president a Isidre Molas i 
primer secretari a José Montilla
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La crisi econòmica iniciada l’any 2008 s’anava allargant i 
els seus efectes socials es feien notar cada vegada amb 
més intensitat. La pèrdua d’ocupació, la taxa de llars 
sense cap ingrés, la de risc de pobresa o de pobresa 
infantil, la precarietat laboral i la reducció del poder 
adquisitiu de la classe treballadora anaven empitjorant 
i fent sentir més vulnerable àmplies capes de classes 
mitjanes que es descobrien en precari. A això cal afegir 
la crisi dels desnonaments, primer bàsicament dels qui 
no podien fer front al pagament de la hipoteca i, més 
tard, sobretot concentrats en els qui no podien fer front 
al pagament del lloguer mensual. 

Alhora, la percepció de l’allunyament entre els i les 
representants de la ciutadania i aquesta darrera, 
s’anava estenent, al temps que s’anava erosionant 
la base de suport dels principals partits des del 
restabliment de les institucions democràtiques. Les 
polítiques aplicades en el context de la crisi van 
aprofundir encara més aquesta crisi de representació.

Finalment, tot i amb arrels que venien d’anys abans, la 
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut 
i el decantament de l’espai polític nacionalista 
conservador cap a l’independentisme, en combinació 
amb el quietisme i el discurs de mà dura del Govern 
del PP, van fer esclatar de manera definitiva una crisi 
territorial que ha centrat el debat públic des de 2010 
fins l’actualitat.

Aquests són els anys de la desaparició de la coalició 
Convergència i Unió, de la pròpia Convergència i de 
la pròpia Unió, anys en els quals tant ICV com EUiA 
es varen subsumir en diferents confluències, també 
anys d’acceleració dels esdeveniments polítics i 
de vertigen, per bé que la situació de fons seguia 
essent bàsicament un empat d’impotències que 
ha mantingut el país en el marasme. Són també els 
anys del creixement, estancament i fugida endavant 
del moviment independentista, de la reacció del 
nacionalisme espanyol a Catalunya mateix i arreu 
d’Espanya i de l’agreujament del conflicte social i 
polític a Catalunya.

El socialisme català no ha escapat a les grans 
tensions de l’època i ha viscut moments convulsos, 
de profundes discrepàncies internes i, finalment, 
l’escissió de diversos grups de quadres per donar lloc 
a formacions polítiques de breu existència autònoma, 
absorbides en la seva major part per ERC, mentre 
electoralment ha patit una erosió de suports que s’han 
desplaçat bàsicament cap als nous espais dels comuns 
i de C’s. També, en la segona meitat de l’etapa, ha 
estat el període en el qual el PSC s’ha sobreposat a la 
divisió, ha guanyat cohesió interna i ha començat la 
seva represa organitzativa, política i, poc a poc, també 
electoral.
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Conferència Oberta del PSC, 2010

1.850 persones inscrites a la Conferència Oberta del 
PSC, un procés de reflexió intern sorgit dels treballs 
de l’XI Congrés del PSC, que al març de 2010 culmina 
amb debats sobre iniciatives agrupades en set 
àmbits: educació, joventut, implicació de la societat 
en política, catalanisme, reptes i oportunitats de la 
crisi, immigració i espai 2.0. 

Llei de salut sexual i reproductiva i IVE (llei de 
terminis)

El Govern socialista encapçalat per José Luis 
Rodríguez Zapatero va impulsar una nova regulació 
de la interrupció voluntària de l’embaràs que va 
suposar el trànsit d’un model de regulació per 
supòsits a un model de regulació per terminis, que 
establia la possibilitat d’interrompre l’embaràs, 
sense interferència de tercers, dins les 14 primeres 
setmanes de gestació. En cas de greu risc per la 
vida o la salut de l’embarassada, o de risc de greus 
anomalies al fetus, el termini s’amplia fins a les 22 
setmanes. Per últim, es pot interrompre l’embaràs 
en qualsevol moment si es detecten anomalies fetals 
incompatibles amb la vida. La nova Llei va ser motiu 
d’un important debat públic i els sectors contraris 
van mobilitzar-se en diferents manifestacions per 
mostrar el seu rebuig. La nova regulació va ser 
aprovada amb els vots a favor del PSOE, PNB, ERC, 
IU-ICV, BNG, Na-Bai i dos dels diputats de CiU. En 
contra hi van votar el PP, set diputats de CiU, CC, 
UPN i UPyD.

