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Quaranta anys de buit en Vanálisi sociológica deis processos electorals 
espanyols anteriors al régim franquista i la urgencia d'analitzar els pri-
mers que ha prodüit la nova situado democrática a Catalunya han pogut 
retardar pero no pas descoratjar els intents de fer la historia electoral 
catalana, com a mínim des del moment en qué el catalanisme polític inicia 
el trencament del sistema de partits creat per Voligarquia de Madrid. Aquest 
volum n.° 4 df«Estudis Electorals», dedicat a Vestudi de les onze elec-
dons peí Congrés de Diputáis espanyol, celebrades a les circumscripcions 
catalanes entre 1901 i 1923, n'és la millor prova i la primera dfuna serie 
que pretén completar, des de la perspectiva de la sociología electoral, la 
historia de la democracia catalana. 

L'aparició, Vany 1969, del treball peoner de Martínez Cuadrado sobrt 
eleccions i partits polítics a Espanya durant él període entre 1868 i 1931 
suposá una primera base historio gráfica de caire molt general que calia 
anar completant i, fins i tot, corregint peí que respecta a Vámbit de les 
circumscripcions catalanes, car és obvi que el distanciament inevitable de 
tot estudi general i la manca d'informacions especifiques i precises sobre 
les forces polítiques, llurs interrelacions i els esdeveniments histories mes 
significatius dins el context de la societat catalana, no permetien un co-
neixement acurat i una interpretado correcta del que van ésser a Cata
lunya les conteses electorals de la Restaurado i la II República. És cert 
que alguns treballs exceVlents d'investigadors catalans han anat omplint 
determináis buits de la recerca que calia, pero mancava un estudi com el 
present deis professors Bálcelts, Culta i Mir que abastes un període de 
llarga durada electoral i que intentes una explicado global histórica, sense 
la qual difícilment la ciencia política, a casa nostra, podría interpretar, ni 
tan sois de manera aproximada, el procés de formado de la tradició de-
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mocrática sobre la qual hom construeix avui —bé que amb evident fra-
gilitat— la nova democracia catalana. 

Justament, Vesmentada fragilitat —junt a altres qüestions no menys 
interessants— esdevé comprensible mercés al treball que preséntem, car, 
al costat de la important aportado de dades i d'informacions histórico-
potinques que conté, ens dona una visió molt realista de la gran ficció 
deis fenómens electorals durant les dues primeres décades del nostre se-
gle. Malgrat la introducció de les -forces del catalanisme en el joc politic 
de la Restaurado —tant conservador com república—, els kábits oligár-
quics estesos per tota Espanya, la coneguda institució del caciquisme i la 
insuficient conscienciació política de Velectorat, van reduir substanciál-
ment Vabast democrátic de la práctica electoral anterior a la II República 
a tot arreu de VEstat, Catalunya inclosa. Mérit del treball que el lector 
podrá llegir a continuado ha estat fer palesa aquesta reducció de la de
mocracia formatment establerta i destacar de forma tácita el trencament 
—tanmateix també relatiu— que Vexperiencia republicana va significar a 
Catalunya en aquest camp. 

Aquesta obra constitueix, dones, un more imprescindible i inapreciable 
per a entendre un període cabdal de la nostra historia política contempo-
ránia com a poblé i permet, i promou alhora, altres estudis sectorials i 
complementaris, amb els quals sigui possible interpretar —amb ulls i pro
yectes d'ara pero amb una visió clara i no arbitraria de Vahir— les bases 
históriques d'una institució democrática tan fonamental com és la contesa 
electoral 

ROSA VIROS 

Equip de Sociología Electoral (UAB) 
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1. Introducció 
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L'objectiu d'aquest treball ha estat estudiar les onze eleccions per 
formar el Congrés de Diputats celebrades entre 1901 i 1923 a la circums-
cripció de Barcelona i ais trenta-cinc districtes electorals restants en qué 
estava dividida durant aquest període Catalunya. L'estudi acaba amb les 
eleccions legislatives d'abril de 1923, les darreres abans del pronuncia-
ment del general Primo de Rivera, amb el qual s'iniciá un període de vuit 
anys sense eleccions fins al canvi total que la Segona República suposa-
ria en el sistema electoral, en la correlació de forces i en les mentalitats. 

El nostre estudi pren com inici la ruptura irreversible a Barcelona 
del domini deis dos partits dinástics alternants a les legislatives de 1901 
degut a l'embranzida d'una nova organització, la Lliga Regionalista de 
Catalunya, i al redrecament i expansió sostinguda del republicanisme, 
que pocs anys després prendria majoritáriament un caire inequí-
vocament catalanista a les comarques catalanes i fins i tot en un ampie 
sector de la base i deis quadres republicans de Barcelona, si bé rivalitzant 
amb el radicalisme dirigit per Lerroux. L'emancipació de molts districtes 
uninominals respecte ais partits centralistes es produiria en el transcurs 
deis anys següents i sobretot a partir de les eleccions de 1907 com a 
resultat de la gran coalició de la Solidaritat Catalana i la mobilització po
lítica sense precedents que comporta. Si per a la major part de Cata
lunya l'entrada en un nou període en les relacions polítiques es produí 
no el 1901 sino el 1907, la influencia del canvi operat a Barcelona a la pri
mera data fou perceptible a bastants llocs abans de l'ofensiva general 
de 1907, per aixó hem adoptat com a punt inicial les eleccions del 9 de 
maig de 1901, encara que a molts districtes el comportament electoral no 
variaría fins a comicis posteriors. 

La possibilitat de comencar el treball per les eleccions a diputats de 
febrer de 1891, les primeres celebrades per sufragi universal masculí, 
després d'un perllongat retorn al sufragi restringit a partir de 1877, fou 
una possibilitat rebutjada perqué el restabliment del sufragi universal no 
suposá un canvi real en el comportament polític, encara que el desenvo-
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lupament del nacionalisme cátala fora de les conteses electorals i la vic
toria de la primera Unió Republicana el 1893 a Barcelona i altres set 
districtes aconseguint deu actes —mes del 23 % del escons per Catalunya— 
representen precedents deis canvis de 1901 que cal no oblidar. 

Tot i considerar el decenni anterior a aqüestes darreres eleccions com 
un període polític diferent, s'ha afegit en forma d'apéndix una primera 
relació deis resultáis de les eleccions generáis celebrades entre 1869 i 
1899, recollits per un deis autors de la resta del treball, Conxita Mir, a 
Madrid a l'Arxiu del Congrés de Diputats. Aquesta valuosa aportado fou 
realitzada un cop enllestida prácticament l'obra i amb una base docu
mental única que no permetia obtenir la riquesa de dades recollides en 
les múltiples fonts utilitzades peí període de 1901 i 1923. Per aixó, tot i 
que aquest treball enriqueix considerablement l'obra ha estat integrat 
exclusivament com apéndix. 

Si bé s'ha tingut en compte la importancia deis resultáis d'altres ti-
pus de consultes electorals, com les municipals i les provincials, per a 
explicar els plantejaments i l'estratégia deis partits en les eleccions a di
putats a Corts, ens hem limitat a aqüestes darreres perqué ens interes-
sava treballar sobre una serie homogénia basada en la mateixa divisió en 
districtes i dotada del mateix tipus de transcendencia política, ja que sois 
son comparables entre si els resultats de la mateixa classe d'eleccions. 

És evident que el nostre treball ha d'ésser completat en el futur amb 
una serie d'estudis sobre els comicis per formar ajuntaments i diputacions 
provincials, no sois per entendre millor els canvis operats en l'estratégia 
deis partits sino també perqué ajuntaments i diputacions jugaven el seu 
paper tant en la preparado de les eleccions com en el recompte deis vots, 
sempre sota la pressió, la direcció i l'arbitratge deis governadors civils, 
representants del ministre de governació, suprem agent electoral en l'Es-
panya del període. Per altra banda, l'estudi deis resultats de les eleccions 
locáis ens permetrá comencar a conéixer el personal polític del país i 
reconstruir la carrera deis diputats i senadors cosa que ens manca ac-
tualment, ja que no es feia una ressenya biográfica mínima deis mem-
bres deis cossos legisladors que ens permetria estudiar els models de cur-
sus honorutn i altres dades que facilitarien una aproximado a la 
sociología deis parlamentaras espanyols de la Restauració i del regnat 
d'Alfons XIII . A les campanyes electorals gairebé mai no es troben a la 
premsa esquemes autobiográfics deis candidats. S'han recollit les 
dades que s'han pogut trobar sense abordar un estudi sistemátic que tin-
dria molt interés i exigiría molt mes treball. 