Vaga general del 29S de 2010

El Govern de José Luis Rodríguez Zapatero, davant el 
context de crisi econòmica i la destrucció d’ocupació, 
es va mostrar des del 2008 obert a canvis en la 
regulació laboral, condicionant-ho a l’existència d’un 
acord entre els agents socials (sindicats i patronal). 
Després de dos anys sense acord entre les parts, i 
en el context d’enormes pressions sobre el Govern 
d’Espanya, aquest va prendre mesures orientades 
al control de la despesa pressupostària i del dèficit 
públic, una reforma laboral parcial i modificacions 
al sistema públic de pensions, mesures que van ser 
contestades pels sindicats de classe amb la vaga 
general del 29 de setembre de 2010, que va tenir 
un impacte lleugerament major a Catalunya que a 
d’altres indrets. 

Sentència sobre l’Estatut i manifestació del 10 de 
juliol de 2010

L’Estatut de 2006 havia estat ratificat per la 
ciutadania de Catalunya en el referèndum de juny 
de 2006. Tanmateix, com a part de la campanya del 
PP contra el socialisme que governava a Espanya i, 
encapçalant una coalició, a Catalunya, el PP havia 
interposat un recurs d’inconstitucionalitat contra 
l’Estatut, el 31 de juliol de 2006. Les deliberacions del 
TC, molt llargues i tenses, es van filtrar diàriament 
a la premsa, mentre les maniobres per bloquejar la 
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renovació de membres del Tribunal es van allargar 
també anys, fins que finalment va recaure una 
sentència sobre aquest recurs d’inconstitucionalitat 
l’any 2010, molt després de ratificat el text per 
la ciutadania de Catalunya. Tot i que la sentència 
suposava en realitat una desfeta judicial del PP, que 
havia impugnat gran part del text de l’Estatut i veia 
desestimades la majoria de les seves pretensions, 
políticament va generar una gran contrarietat 
en bona part de la ciutadania de Catalunya, que 
s’expressà amb una gran manifestació el 10 de juliol 
de 2010. 

Eleccions al Parlament de 2010

Les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 
de novembre de 2010 van suposar un canvi de 
majories. Les forces polítiques progressistes que 
havien governat en coalició durant el període 2003-
2010, amb governs presidits pels socialistes Pasqual 
Maragall i José Montilla, van perdre la majoria, davant 
la puixança de la CiU d’Artur Mas i del PP d’Alícia 
Sánchez Camacho. CiU va obtenir un 38,43% dels 
vots i 62 escons, mentre el PSC, encapçalat pel 
president José Montilla, va retrocedir fins al 18,38% 
dels vots i 28 escons. El PP va obtenir 18 escons, ICV-
EUiA en va obtenir 10, així com ERC, per quatre de 
Solidaritat Catalana per la Independència i 3 de C’s. 
Artur Mas va ser investit president i va governar amb 
el suport parlamentari del PP, encetant una tasca 
de demolició de tota l’obra de govern dels anteriors 
governs progressistes i una etapa de dràstiques 
retallades pressupostàries en la inversió social, però 
alhora disparant l’endeutament de la Generalitat. 
Aquella mateixa nit electoral, José Montilla va 
anunciar que no es presentaria a la reelecció com a 
primer secretari del PSC.

Plataforma Prou Retallades

Centenars d’organitzacions socials, encapçalades 
pels sindicats de classe i el moviment veïnal, van 
donar lloc durant els primer mesos de 2011 a la 
Plataforma Prou Retallades, que va protagonitzar 
diverses mobilitzacions entre el mateix 2011 i el 2013 
contra les polítiques antisocials de Govern de la 
Generalitat encapçalat per CiU amb suport del PP, 
i més tard contra el Govern d’Espanya en mans del 
PP. La que va comptar amb més afluència, potser, 
va ser la convocada el 14 de maig de 2011 contra 
l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, amb 
una assistència de més de 100.000 persones, segons 
els organitzadors.

Moviment 15M

La sobtada irrupció d’un moviment social i polític 
d’aparent generació espontània, tot i que amb 
arrels en protestes i moviments anteriors d’allò 
més diversos, i que es resistia a classificar-se sota 
cap etiqueta coneguda, va sacsejar el panorama 
polític en la primavera de 2011. Convocatòries de 
manifestacions simultànies a moltes ciutats, incloent-
hi Barcelona, van acabar en acampades permanents 
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en les quals es va consolidar un moviment de 
protesta que pretenia impugnar l’estat de coses 
del moment des de la seva mateixa arrel, i que va 
restar molt mobilitzat durant més d’un any i mig a 
Catalunya, i més temps en d’altres indrets d’Espanya. 
La seva repressió no va fer sinó fer-lo créixer, i 
aviat va comptar amb la simpatia d’una gran part 
de la ciutadania, que hi trobava un reflex de molts 
dels propis neguits. Nombroses manifestacions, 
accions de protesta, manifestos i propostes es van 
succeir, generant un canvi en la conversa pública i 
en l’agenda política, i donant un impuls definitiu al 
terratrèmol en la representació política de la societat 
que s’anava gestant, però que es va manifestar 
principalment a partir de 2014. A Catalunya, i per 
l’efecte del debat sobre la secessió, aquest efecte 
s’havia anticipat, però es va intensificar.

Eleccions municipals de 2011

Les eleccions municipals de 2011 van ser les 
primeres en què ja estava en vigor l’obligatorietat 
de la composició paritària de les candidatures 
municipals als municipis de més de 3.000 habitants. 
Les eleccions van transcórrer en el punt àlgid de 
les protestes del moviment 15M. El Partit Popular 
va resultar-ne vencedor, amb un 37,53% dels vots, 
davant d’unes candidatures socialistes que, en 
conjunt, havien perdut més d’1,4 milions de vots i van 
obtenir un 27,79% de suport. A Catalunya, per primer 
cop, el PSC perdia la primacia davant de CiU a unes 
eleccions municipals, tot i que per escàs marge: les 
candidatures socialistes van obtenir un 25,14% de 
suport davant del 27,13% de les de CiU. Tot i això van 
resultar electes 2.117 regidors i regidores socialistes. 
Va ser en les eleccions municipals de 2011 que el PSC 
no va assolir la reelecció de Jordi Hereu al capdavant 
de l’Ajuntament de Barcelona. 

Eleccions al Consell General d’Aran de 2011

A les eleccions al Consell General d’Aran de 2011, la 
candidatura d’Unitat d’Aran va obtenir el 41,13% dels 
vots, davant el 46,38% de la CDA. 

Eleccions generals de 2011

Després d’haver obtingut sengles victòries electorals 
a les eleccions generals de 2004 i de 2008, l’impacte 
de la crisi econòmica i social, així com del debat 
territorial, va suposar un desgast de les candidatures 
socialistes a les eleccions generals de 2011. Amb 
una participació del 69%, el PP va obtenir gairebé 
11 milions de vots i 186 escons (majoria absoluta), 
mentre el PSOE encapçalat per Alfredo Pérez 
Rubalcaba en va obtenir 7 milions i 110 escons. La 
coalició Izquierda Unida va passar de 2 a 11 escons, 
Amaiur en va obtenir 7 i UPyD i el PNB en van 
obtenir 5. A Catalunya, el PSC, amb Carme Chacón 
al capdavant un altre cop, va cedir per primer cop la 
primera plaça en unes eleccions generals, en obtenir 
el 26,6% dels vots i 14 escons, davant el 29,3% i 16 
escons de CiU.

Acte central 
a Barcelona, 
el 17 de 
novembre de 
2011
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XII Congrés del PSC

Entre el 16 i el 18 de desembre de 2011 es celebrà el 
XII Congrés del PSC, a Barcelona. Per primer cop es 
presenten quatre candidats a la Primera Secretaria, 
que finalment es redueixen a dos: en Pere Navarro 
i en Joan Ignasi Elena. En Pere Navarro resulta 
elegit primer secretari del PSC i forma una Comissió 
Executiva integradora de les diferents sensibilitats 
del PSC.

XXXVIII Congrés Federal del PSOE, 2012

El 3,4 i 5 de febrer de 2012 es va celebrar a Sevilla 
el XXXVIII Congrés Federal del PSOE, per elegir la 
persona que havia de substituir José Luis Rodríguez 
Zapatero al capdavant del Partit. La socialista 
catalana Carme Chacón va optar a la Secretaria 
General, essent així el primer cop que una persona 
militant del PSC aspirava a dirigir el PSOE. Va obtenir 
el vot del 48,74% dels delegats i les delegades, 
davant del 51,05% obtingut per Alfredo Pérez 
Rubalcaba. 

Vaga general del 29M de 2012

El 29 de març de 2012 es va convocar la primera 
vaga general a tota Espanya d’aquell any. Convocada 
per un ventall molt ampli d’organitzacions sindicals 
(UGT, CCOO, USO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, 
ELA, LAB, CIG, Intersindical CSC, etc.) i recolzada 
per organitzacions estudiantils i pel moviment 15M, 
com a protesta contra la dràstica reforma laboral 
impulsada pel Govern de Mariano Rajoy (PP), amb el 
suport de CiU. L’impacte de la vaga va ser major que 
el de la vaga general del 29S de 2010. 