Caldria completar també l'estudi de les eleccions a diputats amb un 
altre estudi sobre les deis senadors de la fracció d'aquesta cambra que 
no era vitalicia ni de representació corporativa, sino nomenada per elec-
d ó indirecta que realitzaren els compromissaris escollits pels majors contri-
buents, pels ajuntaments i per les diputacions provincials. Cal advertir, 
pero, que la lluita efectiva era encara menor en aquest cas que en les 
eleccions de diputats, i també, cal constatar la inferior transcendencia 
de les senatorials peí fet que el Senat ana perdent importancia efectiva. 
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S'ha dedicat un llarg capítol a cada una de les eleccions a diputáis a 
Corts per Catalunya celebrades durant els dos decennis llargs que com
pren aquesta obra i s'ha dedicat després una segona part per a sintetitzar 
l'evolució global a Catalunya de la correlació de forces a nivell parlamen
tan , 1'evolució del comportament electoral a la ciutat de Barcelona pri
mer globalment i després per districtes nranicipals, i donar finalment 
els grans trets de Testructura histórica del comportament electoral ais 
districtes electorals restants, agrupant-los per demarcacions provincials. 
Tot i l'artificialitat de les quatre províncies, no es pot oblidar el paper 
que governadors i diputacions provincials jugaren en les consultes elec
torals, ni tampoc ignorar que el marc de la provincia era l'utilitzat pels 
partits espanyols a Catalunya. Finalment teñen gran importancia en el 
nostre treball els apéndixs, tant l'esmentat abans com els que recullen 
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els resultats i les dades electorals detallades i completes de tots els dis
trictes municipals de Barcelona i deis districtes de les comarques, durant 
les onze legislatives estudíades. 

Els resultats deis escrutinis han estat trets de la documentació de 
l'Arxiu del Congrés de Diputats a Madrid, deis butlletins oficiáis de ca
da una de les quatre províncies de Catalunya i de la premsa diaria de 
les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, consultada junta-
ment amb les fonts oficiáis en els arxius municipals i provincials d'aques-
tes quatre poblacions *. També s'ha emprat a la capital barcelonina l'A-
nuari Estadístic de la ciutat de Barcelona (1903-1920). La recollida de les 

1. Per a Barcelona s'han seguit la preparado, les incidéncies i els comentarás 
de les eleccions a «La Veu de Catalunya» (1901-1923), órgan regionalista; «El 
«Diario de Barcelona» (1901-1923), órgan conservador dinástic; «El Correo Catalán» 
(1901-1923), tradicionalista i jaumí; «El Diluvio» (1901- 1923), república inde-
pendent; «La Publicidad» (1901-1923), república unionista primer, després solidari, 
mes tard reformista, i per últim d'Acció Catalana en la seva fase en ¡lengua cata
lana el 1923; «El Poblé Cátala» (1907-1919), portaveu primer del Centre Nacio
nalista República, després de la Unió Federal Nacionalista Republicana; «El Pro
greso» (1907-1923), órgan deis republicans antisolidaris i del Partit República Radi
cal; «La Rebeldía» (1910), de la mateixa filiado; «La Lucha» (1919), órgan del 
Partit República Cátala. 

Per a Girona s'han consultat «El Autonomista» (1901-1923), de filiado repu
blicana federal; «Diario de Gerona» (1901-1923), publicado de la dreta católica 
que evoluciona cap al regionalisme; «El Correo de la tarde» (1903), diari con
servador; «La Lucha» (1903), publicado liberal canalejista; «El Norte» (1910-
1923), portaveu del tradidonalisme i concretament, a partir de 1919, de l'escissió 
mellista. 

Per a Lleida s'han consultat el «Diario de Lérida» (1901 a 1920), portaveu 
integrista; «El Ideal» (1901-1919), órgan república; «El País» (1901 a 1916, 
1919, 1923), periódic liberal independent; «El Pallaresa» (1901, 1907 a 1918), pu
blicado liberal-demócrata; «El Correo de Lérida» (1916-1918), tradicionalista jau
mí. 

Per a Tarragona s'han consultat el «Diario de Tarragona» (1901-1923), órgan 
liberal-dinástic; «La Justicia» (1901-1903), portaveu república federal; «La Cruz» 
(1903-1907-1920), portaveu católic. També s'ha consultat el periódic república 
possibiHsta de Reus «Las Circunstancias» (1903). Aquesta ha estat la premsa dis
ponible i representativa deis diversos cúrrente polítics a cada ciutat. 
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dades no ha estat fácil i aquesta obra dona la primera relació completa, 
sempre naturalment dins deis límits de les fonts avui consultables i par-
cialment assequibles deis arxius oberts ais investigadors. Els butlletins 
provincials de Girona i Tarragona son els que ofereixen una informació 
mes completa i elaborada excepte per l'any 1918. Els de Barcelona i Llei-
da son mes deficients, donen de vegades els resultats per seccions en el 
transcurs de quinze dies i exigeixen realitzar sumes que no sempre son 
exhaustives, degut a les deficiéncies d'aquestes publicacions oficiáis. Les 
actes de les Juntes Provincials del Cens per a les eleccions a diputats es 
troben ais arxius provincials de Girona i Tarragona, pero no s'han tro-
bat ni a Barcelona i a Lleida. 

L'Arxiu del Congrés a Madrid conté únicament la relació deis guanya-
dors, els vots aconseguits per aquests i el cens, pero no registra els noms 
deis candidats derrotats ni els sufragis que obtingueren. 

No sempre les dades coincideixen a les diverses fonts. El criteri de 
prioritat adoptat quant a la fiabilitat atorga el primer lloc a l'acta de 
les juntes provincials quan s'han trobat, el segon lloc a les dades de l'Ar-
xiu del Congrés i el tercer ais butlletins oficiáis de les províncies res-
pectives, que com s'acaba d'indicar no son mai complets en les dades 
referents a Lleida, i respecte a les de Barcelona només son del tot sa-
tisfactóries per ais comicis de 1918. Per aixó s'ha hagut de recorrer a les 
ressenyes de les sessions de les respectives juntes del cens que dona la 
premsa. 

Respecte a les incidéncies deis comicis, a mes de la premsa diaria 
s'han seguit les reclamacions que es debaten i es resolen a la sessió d'a-
provació d'actes del Congrés. La revisió estava primer confiada a una 
comissió del propi Parlament pero a partir de la llei de 1907 el Congrés 
es limita a aprovar les sentencies pronunciades peí Tribunal Suprem. Molt 
poques vegades el Diari de Corts ofereix debats on puguin estudiar-se les 
condicions en qué se celebraven les eleccions i els procediments d'adul-
teració, ja que les decisions solen ser lacóniques i quan hi ha debat sol 
teñir un caire general polític sense donar gaire informació concreta i lo-
calitzada. De tota manera seria interessant un estudi exhaustiu de les da
des resultants de les impugnacions en árees regionals o en Tarea estatal. 

La dificultat fonamental per aproximar-nos a les motivacions del vot 
i a la seva base sociológica radica en no haver trobat ais nombrosos ar
xius consultáis a Catalunya cap cens electoral per al període 1901-1923 com 
els que poden utilitzar-se per al període 1931-1936, que donen a mes del nom 
de cada elector, edat, domicili, professió, sexe —el sufragi femení inter-
vingué per primera vegada a les eleccions de 1933— i si sap llegir o es-
criure. 

L'únic cens professional del període estudiat ací és el de 1907 i no 
dona dades per seccions sino per districtés. Com que els districtes eren 
de forma inevitable i deliberada una barre ja de barris sociológicament 
molt heterogenis, resulta impossible d'arribar a un estudi per seccions, si-
gui total o per mostreig, estudi que, si bé obliga a la realització de molts 
treballs monográfics per extreure conchisions genéralitzables, és l'únic 
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que permet aproximar-se a una sociología electoral histórica la qual resulta 
possible peí període república, com aviat demostraran els estudis en curs 
sobre la ciutat de Barcelona i sobre la de Girona, on la utilització de les 
actes de les taules permet fins i tot saber qui vota i qui s'absté a cada 
secció2. Caldria, a mes, teñir un mapa deis centres i nuclis deis diversos 
partits o bé llistes d'afiliats amb domicilis per a explicar el comportament 
polític divers de districtes municipals amb composició social similar. Per 
altra banda, tampoc no hem arribat a plantejar-nos les relacions entre es
tructura de la propietat i comportament electoral com ho ha fet Maria 
Rosa Virós per a la provincia de Girona durant el període república en una 
tesi doctoral modélica* basant-se en el primer cens agrari espanyol realit-
zat després de la guerra civil, i també en les dades de la contribució rús
tica i pecuaria de 1934 i de la contribució d'indústria, corriere i professions 
de 1935 3. 

La pobresa comparativa de les fonts disponibles durant el període 1901-
1923, les deformacions del sufragi que fan menys fiables i valides les dades 
existents per a la sociologia electoral, l'aparició d'un comportament elec
toral modern a partir només de 1931, son fets que expliquen que la his
toriografía sobre la temática electoral sigui mes abundant per al període de 
la Segona República que per ais períodes anteriors. 

En aquest sentit aquest llibre ve a omplir una llacuna i pot servir de 
base per a futurs estudis monográfics, que examinin el comportament elec
toral per municipis, tal com han fet peí període república Maria Rosa 
Virós per a la provincia de Girona i Conxita Mir per a la de Lleida4 . 

2. Per exemple Pere Cornelia Roca está estudiant de forma molt completa 
les motivacions sociológiques del vot a la ciutat de Girona com a tesi doctoral 
que presentará al Departament d'História de la Universitat Autónoma de Barce
lona; Cristina Boix amb una mostra significativa i estratificada está estudiant unes 
20.000 trajectóries electorals a la ciutat de Barcelona, que inclouen les eleccions 
municipals de 1934 i les del Front d'Esquerres i de compromissaris de 1936, se-
gons la comunicació de Mercé Vilanova Una mirada ais escrutinis catalans du
rant la Segona República (1931-1936), presentada al Colloqui Internacional sobre 
la guerra civil d'Espanya d'abril de 1979, a la Universitat de Barcelona. 

3. Maria Rosa Virós ha publica! una síntesi de la tesi que presenta l'any 
1974 a la Facultat de Dret de Barcelona: El comportamiento electoral de los mu
nicipios de Girona durante la H República. Una aproximación a su base econó
mica y social «Perspectiva Social» n.° 10 (ICESB, Barcelona, 1977) págs. 41-68. 

Mercé Vilanova ha publicat també una serie d'estudis interessants sobre les elec
cions a la provincia de Girona durant la Segona República. El primer, aparegut 
al volum segon de la miscellánia d'homenatge a Joan Regla (págs. 491-503), tracta 
el tema de l'abstencionisme ideológic al poblé de l'Escala (Alt Empordá); altres 
dos articles de Merce Vilanova classifiquen els municipis i les comarques de la 
provincia de Girona pels resultáis electorals i ponderen la influencia de l'es-
tructura de la propietat en el comportament electoral: Un estudio de geografía 
electoral: la provincia de Girona en noviembre de 1932, «Revista de Geografía», 
gener-desembre de 1974; Propietat de la térra, participado i orientado del vot a 
la provincia de Girona durant la Segona República. Un estudi de correlacions geo-
gráfiques, económiques, fiscals, demográfiques i polítiques, comunicació presentada 
al Primer Colloqui d'História Agraria, Barcelona, octubre de 1978, 15 págs. 

4. Conxita Mir: L'elecció del Parlament de Catalunya l'any 1932 a la cir-
r 
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DIVISIÓ COMARCAL DE CATALUNYA (1932) 

Existia tanmateix una primera base histortográfica amb la qual endin-
sar-se en la temática electoral del primer quart del nostre segle. A part 
de l'obra de caire molt general de Miguel Martínez Cuadrado, Elecciones 
y partidos políticos en España (1868-1931), apareguda el 1969, cal citar l'es-
tudi de Borja de Riquer sobre les eleccions de 1907 a la ciutat de Bar-

cumscripció de Lleida, «Perspectiva Social» n.° 10 (ICESB, 1977) págs. 93-113, 
resum de la tesi de llicenciatura presentada per l'autora al Departament d'Histó-
xia de la Universitat Autónoma el setembre de 1977. 
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DISTRICTES ELECTORALS DE CATALUNYA (1901-1923) 
Mapa elaborat pels autors 
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celona, el llibre dTsidre Molas sobre la Lliga Catalana i el seu primer 
període de Lliga Regionalista, 1'obra de Santiago Albertí sobre els par-
tits republicans entre 1874 i 1923, Tarticle de Pere Cornelia sobre Girona 
i la Solidaritat Catalana, i el capítol que dedica Maria Rosa Virós dins la 
seva tesi a Pestructura histórica del comportament electoral a la provín-
cia de Girona entre 1868 i 19235. 

5. Borja de Riquer: Les eleccions de la Solidaritat Catalana a Barcelona, 
«Recerques» n.° 2 (Ariel, Barcelona, 1972) pags. 93-140. Isidre Molas: Lliga Ca~ 
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Aquests estudis donen dades molt útils juntament amb interpretacions 
interessants, pero no pretenen arribar a una visió deis resultáis a tot Ca
talunya de totes les eleccions legislatives entre 1901 i 1923. Una tesi de 
Ilicenciatura presentada quan el nostre Ilibre era ja fet, la de James Ro-
nald Kelly sobre les eleccions municipals i parlamentáries ais districtes 
de la ciutat de Barcelona de 1910 a 1923, és útil per la recopilació elabo
rada de dades, pero no abasta tot Catalunya ni tot el període de 1901-
1923, ni ha recorregut a les fonts hemerográfiques com ací s'ha fet de 
manera sistemática6. Aquesta tesi té tanmateix el mérit de constituir la 
primera incursió en els resultats de les eleccions municipals. 

L'estabilitat política del régim muntat per Cánovas a partir de 1876, 
dona a l'estat espanyol totes les aparences d'un sistema parlamentan cons
titucional basat en dos partits alternatius —conservador i liberal— a l'es-
til británic. Cánovas, Sagasta i els seus continuadors es proposaren l'al-
ternanca pacífica deis dos partits oficiáis dinástics en el poder —la qual 

i 

cosa no s'havia aconseguit encara a Espanya—, pero sense que aixó com
portes la participació de la massa ciutadana com a arbitre electoral. Les 
eleccions no decidien el partit que havia de governar sino que el partit en 
el govern fabricava des del poder una ampia majoria parlamentaria adul-
terant el sufragi. Qui rebia el poder de la Corona guanyava indefectible-
ment les eleccions i el seu successor havia de dissoldre unes Corts on 
era en minoría, per a crear-se en unes noves eleccions la corresponent ma
joria. 

Aquest sistema funciona grácies a la passivitat i apatía deis districtes 
rurals i a l'escepticisme desenganyat deis districtes urbans, on, a partir 
del canvi de segle, la ficció electoral dona pas a una competido real amb 
un resultat en general hostil ais dos partits dinástics. Perqué en aquest 
bipartidisme sense auténtica diferenciado ideológica i social, la polititza-

talana. Un estudi destasiologia. 2 vols. (Edicions 62, Barcelona, 1972), especial-
ment vol. I, págs. 11-141. Santiago Albertí: El republicanismo cátala de la Res
taurado borbónica, 1875-1923 (Barcelona, 1973), 511 págs. Pere Cornelia: Girona 
i la Solidaritat Catalana, Treballs d'História. Estudis de demografía, economía i 
societat a les comarques gironines. (Diputació Provincial de Girona, 1976) págs. 
215-273. El 1980 la Fundació March publica a Madrid el treball de Conxita Mir 
Elecciones legislativas en Lérida durante la Restauración y la 11 República. Geo
grafía del votot 51 págs. Per a un balanc sobre sociologia electoral a Espanya 
vegeu l'article de Josep M. Valles: Sobre la sociología electoral a Espanya: un 
balanc provisional. «Estudis electorals» n.° 1. Sobre les eleccions legislatives del 
1977 (I Colloqui de Sociologia Electoral, Barcelona 21-22 d'abril de 1978). Bar
celona, 1978, págs. 15-34. Vegeu també la ponencia de Borja de Riquer La so
ciologia electoral de la Monarquía y de la Segunda República Española, pre
sentada al simposi sobre desenvolupament regional, nacionalismes i región a lis-
mes a Espanya, Bad Homburg 26-28 de juny de 1980 (50 fulls). 

6. James Ronald Kelly: Les eleccions municipals i parlamentáries ais distric
tes de Barcelona, 1910-1923. Tesi de Ilicenciatura presentada Testiu de 1980 a la 
Facultat d'História de la Universitat de Barcelona (173 fulls). 
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ció no conduí a una integració en el sistema polític sino a un enfortiment 
de les oposicions al sistema. 