Vaga general del 14N de 2012

El 14 de novembre de 2012 es va convocar una 
segona vaga general al conjunt d’Espanya. Impulsada 
la convocatòria d’una nova vaga general per les 
principals organitzacions sindicals, s’hi van anar 
sumant organitzacions sindicals d’arreu d’Europa, 
de tal manera que es va convertir en la primera 
vaga general d’abast europeu, per primer cop en la 
història de la Unió Europea. Xipre, Malta, Portugal, 
Itàlia i Espanya van viure una jornada de vaga 
general, amb vagues sectorials i mobilitzacions a 
d’altres Estats, com França, Grècia o Bèlgica. La 
jornada de vaga va tenir un impacte semblant a la del 
29M del mateix any i va culminar amb manifestacions 
molt concorregudes arreu del país, destacant la 
manifestació de Barcelona pel seu caràcter massiu 
i per la polèmica al voltant dels projectils recoberts 
de cautxú, un any després de la qual el Parlament 
va acordar que no fossin emprats pel Cos de Mossos 
d’Esquadra. 

Eleccions al Parlament de 2012

Artur Mas, aconsellat per membres del seu partit 
que creien que podia aprofitar la creixent onada 
independentista per obtenir una folgada majoria 
absoluta al Parlament, va convocar anticipadament 

2012. El 21 d’abril 
es va celebrar 
la jornada 
municipalista “Des 
dels municipis 
construïm 
Catalunya”, amb 
presència de molts 
càrrecs i excàrrecs 
del món local
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unes eleccions al Parlament, que es van celebrar el 
25 de novembre de 2012. El resultat electoral, però, 
va ser contrari a l’esperat i, fins i tot, al pronosticat 
per les enquestes: CiU va perdre 12 dels 62 escons 
que tenia abans de la convocatòria anticipada. 
La candidatura socialista, encapçalada pel primer 
secretari del PSC, Pere Navarro, va retenir la segona 
plaça en vot popular, en obtenir un 14,43% des vots, 
però per efecte de la distribució dels escons a les 
diferents circumscripcions catalanes, ERC va obtenir 
21 escons amb un 13,70% dels vots, pels 20 escons 
del PSC. El PP va obtenir 19 escons, ICV-EUiA en va 
obtenir 13, C’s en va obtenir 9 i la CUP va entrar per 
primer cop al Parlament amb 3 escons. Artur Mas 
va obtenir de nou la investidura, gràcies als vots 
de CiU i d’ERC, donant inici a una legislatura ja del 
tot marcada pel debat sobre la qüestió nacional i la 
secessió. 

La proposta federal del PSC

El 29 de maig de 2013, el primer secretari del 
PSC, Pere Navarro, presentà el document Per una 
reforma constitucional federal, elaborat per la 
Fundació Rafael Campalans, a la sala Ernest Lluch 
del Congrés dels Diputats. El document sintetitza 
la proposta federalista del PSC, desenvolupada 
a partir de les diferents aportacions en clau 
federalista que el PSC havia sostingut al llarg de la 
seva existència i que es desenvolupa també en els 
posteriors documents congressuals i programàtics 
del PSC.

Declaració de Granada, 2013

L’esforç del primer secretari del PSC, Pere Navarro, 
en el diàleg amb el seu homòleg al PSOE, Alfredo 
Pérez Rubalcaba, i també en la preparació i el 
transcurs d’una trobada del Consell Territorial del 
PSOE a Granada, al juliol de 2013, es va acordar 
un important document, titulat “Un nou pacte 
territorial: l’Espanya de tots”. Aquest document, 
més conegut com a Declaració de Granada, 
suposava l’adopció per part de la principal força 
de l’esquerra espanyola, per primer cop des 
de la Primera República, d’un programa polític 
obertament federal. Això es va veure reflectit més 
endavant, quan els programes electorals socialistes 
per a les eleccions generals de 2015 i de 2016 
proposaven la reforma de la Constitució per fer 
d’Espanya un Estat federal, i també es va reflectir 
en els documents del XXXIX Congrés Federal del 
PSOE, celebrat el juny de 2017. El desenvolupament 
de la proposta federal socialista formulada a la 
Declaració de Granada es pot trobar també en 
l’anomenada Declaració de Barcelona, document 
conjunt de la Comissió Executiva del PSC i de la 
Comissió Executiva Federal del PSOE, emès en la 
reunió conjunta d’ambdós òrgans el 14 de juliol de 
2017. 
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Eleccions europees de 2014