Els partits dinástics no arribaren a ésser ni partits de quadres, eren sim-
plement pirámides d'oligarques de la cort i cacics locáis sobre la base 
de xarxes de diénteles personáis. Resultava inviable intentar convertir 
les diénteles submises en partits moderns d'afiliats. El problema es 
complicaria a partir de 1914, quan les diverses famílies polítiques que 
integraven els dos partits dinástics tendiren a independitzar-se, acabdi-
llades peí seu cap respectíu. Un régim representatiu creat teóricament 
per legitimar el govern per mitjá de la participado, portadora d'integra-
ció. Tots els esforcos desplegats per la intervenció deis governs en les 
eleccions i també pels poderosos locáis, que des d'ajuntaments i dipu-
tacions provincials esperaven aquesta intervenció, s'encaminaren vers la 
meta de reduir al mínim la competitivitat. El seu ideal era que al costat 
d'uns pocs districtes on la lluita fos efectiva, a la majoria la consulta 
electoral fos nulla mitjancant la presentado d'un sol candidat o restes 
reduída a un ritual sense contingut, per la presencia davant el candidat 
ministerial d'una oposició sense caxnpanya electoral, sense voluntat de 
vencer i amb actes fictícies confecdonades per les autoritats7 . 

En el moment de les eleccions el sistema d'oligarquia i caciquisme 
—segons la definido de Joaquín Costa— es concretava en la práctica 
de l'encasellat i la tupinada. L'encasellat era el procés peí qual el mi
nistre de governació —o el sotsecretari del ministeri— collocava a les 
caselles corresponents a cada un deis districtes els noms deis candidats 
ministerials, de l'oposició alternant i de la contraria al régim, que el 
govern estava disposat a apadrinar o simplement a tolerar. Es tractava 
d'una complexa negociació que comencava dins del mateix partit gover-
nant per tal de satisfer les demandes deis caps deis diferents grups do-
nant prioritat al grup del president del govern, continuava amb el par
tit dinástic en l'oposició i finalitzava fins i tot amb algunes forces anti-
dinástiques, ais líders de les quals se'ls respectava en els seus distric-
te. Cal entendre per tupinada a escala local el repertori de maniobres 
per adulterar el sufragi abans o després d'arribar a Turna, i no simple
ment la col-locació de vots falsos i el recompte fraudulent. En els po-
bles apartats T—i Catalunya tenia encara l'any 1920 entre dos-cents i tres-
cents pobles sense comunicacions normáis— la falsificado de les actes 
lliurades en blanc al govern civil era el procediment mes simple. Per 
aixó els percentatges de participado no son fiables i els municipis deis 
districtes no emancipáis no presenten unes pautes mínimament homogé-
nies i constants de comportament electoral. En els pobles una mica mes 
grans la destitució abans de les eleccions d'ajuntaments en mans de 

^ 

7. Vegeu el número 127 —octubre de 1973— de la «Revista de Occidente» 
dedicat al caciquisme i el tractament mes aprofundit de la problemática en el lli-
bre de Javier Tusell: Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923), Planeta, 
Barcelona 1976, 589 págs. 
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l'oposició, basant-se en deficiéncies i irregularitats de Tadministració mu
nicipal, era un tramit enutjós freqüentment evitat grácies a la dimissió 
del nombre suficient de batlles i regidors per assegurar una majoria de 
vots dins el districte al candidat encasellat. Aixó fou cada vegada mes 
inviable a Catalunya pero seguiría passant a molts llocs d'Espanya. 

Venia després la utilització de les cédules deis electors difunts no 
donats de baixa del cens a ñ de permetre a petits funcionaris o a mer-
cenaris votar diverses vegades la mateixa candidatura a diverses seccions. 
El 1899 el doctor Robert destituiría com a alcalde de Barcelona 
190 alcaldes de barrí sospitosos de fraus electorals, al mateix temps 
que l'actualització del cens electoral d'acord amb el darrer padró re-
velava que hi havia uns vint-i-set mil noms d'electors inexistents i uns 
quaranta mil que no estaven inscrits. 

No sois els cacics locáis mobilitzaren les seves diénteles de prote-
gits i d'intimidats sino que existia en alguns sectors de parcers, masovers 
i obrers agrícoles l'hábit d'oferir el seu vot com una prestació mes al 
propietari de la térra que cultivaven, tal com explica Claudi Ametlla 
que feien els parcers del sogre de Francesc Maciá. El caciquisme con-
fiava en l'abstenció pero si la competició era inevitable, podia produir-
se la compra de vots especialment a les masies allunyades. Algunes ve
gades l'oposició regionalista i republicana va recorrer també a la com
pra de vots. Si, malgrat tot, les coses es posaven malament per a les for-
ces governamentals, podien arribar-se a produir coaccions i trencament 
d'urnes. 

La presencia de delegats governatius, aparentment enviats per a garan
tir l'ordre i la puresa del sufragi, solia interpretar-se com un indici de 
qué l'encasellat no era respectat i calía una intervenció descarada a 
favor del candidat ministerial. Aixó també tendí a desaparéixer a Cata
lunya a comencament de segle pero, encara a les eleccions de 1923, l'a-
juntament república de Figueres hagué de denunciar l'actuació deis 
agents governatius contra el candidat república, que fou derrotat en un 
districte tant sólidament federal com aquell peí candidat liberal albista, 
el marqués d'Olérdola. 

A les ciutats les eleccions solien ser «sinceres» —com es deia ales-
hores—, pero el govern confiava amb el control del món rural circum-
dant per a ofegar el vot espontani i sovint advers del nucli urbá del 
districte electoral. 

El governador civil de la provincia solia actuar com agent electoral 
principal del partit en el poder en el cas freqüent que no existís una mí
nima organització local del partit governamental. El governador no sois 
s'encarregava de facilitar la victoria del candidat encasellat, sino que 
informava el govern sobre la viabilitat de l'operació a la vegada que ac-
tuava, de vegades, com a arbitre moderador de les pretensions desme-
surades deis propis addictes locáis del partit en el govern. L'encasellat 
no era una simple imposició sino en els distnctes on no hi havia la 
mes mínima consciéncia política. A la major part deis llocs, sobretot a 

Catalunya, l'encasellat era una conxorxa entre el govern en s i tuado de 
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forca i els notables locáis, actuant el governador civil com a intermedia-
ri. D'aquí 1'interés de les comunicacions entre el ministeri i els gover-
nadors en la preparació de les eleccions, part de les quals es conserva 
a l'Arxiu Historie Nacional a Madrid. 

L'encasellat fou difícil a Catalunya com ens ho mostra la serie de 
telegrames i converses telefóniques transcrites sobre la preparació de 
l'elecció parcial Fabril de 1880 a un districte difícil per al régim, el 
d'Olot, textos reproduíts al número 127 de la «Revista de Occidente» 
i trets del fons de Governació 2252. Si per un costat el municipi d'Olot 
és amenacat amb perdre una subvencio de la Diputacio de Girona, per 
l'altre costat el primer candidat del ministre és rebutjat i només un tercer 
resulta acceptat per una reunió de diputats i senadors (addictes) de la 
provincia, amb sorpresa i indignado del ministre davant les limitacíons 
que es posen a la seva iniciativa omnímoda. 

Els monárquics dinástics van anar perdent terreny a Catalunya du
rant el primer quart de segle, van ésser eliminats primer a Barcelona i des-
prés a molts altres districtes pels regionalistes i pels republicans que tam
bé eren majoritáriament autonomistes fora de Barcelona; pero en el con-
junt del territori espanyol no fou així, resultant impossible un canvi 
constitucional per via legal i gradual. Les victóries electorals deis auto
nomistes de dreta i d'esquerra a Catalunya eren esterilitzades en unes 
Corts dominades pels partits dinástics, contraris a tot canvi important 
del sistema. 

El total d'escons parlamentaris corresponents a Catalunya aconseguits 
per la suma de les oposicions al régim i al sistema fluctúa entorn del 
4 3 % —a les eleccions de 1903— i del 68% —a les de l'any 1923—, dei-
xant de banda les excepcionals eleccions de 1907. En canvi, al Congrés 
de Diputats, el conjunt deis diversos partits de les oposicions al siste
ma fluctúa entre un 13,5 % de l'any 1910, un 21 % de 1918 i un 11 % 
l'any 1923. Aquest desfassament comporta una manca de confianca en 
la capacitat d'evolució del régim en els nuclis mes polititzats i conduí 
a un descens de la participació electoral real, a la vegada que es pro-
duia a Catalunya una radicalització nacionalista i una radicalització del 
moviment obrer sota el signe de ranarcosindicalisme, durant el sexenni 
que precedí al cop militar del general Primo de Rivera. 