De les eleccions al Parlament Europeu de 2014 
en va sortir vencedor el PP, amb un 26,09% dels 
vots. La candidatura socialista encapçalada per 
Elena Valenciano va obtenir el 23% dels vots i 14 
escons. La coalició integrada bàsicament per IU, 
l’Esquerra Plural, va obtenir 6 escons i Podemos va 
irrompre entre les formacions amb representació 
parlamentària, amb 5 escons, mentre UPyD va 
obtenir 4 escons. A Catalunya, el cap de llista del 
PSC, escollit en unes primàries amb la participació 
de més de 8.000 militants i simpatitzants, va ser 
en Javi López, primer secretari de la JSC. El PSC 
va obtenir el 14,3% dels vots i la tercera posició, 
superat per la coalició en què s’integrava ERC, amb 
un 23,7% dels vots, i la coalició en la qual s’integrava 
CiU, amb un 21,8% dels sufragis.

Primàries del PSC i del PSOE

El 13 de juliol els i les militants i simpatitzants 
socialistes van ser cridats a unes eleccions 
primàries. Després de la dimissió d’en Pere Navarro 
com a primer secretari, tan sols la candidatura 
de Miquel Iceta a la Primera Secretaria havia 
obtingut els avals suficients. A les primàries va 
obtenir un 85% dels vots (8156), per liderar el 
PSC. Alhora, es celebren primàries per elegir la 
persona al capdavant de la Secretaria General del 
PSOE: Pedro Sánchez obté el 48,7% dels vots, per 
davant del 36,14% d’Eduardo Madina i del 15,13% de 
José Antonio Pérez Tapias, tot i que a Catalunya 
els resultats dels dos darrers són millors que els 
obtinguts com a resultat global. 

Congrés Extraordinari del PSC

El 19 de juliol de 2014 se celebra a L’Hospitalet el 
Congrés Extraordinari del PSC, en el qual es ratifica 
per unanimitat a Miquel Iceta com a primer secretari 
i s’elegeix una Comissió Executiva amb el suport del 
86,32% dels vots.

Crida dels i de les socialistes de Catalunya

El 7 de febrer de 2015, al Palau de Congressos 
de Montjuïc, se celebra l’acte “Crida dels i de les 
socialistes de Catalunya: Lluitem per la igualtat a 
la Catalunya del s.XXI”, en què el PSC crida a la 
mobilització del socialisme democràtic a Catalunya 
i enceta el camí cap a un congrés obert del Partit, 
per enfortir el projecte polític del socialisme 
democràtic, catalanista i federalista.

Eleccions municipals de 2015

Les candidatures socialistes van obtenir la segona 
plaça en les eleccions municipals de 2015. A 
Catalunya, les candidatures del PSC van obtenir el 
17,06% dels vots i més de 1.200 regidors i regidores, 
mentre CiU obtenia el 21,5% dels vots i ERC 
avançava fins superar el 16% dels vots. Aquestes 
eleccions municipals també van suposar el 
naixement de l’espai polític local dels “comuns”, que 
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van assolir l’Alcaldia de Barcelona i van obtenir 
representació a nombrosos ajuntaments.

Eleccions al Consell General d’Aran de 2015

A les eleccions al Consell General d’Aran de 2015, 
la candidatura d’Unitat d’Aran va obtenir la primera 
plaça en termes de vot popular, amb el 45,66% 
dels vots, tot i que la distribució de representants 
per circumscripcions va afavorir la CDA, que amb 
el 41% dels vots va obtenir 7 escons, per 5 d’UA i 
la reelecció de Carlos Barrera al capdavant de la 
institució.

Eleccions al Parlament de 2015

Després de la mobilització massiva del camp 
independentista que va suposar l’anomenat 
“procés participatiu” del 9 de novembre de 2014, 
les principals formacions independentistes es van 
aplegar sota la candidatura anomenada “Junts 
pel Sí”, amb la intenció de conferir un caràcter 
referendari a les eleccions al Parlament de 
Catalunya que es van celebrar el 27 de setembre 
de 2015, tot i haver estat anunciades el gener del 
mateix any. La candidatura socialista, encapçalada 
per Miquel Iceta, va obtenir un 12,72% dels vots i 16 
escons, per un 39,59% i 62 escons de Junts pel Sí, 
el 17,9% i 25 escons de C’s, 11 escons de la coalició 
Catalunya Sí Que Es Pot (on s’integrava ICV-EUiA 
i Podem), 11 del PP i 10 de la CUP. Després que 
Junts Pel Sí presentés Artur Mas a la investidura 
i fracassés, la coalició independentista va obtenir 
el suport de la CUP per a la investidura de Carles 
Puigdemont com a president de la Generalitat.

Eleccions generals de 2015

El 20 de desembre de 2015 es van celebrar 
eleccions generals. El PP en va resultar de nou 
vencedor, tot i que va perdre 63 escons i el suport 
d’un 33% del seu electorat anterior, assolint 
un 28,71% dels vots. La candidatura del PSOE, 
encapçalada per Pedro Sánchez, va retrocedir 
també respecte al 2011, assolint un 22,01% dels 
vots i 90 escons. Podemos i les confluències 
afins van obtenir 69 escons i C’s en va obtenir 
40. Així, totes dues formacions irrompien amb 
força en l’àmbit parlamentari. A Catalunya, va 
resultar vencedora la coalició En Comú Podem, 
amb el 24,71% dels vots i 12 escons, per davant 
del 15,99% dels vots i els 9 escons d’ERC, del 
15,69% dels vots i els 8 escons del PSC, i del 
15,08% i els 8 escons de Democràcia i Llibertat 
(marca electoral de CDC), així com 5 escons del 
PP i 5 de C’s. El socialisme va intentar formar 
una majoria alternativa per desbancar el PP del 
govern, però les desavinences entre les formacions 
que s’aspirava a coordinar i l’ambició de l’espai 
de Podemos per superar el socialisme com a 
principal formació de l’esquerra parlamentària, 
van precipitar el final de la legislatura sense que 
s’hagués pogut investir cap candidat a president 
del Govern. 
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Eleccions generals de 2016

A les eleccions generals celebrades el 26 de juny 
de 2016, el PSC va incrementar el seu suport 
lleugerament, fins a assolir el 16,12% dels vots, però 
tot i així va perdre un escó. La coalició En Comú 
Podem va retrocedir lleugerament també, però 
retenint la primera plaça i els dotze escons que tenia. 
ERC va mantenir els seus nou escons, avançant en 
suport, mentre CDC va retenir els vuit escons, tot i 
retrocedir més d’un punt en suport electoral. El PP 
va recuperar un escó fins a obtenir-ne sis i C’s es 
va quedar amb els cinc que tenia, tot i retrocedir 
dos punts. Al conjunt d’Espanya, el PP va veure 
incrementat el seu suport fins a assolir un 33% dels 
vots i 137 escons. El PSOE, encapçalat de nou per 
Pedro Sánchez, va millorar el seu percentatge de 
vot lleugerament, fins al 22,63%, però perdent cinc 
escons i quedant en 85 representants. Podemos i 
les seves confluències, incloent ara a IU, van quedar 
en els mateixos 71 escons que tenien per separat a 
la legislatura anterior, mentre que C’s va retrocedir 
fins als 32 escons. La crisi interna oberta al PSOE 
per la qüestió de la formació de govern va acabar 
suposant la dimissió i abandonament de l’escó de 
Pedro Sánchez, això darrer davant la decisió de la 
direcció provisional del PSOE d’abstenir-se en la 
segona votació del segon debat d’investidura de 
Mariano Rajoy (fins aleshores, el vot emès havia estat 
en contra de la investidura). El Consell Nacional del 
PSC va resoldre demanar als 7 diputats i diputades 
del PSC que mantinguessin el vot contrari a la 
investidura de Rajoy, el que van fer, acompanyats 
d’altres diputats i diputades socialistes.

XIII Congrés del PSC

El 15 d’octubre de 2016 es van celebrar primàries 
per elegir la persona responsable de la Primera 
Secretaria del PSC. Hi van concórrer Miquel Iceta 
i Núria Parlon. La darrera va obtenir un 45,46% 
dels vots i el primer un 54,54%, resultant així 
elegit primer secretari del PSC. Entre el 4 i el 6 de 
novembre de 2016 se celebra a Barcelona el XIII 
Congrés del PSC, en el qual Miquel Iceta és ratificat 
com a primer secretari i la nova Comissió Executiva 
rep el suport del 88% dels vots.