El sistema d'escrutini uninominal en districtes petits afavoria el cai
re localista i personalista de les conteses electorals alhora que res-
tava probabilitats efectives a qualsevol tercera forca en discordia enca
ra que representes un important sector d'opinió8. Els republicans eren 

8 . La provincia de Barcelona comprenia tretze districtes uninominals, i les 
altres tres províncies catalanes tenien vuit escons parlamentaris cada una. 
Mentre els de Girona i Lleida corresponien tots a districtes uninominals, en canvi 
tres deis de Tarragona corresponien a la circunscripció de Tarragona - Reus - Fal-
set, la única plurinominal després de la de la ciutat de Barcelona, que tenia set 
escons, cinc per a les majories i dos per a les minories. A comencament de segle 
la ciutat de Barcelona amb mes del 27% de la població de Catalunya, només tenia 
el 15% del total deis escons de Catalunya al Congrés. El grau de subrepresentació 
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conscients d'aixó i demanaren inútilment la introdúcelo del sistema pro
porcional i l'escrutini per llista en circumscripcions provincials. No obstant 
aixó, seria un error atribuir l'esclerosi i l 'adulteració a un sistema elec-

a
 - i 

toral, que era al cap i a la fi similar al sistema que tenien Franca i Gran 
Bretanya, considerades a l'época com a models de democracia. Les arrels 
del problema eren mes fondes. 

En haver d'adaptar-se a l'es truc tura política imperant, de la qual el 
sistema electoral era una de les manifestacions, regionalistes i republi-
cans no sois hagueren d'emprar de vegades alguns deis recursos que des-
virtuaven el sufragi9, sino que les seves organitzacions tenien l 'empremta 
de les estructures en qué s'havien de desenvolupar tot i les pretensions 
de canviar-les. Com va dir Maurice Duverger al seu famós llibre sobre 
els partits polítics, l'escrutini a llista en el quadre d'una circumscripció, 
obliga els comités de les seccions locáis de cada partit a establir una 
ar t iculado forta a l'interior de cada circumscripció per a entendre's so
bre la composició de les llistes; en canvi l'escrutini uninominal en el 
quadre d'una circumscripció petita, fomenta la independencia de cada en-
titat local del partit i afebleix l'articulació. 

Aquesta ar t iculado feble sol comportar l'acumulació de poder en la 
direcció oligárquica. Si en els parti ts dinástics aquesta era rígidament 
piramidal, tendía al cabdillatge i el poder venia indefectiblement del cap 
superior si bé no interfería l'esfera deis cacics locáis, en el cas de la 
Lliga Regionalista, com ha demostrat Isidre Molas, l'afiliació indirecta de 

barcelonina aniría en augment durant els vint-i-tres anys posteríors, a mesura que la 
població de la capital creixia molt mes rápidament que la de la resta del país. La 
Segona República concedida a Barcelona divuit escons a les Corts de 1931, quinze 
a la seva provincia, set a la de Girona, sis a la de Lleida i set a la de Tarragona. 

9. A Catalunya, de les 10 anullacions d'actes impugnades per practiques frau-
dulentes entre 1901 i 1923, primer per la comissió d'actes del Congrés i després 
peí Tribunal Suprem, sis afectaren candidats triomfants de la Lliga Regionalis
ta i es degueren a denuncies de perdedors dinástics; tres corresponien a candidats 
conservadora, un deis quals seria desbancat a continuació peí seu rival república 
nacionalista, un altre seria vencut peí rival liberal impugnador i el tercer veuria 
castigat el districte amb pérdua de representado per una legisladura; finalment 
una de les deu actes considerades nuiles peí Tribunal Suprem corresponia a un 
república, que torna a vencer en repetir-se Felecció. Aqüestes dades indiquen que 
el Tribunal Suprem, tot i actuar amb imparcialitat i eficacia superiors a l'antiga 
comissió parlamentaria d'actes fou mes sever globalment amb els adversaris deis 
dos partits alternants que amb aquests, i també revelen que els partits renova-
dors van recorrer en determináis llocs i situacions ais mateixos procediments deis 
dinástics per derrotar-los. Josep Maria de Sagarra explica a les seves memóries 
els intents fracassats en que participa com agent electoral de la Lliga Regiona
lista al districte de Solsona el 1914 per aconseguir l'acta per a Valls i Taberner, 
utilitzant alguns deis procediments corruptes tradicionals {Obres Completes. Pro
sa, Ed. Selecta, 1967, págs. 1.209-1.214). A les eleccions de 1910 en el districte 
del Vendrell i, segons ¡'informe de l'audiéncia provincial, resultava que si el can-
didat ministerial Jaume Alegret pagava el vot a duro, el candidat nacionalista 
república Jaume Carner, el pagava a tres pessetes, allegant tots dos compensa-
cions per desplacaments a electors que havien de fer quatre o cinc hores de camí 
per anar a votar. 
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les entitats locáis diverses permetia de combinar hábilment una autonomia 
• L L I 

orgánica molt gran deis nuclis locáis amb la seva manca de capacitat d'in-
fluir en rorientació política general i en Telecció deis seus dirigents má-
xims que eren designáis per rigorosa cooptació, si bé formaven una di-
recció coUegial que resulta mes sólida i unida que el lideratge individual 
deis partits dinastics 10. Pero entre els republicans federáis i catalanistes, 
el localisme estimulat per sistema electoral no podia ésser compensat per 
una direcció centralitzada barcelonina omnímoda. La manca d'influéncia 
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del Partit Radical fora de Barcelona es devia en part al seu anticatalanis-
me, pero la feblesa de la Unió Federal Nacionalista Republicana i del seu 
successor parcial, el Partit República Cátala, fou deguda, entre altres fac
tor s, a la manca d'articulació interna, estimulada peí sistema electoral, per 
bé que la independencia deis nuclis republicans comarcáis els permetria 
subsistir amb cert éxit, malgrat la fallida deis successius estats majors 
barcelonins n . 

Un sistema electoral que permetia una victoria total per molt poca di
ferencia de vots imposava pactes tácits o explícits a cada districte per 
tal d'evitar una competició trinaría que podia beneficar a qui treia no-
més una minoría de vots, pero una minoría superior a les altres. 

L'anquilosi i la simplificació de les competicions bináries era la 
regla mentre la presentació de tres o mes candidats era una excepció ge-
neralment temporal durant una etapa de t rans ido entre una determina
da correlació de forces i una altra posterior a un districte. L'estratégia 
electoral deis partits contraris al sistema era sempre extraordináriament 
complexa i diversa i només la Solidaritat Catalana l'any 1907 i la coalició 
republicana de 1914 —totes dues amb importants dissidéncies i rebel-lies 
—representaren pels partits que les pactaren una política d'aliances uni
formes i generáis a escala de tot Catalunya. El carácter personalista de 
les conteses electorals fomentava la diversitat extrema de les aliances im-
plícites i explícites a cada un deis districtes. 

En principi, els dinastics no variaren gaire quant a l'ample avan-
tatge de qué gaudia el partit en el govern en la confecció de les candi-
datures, si bé es va reforgar en algunes contrades la tendencia abans ini
ciada de repartir-se els districtes ambdues forces dinástiques constituint 
feus personáis. En formar pinya davant l'ofensiva regionalista i republi-

10. Isidre Molas: Higa Catalana, I, pág. 179. 
11. Claudi Ametlla descrivia així la manca d'articulació interna i la manca d'un 

debat per assolir un programa comú definit en la UFNR després de 1910: «Així la fe 
ana minvant i la disciplina es relaxa quan encara les peces no estaven prou sol-
dades, ni havia aparegut la mística que guanya les batalles. Els primers d'anar 
per les seves van ésser alguns grups forans, que no rebien gaire forca moral de 
la irxadiació barcelonina. Aviat els republicans del Penedés trobaren que Josep 
Zulueta els bastava, i Nougués no patí gaire per viure independent amb els vells 
federáis tarragonins mentre els de la Bisbal descobrien Salvador Albert, una me
na de messies local, entre república i ácrata, molt a llur mesura, i els de Saba-
dell tornaven a l'adoració exclusiva de Pi i Margall i el seu programa del 22 
de juny de 1894». Membries polítiques, 1890-1917. Póxtic (Barcelona, 1963) págs. 
286-287. 
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cana, els monárquics deixaren de banda a molts llocs la competido con
vencional entre ells. 