XXXIX Congrés Federal del PSOE 

Mesos després de la crisi oberta al PSOE al Comitè 
Federal de l’1 d’octubre de 2016, i la posterior 
dimissió de Pedro Sánchez com a secretari general, 
es van celebrar unes eleccions primàries el 21 de 
maig de 2017, en què la militància socialista, amb una 
participació de gairebé el 80% del cens, va elegir de 
nou Pedro Sánchez com a secretari general, amb un 
50,26% dels vots, per davant del 39,9% de Susana 
Díaz i del 9,84% de Patxi López. A Catalunya, Pedro 
Sánchez va obtenir el 81,9% dels vots. Entre el 16 i el 
18 de juny de 2017 es va celebrar el XXXIX Congrés 
Federal del PSOE, de la qual va sortir una Comissió 
Executiva Federal amb el suport del 70,5% dels vots. 
Entre els documents congressuals, a més de l’aposta 
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per la transformació social en clau d’igualtat, es 
desenvolupà a fons l’aposta socialista per un model 
federal i per la concepció d’Espanya com una realitat 
plural des del punt de vista nacional i lingüístic. 
La clausura del Congrés va ser un acte obert, amb 
presència no només del miler llarg de delegats i 
delegades, sinó de milers de militants i simpatitzants 
socialistes. 

La tardor catalana

Després d’anys d’un procés d’acumulació de forces 
i d’intensa mobilització del camp independentista, 
a l’inici del curs polític de 2017, les forces polítiques 
independentistes es van llançar definitivament 
per la via de fet. En les sessions parlamentàries 
del 6 i 7 de setembre van voler fer passar per 
lleis uns textos articulats que pretenien derogar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, emparar la 
celebració d’un pseudo-referèndum incapaç d’assolir 
els mínims estàndards internacionals en matèria de 
processos electorals, ni tampoc les recomanacions 
de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa en 
matèria de referèndums, i imposar en el lloc de la 
Constitució i l’Estatut un règim jurídic excepcional, 
amb pretensió de proto-constitució o pseudo-
constitució provisional, de tall netament autoritari. 
Per fer-ho, tot ignorant els seriosos advertiments 
dels lletrats del Parlament de Catalunya i del 
propi Consell de Garanties Estatutàries, la majoria 
parlamentària independentista (que no ho era en 
termes de majoria social o electoral), va prescindir 
totalment i absolutament dels tràmits i les majories 
que haguessin estat necessàries per a una iniciativa 
de reforma constitucional o estatutària, va forçar una 
interpretació impossible del Reglament del Parlament, 
va trepitjar els drets de les minories parlamentàries i 
del conjunt de la ciutadania, i va acabar per produir 
un cop de mà parlamentari d’escàs recorregut, però 
d’enorme impacte social i polític, que ha dividit 
profundament la societat catalana.

El 20 de setembre es van produir escorcolls i 
detencions relacionades amb la preparació de 
la mobilització pseudo-referendària del primer 
d’octubre i una resposta en forma de mobilitzacions 
de les bases independentistes, que van donar lloc 
a la posterior detenció i ingrés en presó provisional 
dels més destacats dirigents de les organitzacions 
socials del camp independentista. La jornada de 
l’1 d’octubre va ser especialment traumàtica per 
la societat catalana. Davant l’enorme mobilització 
de la ciutadania partidària de la independència de 
Catalunya, la resposta policial va ser especialment 
absurda i fora de lloc, originant conflictes sense cap 
sentit i provocant una general indignació de l’opinió 
pública. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, 
va demanar des del mateix matí de l’1 d’octubre 
el cessament immediat del desplegament policial 
per evitar mals majors. Després de la jornada de l’1 
d’octubre es van produir mobilitzacions massives 
de protesta d’un i altre signe durant diversos dies, 
inclosa la tímida però significativa emergència d’un 
tercer espai en la manifestació convocada per la 
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iniciativa Parlem/Hablemos del 7 d’octubre de 2017. 

Poc més tard, el 10 d’octubre, es va produir al 
Parlament una primera confusa declaració unilateral 
d’independència, formulada en el discurs del 
president de la Generalitat, i deixada en suspens 
verbalment en el següent paràgraf de l’al·locució. 
Això va suposar l’activació per part del Govern 
espanyol del mecanisme constitucionalment 
previst a l’article 155 de la Constitució, adreçant-
se al president de la Generalitat per tal que aclarís 
la situació i garantís el respecte a la Constitució i 
l’Estatut. El Govern de la Generalitat va respondre 
de manera també confusa al parell de requeriments 
en aquest sentit i, després d’una tensa jornada el 
26 d’octubre, en què semblava que el president 
de la Generalitat optaria per la dissolució de la 
cambra i la convocatòria d’eleccions, finalment 
se’n va desdir per les pressions dels sectors més 
durs de l’independentisme. Així, el 27 d’octubre, i 
malgrat nous advertiments per part dels lletrats de 
la cambra catalana, el Parlament va procedir a votar 
una declaració d’independència, amb l’absència de 
53 diputats, entre els quals els del PSC. Cap Estat ni 
organisme internacional no va reconèixer aleshores, 
ni fins la data, aquesta declaració d’independència. 
Poc després de la declaració, el Senat aprovava 
l’autorització d’una sèrie de mesures per restablir la 
Constitució i l’Estatut, tot i que el Govern d’Espanya 
no va recórrer a totes les autoritzades. La principal 
mesura d’entre les emprades va ser la dissolució de la 
cambra i la convocatòria d’eleccions al Parlament per 
al 21 de desembre de 2017, la primera data possible 
d’acord amb els terminis de la Llei orgànica del règim 
electoral general.

Eleccions al Parlament de 2017

Totes les forces amb representació parlamentària a 
la legislatura anterior van concórrer a les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya des de la 
recuperació de la democràcia convocades pel Govern 
d’Espanya, tan aviat com era legalment possible, 
dins la crisi constitucional viscuda durant la tardor 
de 2017. La campanya electoral va transcórrer enmig 
d’un clima polític i social enormement enrarit per 
decisions polítiques i judicials molt controvertides, i 
les eleccions van tenir lloc el 21 de desembre de 2017. 
La candidatura de C’s va esdevenir la més votada i 
va obtenir el 25,35% dels vots i 36 escons. La seguí 
la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont, 
Junts per Catalunya, coalició integrada pel PDECAT 
(antiga CDC) i candidats independents. En tercera 
posició la candidatura d’ERC, amb el 21,38% i 32 
escons. La candidatura socialista, encapçalada 
de nou per Miquel Iceta i amb la incorporació de 
candidats independents provinents de la democràcia 
cristiana (Units per Avançar) i de l’esquerra 
federalista, va obtenir el 13,86% dels vots i 17 escons, 
per davant dels 8 escons de Catalunya en Comú-
Podem, dels 4 de la CUP i dels 4 del PP. Aquest 
resultat va suposar, per bé que modesta, la primera 
recuperació electoral del PSC en unes eleccions al 
Parlament de Catalunya des de 1999.
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El PSC està duent a terme, durant l’any 2018, diverses 
activitats per commemorar el 40è aniversari de la 
fundació del Partit, en un procés d’unitat socialista que 
va donar lloc a l’organització més potent i de major 
èxit amb què ha comptat mai el socialisme democràtic 
a Catalunya. La nostra organització segueix essent, 
avui en dia, la millor eina per a la transformació social 
de què disposen les classes populars i treballadores 
a Catalunya. L’organització s’ha refet d’una greu crisi 
interna i es presenta avui cohesionada, amb una bona 
implantació territorial malgrat les enormes dificultats 
afrontades, i reorganitzada amb l’ajuda dels nous 
companys i companyes incorporades al projecte com a 
fruit dels processos d’elecció de responsables orgànics 
i caps de llista, així com els i les que s’han incorporat 
per enfortir el projecte, en el context de la tensa 
situació política que viu Catalunya.

La moció de censura presentada al maig de 2018 
pel Grup Parlamentari Socialista contra el govern de 
Mariano Rajoy, en ser la primera a tenir èxit des de 
la recuperació de les institucions democràtiques, ha 
suposat la investidura de Pedro Sánchez com a nou 
president del Govern, i el retorn del socialisme al 
Govern d’Espanya. En un govern paritari, amb majoria 
de dones, la socialista catalana Meritxell Batet és la 
ministra d’Administracions Públiques i nombrosos 
socialistes catalans s’han incorporat a les tasques de 
govern. 

La nova etapa que s’enceta suposa un repte i una 
oportunitat, no només per al conjunt del socialisme 
català, sinó també per oferir un projecte polític 
col·lectiu que superi la divisió i pugui ser compartit 
per àmplies majories, per deixar enrere les polítiques 
antisocials, regressives i recentralitzadores, per posar 
remei a la deixadesa i la insensibilitat social del darrer 
Govern i fer un esforç per una sortida socialment justa 
de la crisi econòmica i social que va esclatar l’any 
2008. El PSC d’avui serà, com sempre, al capdavant 
en el treball i en la proposta, fent seus els lemes que 
van presidir la unitat i projectant tot el seu anhel 
transformador cap al futur: Vindrà aquell dia que el 
treball vencerà.
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