En els districtes on els republicans tenien una forca notoria i els re-
gionalistes tendien a substituir els dinástics en la representació de les 
classes propietáries i conservadores, els monárquics podien deixar de pre
sentar candidat propi per tal de no dividir el vot dretá, si trobaven com
pensado en un altre districte de la provincia, on els regionalistes cedissin 
la representació de les dretes ais dinástics davant l'empenta republicana. 

En els districtes on la Lliga no havia arribat a teñir prou influencia, 
i on els republicans catalanistes presentaven per lluitar contra els dinás
tics un candidat de significado moderada, els regionalistes podien donar-
li suport. On els republicans eren febles i els monárquics influents, els 
electors republicans podien passar de l'abstenció al suport ais regiona
listes, pero també es dona excepcionalment en algún Uoc el cas contrari, 
per anomal que pugui semblar. La possibilitat que republicans auto-
nomistes i els tradicionalistes arribessin a una entesa era mes difícil, i dins 
la Solidaritat Catalana la seva convivencia fou tan problemática com ex
cepcional. Mai existí tampoc, llevat de la Solidaritat Catalana, una coa-
lició general entre regionalistes i tradicionalistes. On les esquerres eren 
relativament fortes i tendien a coaligar-se i els tradicionalistes eren febles, 
el pacte entre regionalistes i jaumins sota el predomini total deis primers 
era viable —com a Barcelona entre 1918 i 1923—. No obstant aixó, els mellis-
tes foren hostils a aquesta sateHització i el seu major dramatisme els por
ta a oposar-se a la Lliga en els districtes on les forces de dinástics, regio
nalistes, tradicionalistes i republicans estaven equilibrades i contrapesades, 
com a Girona, on Tentesa entre regionalistes i tradicionalistes resultava 
difícil encara que acabaría per imposar-se sota el discret predomini deis 
primers. 

Aqüestes pautes eren generalment inestables i revisables segons les cir-
cumstáncies generáis del país i les particulars del districte. Els regiona
listes desbancaren els tradicionalistes a Olot, després d'haver-los cedit 
el lloc, precisament el mateix any —1918— que integraven un jaumí a la 
seva llista a Barcelona. Els casos de ruptura de relacions anteriors eren 
freqüents. Fins a quin punt les candidatures sense rival eren pactades 
entre els partits és quelcom que no sabem, pero resulta significatiu per 
exemple, que a escala de Catalunya l'any 1923, moment de relacions tenses 
de la Lliga amb el govern i de competició dinástíco-regionalista a un nom
bre notable de districtes, el nombre d'actes cobertes per l'article 29 fos de 
tres regionalistes i tres dinástics —tres liberáis i un conservador com cor-
responia al torn del moment—, deixant de banda el cas de Francesc Macíá 
la forca del qual desanimava tota competencia malgrat la seva hostilitat 
al régim. 

Cal assenyalar que la vinculació del districte a un diputat indefectible-
ment reelegit no fou un fenomen privatiu deis monárquics dinástics. 
Els casos de diputáis republicans i regionalistes inamovibles deis seus 
districtes foren freqüents després de les eleccions de la Solidaritat Ca
talana, com els de diputats monárquics amb districte en propietat. I el 
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canvi de filiació política del diputat que controlava un districte no solía 
afectar el seu predomini local, la qual cosa indica el carácter personalista 
i clientelista de les estructures polítiques. Aixó també significa probable-
ment que a Telectorat de comarques, on el debat ideológic era mes ele
mental que a Barcelona i les condicions socials eren mes rígides i 
opressives, no li preocupava excessivament la definido exacta del seu di
putat dins deis límits d'un espai polític forca ampie. També és cert que 
els despla^aments ideológics deis diputats inamovibles obei'en de vegades 
no sois a les vicissituds de la vida política a Madrid i a Barcelona, sino 
també al to mes moderat que havia d'assolir un diputat inicialment con-
testatari per a establir llacos sólids amb forces vives locáis inicialment 
reticents. El pas del nacionalisme república al reformisme d'alguns dipu
tats, promocionats amb la Solidaritat Catalana, obeí a aquesta necessitat. 

Com s'ha dit anteriorment, no aborda aquesta obra ni Testudi del per
sonal polític ni els models vigents de carrera política. El cursus honorum 
mes usual dins la classe política governant seguía els esglaons de regidor 
municipal, diputat provincial, governador civil i diputat a Corts, per a pas-
sar després bé al Senat, bé a una direcció general, i d'aquesta, amb ; 
dificultáis, a una sots-secretaria de ministeri, avantsala del carree de mi
nistre, que convertía a qui l'havia posseit en un deis caps del partit. Na-
turalment tota la segona part de la carrera política restava tancada a re-
gionalistes, republicans i tradicionalistes, i només els primers s'introdui-
ren per poc temps en les esferes del govern central. Haver estat regidor 
de Barcelona era aval suficient per a ésser candidat a diputat a Corts en 
qualsevol deis districtes catalans i, de vegades, eren els propis nuclis po-
lítics deis districtes que buscaven entre els polítics de Barcelona el 
seu candidat. La voluntat autonómica deis regionalistes i de la major part 
deis republicans catalans va donar al carree de diputat provincial un re-
lleu especial, sobretot amb la constitució de la Mancomunitat l'any 1914, 
pero l'Assemblea de la Mancomunitat no esdevindria un parlament de 
Catalunya com molts desitjaven. 

Sense perspectiva histórica els estudis de sociología electoral no re-
flecteixen la dinámica de la societat. El període república és molt impor-
tant i revelador pero resulta massa breu per a ésser rúnic punt de refe
rencia. Per aixó aquesta obra fou acollida amb interés des deis seus ini-
cis per l'Equip de Sociología Electoral i ha estat inclosa en la seva coílec-
ció d'Estudis Electorals, donant un exemple de col-laboració interdiscipli-
nar. Aquest treball ha comptat primer amb Pajuda económica de la Comis-
sió Assessora dlnvestigació Científica i Técnica de la Presidencia del Go
vern i després amb el suport de la Fundació Jaume Bofill, que ha assumit 
a mes Tedició del llibre. 
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2. Les eleccions 

del 19 de Maig de 1901 

* 
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Poc abans de traspassar la frontera del nou segle, el sistema polític 
de la Restauració monárquica entrara en una greu crisi que el fará tron-
tollar. Després deis comicis del 1899, la situació del bipartidisme gover-
namental restará forca compromesa car, com argumenta Fernández Al
magro, «el turno de los partidos se hará crecientemente difícil. Junto 
a los liberales y conservadores, aparecerán, para entorpecerlo, unos 
terceros en discordia: obreros socialistas, mesócratas de la Unión Nacio
nal, burgueses catalanes..., intelectuales ateneísticos, e t c . . tan desdeño
sos del equipo liberal como hostiles al conservador...»1. Les conseqüén-
cies económiques, polítiques i socials de la crisi del 98 serán cada cop 
mes difícils de pal-liar i els intents regeneracionistes, que Silvela intenta 
practicar des del govern per a mantenir en peu al sistema polític ideat 
per Cánovas del Castillo, resulten, al capdavall, un fracás; quan el Mi
nistre d'Hisenda Villaverde assajá de liquidar el deute públic en base a 
una major pressió fiscal, solament s'aconseguí un accentuat descrédit per 
part de la burgesia industrial i mercantil que, a Catalunya, adopta una 
postura especialment bel-ligerant. El «tancament de caixes», o vaga de 
contribuents, impulsada pels regeneracionistes catalans com a protesta 
contra aqüestes mesures económiques, a mes d'assolir un ampie ressó 
entre els industriáis i comerciants de Barcelona, tingué conseqüencies 
que, directa o indirectament, afectaren el govern i Thegemonia políti
ca i electoral deis dinástics a Catalunya: el Dr. Robert va dimitir del car
ree d'alcalde de Barcelona per a evitar dur a terme l'embargament de les 
persones que es negaven a pagar la nova contribució decretada per l'Es-
tat; posteriorment, Polavieja i Duran i Bas seguien el seu exemple, peí 
que feia a llurs cárteres ministerials, puix que també contestaren amb la 
dimissió la política financera de Villaverde, mancada de la contrapar
tida de la descentralització administrativa promesa peí govern conserva
dor de Silvela. 

La resposta catalana a la política fiscal del govern va passar a ésser 

1. Citat per Jesús Pabón: Cambó. Barcelona, Alpha, 1952, vol. I, pág. 174. 
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considerada un assumpte d'ordre públic; la declarado de l'estat de guer
ra a Barcelona en fou la replica fonamental. Mes tard, la política militar 
de Linares2 provocava a Madrid les dimissions de Dato i de Gasset —mi
nistres de Governació i de Foment, respectivament—, deixant oberta la 
crisi definitiva. El 21 d'octubre de 1900 Silvela es va veure obligat a aban
donar el govern i, malgrat que s'intenta, des de dintre del mateix sistema 
monárquic buscar solució al problema mitjancant un govern de concen-
tració —proposat per Azcárraga i Villaverde— que renovés la vella po
lítica d'alternanca bipartidista, Sagasta fou cridat a formar un govern 
netament liberal quan els dos partits monárquics es negaren a deixar 
d'ésser els mes fidels guardians del torn pacífic i inalterable. Les elec-
cions —subsegüents, al llarg de tota la Restauració, a un canvi de torn— 
foren convocades el 19 de maig del 1901. 

Fora de Catalunya, la correlació de forces polítiques disposades a par
ticipar en aquesta nova convocatoria a les urnes sofrirá molt poques va-
riacions, així com tampoc no canviaran massa els procediments governamen-
tals de prefabricació de la majoria parlamentaria necessária al partit del 
govern; al contrari, el panorama polític a Catalunya comenca a teñir un 
caire diferent al de la resta de l'Estat. En primer lloc, el nacionalisme 
cátala de les darreres décades del segle XIX donará origen a una organit-
zació política que, amb l'objectiu d'enfrontar-se al centralisme, contrari 
a concedir qualsevol tipus d'autonomia política i administrativa, optará 
per organitzar-se i per acarar-se —emprant la legalitat político-electoral 
establerta— amb el régim. 

A aquest nou catalanisme polític s'hi aproparan els regeneracionistes 
dinástics desenganyats de la política desenvolupada peí conservador Sil-
vela. D'altra part, el republícanisme va deixant de banda tant les antigües 
discrepáncies que mantenen separats i afeblits els diferents grups, com 
els gastats principis de llurs vells líders i, almenys amb vista a les eleccions, 
procura formar un front compacte capac d'adaptar-se a les noves cir
cunstancies polítiques i d'aprofitar-les. Arran de l'apropament establert 
des del 1900 entre Fusión Republicana i els progressistes, s'engega una 
coalició electoral; «Unión Republicana»3, que, tot i no esdevenir enca
ra una organització estable —com haurien desitjat els homes de Fusión—, 
s'encaminava a concentrar els vots dispersos del republicanisme espanyol. 
L'entesa entre aqüestes dues formacions, a Catalunya es va fer extensi
va ais federáis que, després de moltes indecisions, es declaren integrants 
de la coalició pactada. 

Els catalanistes comencen dos mesos abans de la votació a posar en 

2. Segons G. Maura i M. Fernández Almagro, ¿Por qué cayó Alfonso XIII?, 
Madrid, Ambos Mundos, 1948, pág. 34, Linares, com a nou Ministre de la Guerra, 
intenta concentrar plens poders i nomenar el personal del seu ministeri sense 
comunicar-ho al Congrés. L'elecció de Weyler com a Capitá General de Castella, 
provoca les dimissions de Dato i Gasset i accelerá la crisi total i la dimissió de 
Silvela. 

3. Vegeu S. Albertí: El republicanisme cátala i la Restauració monárquica 
(1875-1923), Barcelona, Alberti, editor, 1979 págs. 134-137. per tal de seguir la 
formació d'aquesta nova «Unión Republicana». 
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funcionament els mecanismes que hauran de fer possible llur entrada en 
la vida política. La conjunció del Centre Nacional Cátala amb la Unió 
Regionalista fou el camí que mena al naixement d'un nou partit, la Lliga 
Regionalista, expressió per exceHéncia de la burgesia industrial i mercan
til que, sota la bandera del catalanisme, es prepara per a lluitar contra un 
Estat poc predisposat a afavorir els seus interessos economics4. 

El canvi esdevingut en la correlació de forces polítiques catalanes anun-
ciava que els preparatius pre-electorals d'aquest any anirien acompanyats 
d'una forta polémica que feia preveure, per a les forces monárquiques, 
unes perspectives d'éxit molt menys plañeres que les gaudides fins ales-
hores. 

Mentre regionalistes i republicans posaven cura a clarificar llurs pos
tures i els motius de les seves actuacions de cara ais comicis de maig, els 
dinástics servaren en tot moment un mutisme gairebé absolut. Dona la 
impressió que el nombre de sufragis emesos a favor seu no els preo-
cupava prioritáriament, puix sembla ciar que esperaven obtenir els es-
cons pels mitjans de costum —mobilització de rodes de falsos electors, 
fabricació d'actes i totes les altres tupinades—, sobradament denunciáis 
pels seus oponents al llarg de la campanya preparatoria de la votació. Tot 
i ésser al govern, el partit liberal no tenia prou consistencia organitzativa 
per a plantejar una batalla electoral neta; d'altra banda, els gamacistes 
s'havien apropat al partit conservador de Silvela i els canalejistes conti-
nuaven fora deis rengles liberáis. 

Amb anterioritat a l'inici del que podem considerar própiament com 
campanya electoral, una gran profusió d'escrits —publicáis per «La Veu 
de Catalunya»— deliberadament justificatius de la conducta intervencio
nista seguida pels regionalistes, prepara acuradament llur immediat debut 
polític5. A mesura que s'acosta la votació, l interes de la Lliga Regiona
lista —partit que oficialment no veurá la llum pública fins després de 
l'escrutini— concentra les seves energies en mobilitzar a un electorat in-
diferent davant de qüestions estrictament ideológiques, pero amb possi-
bilitats d'ésser sensibilitzat si la lluita es planteja guiada per un progra
ma concret i realista, que alhora asseguri I'estructuració organitzativa de 
les forces que han impulsat la recent vaga de contribuents. L'instrument 
emprat per a cridar a files els futurs electors lio es fonamentava en ar-
guments polítics de caire molt catalanista; l'objectiu principal manifes
tat era aconseguir un concert económic amb el govern i una Diputació 
Catalana única, i la burgesia, obj ectivament abocada vers una descentra-
lització que deslligués reconomia catalana de la greu crisi provocada per 
la incompetencia i desgavell deis gabinets tornistes, era la clientela mes 
disposada a fer seu aquest programa. L'accés ais organs del poder és 

4. Sobre la creació de la Lliga Regionalista, vegeu Borja de Riquer, Lliga 
Regionalista, Barcelona, Ediciotis 62, 1977 págs. 191 i següents. 

5. Aquesta tanda d'articles s'iriiciá' amb «Interés i áeurev d'en Prat de la 
Riba —25 de mar9 del 1901—seguit d'áltres com «.Camí a seguir» d'en Cambó, 
zPer qué anem a les eleccions», novament d'en Prát, «De necessitat» d'en Lluís 
Duran i Ventosa, etc. . Vegeu també Borja de Riquer, op. cit., pag. 192-193. 
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considerat l'únic camí valid per tal d'arrencar concessions a l'Estat Cen
tral. Les solucions revolucionarles o insurreccionáis no solament son re-
butjades pels regionalistes, sino que molesten en gran manera les classes 
socials sobre les quals aquests se sustenten6 . 

En cap moment no es plantegen els regionalistes l'oportunitat o inopor-
tunitat de la Monarquia com a forma de Govern, ni la utilització de la 
campanya electoral com a plataforma testimonial, donat que teñen se-
rioses esperances de guanyar la votació a Barcelona. L'accidentalisme, a 
mes de permetre'ls iniciar un moviment expansiu de la seva organització 
arreu de Catalunya, hauria de fixar les bases per assolir, amb el temps, 
una desitjable representació en el govern del país. 

Esborrar la desillusió que patia el potencial electorat república —de-
sencís reconegut pels propis partits en pregonar «...que no vuelvan a 
echarnos en cara esa apatía que ha sido la causa primordial de nuestras 
derrotas...»7— i animar els seus simpatitzants a fer efectiu el seu vot, fo-
ren els móbils que orientaren la tasca desenvolupada per la coalició re
publicana. 

Per ais republicans, la participació deis regionalistes era fruit de «la 
inconseqüéncia»8 i del desig d'assolir una presencia purament testimo
nial; l'enemic primordial continua essent la Monarquia, acusada persis-
tentment d'utilitzar tot 1'aparell que té a l'abast per a prolongar una 
continuada comedia electoral. Davant d'aquest contrincant, descarten de 
llurs previsions el sortir victoriosos de l'elecció i, conscients de les escas-
ses possibilitats que teñen, resten sense especificar un programa polític 
a curt termini, programa que, per altra banda, no posseeixen9. Al ma-
teix temps, és molt difícil endevinar cap contingut de caire ideológic con-
cret a través de les propagandes republicanes, llevat de Tantimonarquisme 
i Tanticlericalisme que secularment els caracteritzaven i d'allusions estra-
tégiques generáis mal definides, com la necessitat de «la acción revolu
cionaria fuera y dentro del Parlamento» amb vistes a assolir «la trans
formación social» mitjangant l'actuació de les «masas populares», o bé 
«la substitución de la Monarquía por una República democrática, radical 
y reformadora» 10. 

Malgrat les diferencies que separaven les forces de Toposició, acon-
seguir que les eleccions fossin netes i alliberar Barcelona de «les desgrá-

6. La crida ais futurs assistents al míting electoral a celebrar el 2 de maig 
al teatre del Nuevo Retiro, era la següent: «Ciutadans de Barcelona. Avui no ni 
ha cap mes medi legal d'intervenir en el govern del país que les eleccions... ¡A 
les urnes o no tindrem dret de queixar-nos!». «La Veu de Catalunya» 29-IV-1901. 

7. «El Diluvio» 18-V-1901. 
8. Ibid., 15-V-1901. 
9. Així ho reconeix Lerroux en el seu manifest electoral «Al Pueblo»: «...No 

tengo programa porque no caben mis aspiraciones en ninguno de los conocidos». 
Una reproducció d'aquest manifest —sens dubte el mes important de la 
campanya— es pot trobar a Joaquim Romero Maura, La Rosa de Fuego, Barce
lona, Grijalbo, 1975 pag. 120. 

10. Ibidem. 
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cies ocasionades peí caciquisme», esdevingueren aspiracions compartides 
per tota l'oposició antidinástica; la revisió de les llistes del cens i la vigi
lancia de la votació —especialment del recompte deis vots— menaren a 
l'acord de presentar conjuntament un nombre considerable d'interventors 
que impedís les acostumades irregularitats. No és estrany, dones, que per 
ais republicans l'elecció es prepares mes com «una lucha de interventores 
que de votos» n . 

Del 7 al 14 de maig, en plena campanya electoral, Barcelona resta un 
cop mes amb les garanties constitucionals suspeses; el motiu en fou la 
repressio contra una vaga de tramviaires que esdevingué, alhora, una 
vaga general de carácter revolucionan. La manca de Ilibertat d'expressio 
i ádhuc d'acció, determina tant Texigua campanya electoral desenvolupa-
da per les diverses forces polítiques, com el procés d'elaboració de la 
candidatura republicana, difícil ja de preparar a causa de la fragilitat de 
l'entesa pactada entre els components de la coalició. Al contrari, a rao-
nárquics i regionalistes els fou relativament fácil la confecció de les seves 
respectives llistes de candidats. 

E n -vigil ias d© l a s e l e o o i ó n s d© cu3p-u.ta.ts a. O o r t s 

Els cacichs barceloníns, fraternalment aliats, passan revista á las forsas a.b las quals se pro-
posan guanyar la próxima batalla. 

"La Campana de Gracia", U-V-1901 

ú I 

1 • 

Els dinástics acordaren optar ais cinc escons de les majories amb una 
llista conjunta de representants; en distribuir els llocs en correspongue-
ren tres ais liberáis —Pere G. Maristany, Ferran Fabra i Puig i Josep 
Balcells i Cortada—, i dos ais conservadors —Josep M.a Cornet i Mas i 
Joan Puig i Saladrigas 12—. Les publicacions afectes a aquests partits no
tifiquen la candidatura amb molta anterioritat a la celebració deis co-
micis, pero n'obliden rápidament la seva existencia, a jutjar per la manca 
de comentaris al llarg de tot el període electoral. 

Els regionalistes confeccionen amb molta cura la seva propia llista 
d'aspirants, car, en definitiva, cercar cinc homes amb el prestigi neces-
sari per arrabassar ais monárquics les cinc actes de les majories era l'ob-

11. «El Diluvio», 12-V-1901. 
12. Segons Borja de Riquer: op. cit, pág. 196, tots industriáis importants i 

gent del món económic cátala que ño podien ésser considexats com el «cacic tipie». 
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jectiu que canalitzá, des d'un comencament, les relacions deis dos grups 
fusionats en la novella Lliga Regionalista. El 15 de maig, restablerta la 
normalitat constitucional a Barcelona, «La Veu de Catalunya» donava a 
conéixer la candidatura anomenada deis quatre presidents, un nom menys 
en relació ais llocs destináis a les majories, ja que el Marqués de Camps 
—President de l'Institut Agrícola Cátala de Sant Isidre— va preferir 
tornar a optar per Olot, districte del qual ja n'era representant a 
Corts 13. La presentado deis escollits va subratllar obertament el presti-
gi social de qué gaudien tots els candidats, prevalent aixó a qualsevol 
acreditació de trajectória política. Bartomeu Robert era catedrátic de la Fa-
cultat de Medicina, ex-alcalde i ex-president de la Societat Económica 
d'Amics del País; Albert Rusiñol, fabricant textil i ex-president del Fo-
ment del Treball Nacional; Lluís Doménech i Montaner —l'únic amb un 
passat catalanista plenament garantit— era catedrátic de l'Escola d'Ar-
quitectura i ex-president de l'Ateneu Barcelonés; i Sebastiá Torres i Pla
nas, comerciant i president de la Lliga de Defensa Industrial i Comercial, 
l'entitat que havia orientat el tancament de caixes. 

El lloc que restava vacant es va intentar cobrir amb un altre perso-
natge d'una reputado semblant a la deis components, pero després de 
la negativa del república Joan Sol i Ortega 14 hom desistí —faltaven quatre 
dies per a la votació— de fer noves gestions. 

La llista de la coalició republicana hagué de superar alguns obstacles 
abans de restar definítivament perfilada: a fináis d'abril fou publicada 
una relació de candidats integrada per dos federáis —Francesc Pi i Mar-
gall, i Josep M.a Valles i Ribot—, Nicolás Salmerón com a representant 
de Fusión Republicana, Alejandro Lerroux com a progressista, i J. Sol 
i Ortega com a república independent15. Aquesta composició, que volia 
abastar tot el ventall de grups aliats, es trenca molt aviat; en primer 
lloc, J. Sol i Ortega —personalitat que com hem vist també era cobejada 
pels regionalistes— se separa del grup, declarant que hom Fhavia inclós 
sense el seu beneplácit16. 

Coinddint amb el trencament entre Sol i Ortega i la coalició, fou pro-
clamat l'estat de guerra i els federáis, aHegant manca de llibertat, anun
ciaren llur retra'íment; davant d'aquesta decisió, el Comité sorgit per a 
preparar Telecció es va veure obligat a deixar llibertat d'acció. Sense 
coalició, el republicanisme com a forca electoral resta totalment coHap-
sat, tot i que fusionistes i progressistes mantenien llur desig de partici
par, presentant una llista integrada per Lerroux, Salmerón i Tiberio Avi
la —en substitució d'en Sol i Ortega—. Quan, tres dies abans deis comi-
cis, foren restablertes les garanties suspeses, la coalició republicana es 

13. Vegeu Borja de Riquer, op. cit., pág. 197. 
14. Ibidem, J. Sol i Ortega confiava en la reelecció per les minories i estava 

convencut que les majories serien pels monárquics, per tant no és estrany que 
rebutgi incorporar-se a una llista que en la seva opinió estava condemnada a 
perdre. 

15. «El Diluvio» 30-IV-1901. 
16. Vegeu Romero Maura, op. cit., pág. 119. 
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reconstruí; els federáis, molt a contracor donat que creuen que l'elecció 
s'ha d'anuHar perqué no s'ha pogut desenvolupar la convencional cam-
panya que precedeix tota votació, es reincorporen al pacte i, per tant. 
a la candidatura inicial. 

Juntament a les tres candidatures esmentades en trobem d'altres que 
només aspiren ais llocs de minoria: Enríe Vilalta i Josep Puig d'Asprer 
apareixen com representants del «Partido Democrático Nacional» de Ro
mero Robledo17. La «Unión Nacional» —el regeneracionisme español— 
únicament comptava amb el candidat Roma Regordosa18. 

La premsa local dona noticies de 1'existencia d'altres candidat s, pre
sentáis a títol individual i amb una filiado difícil d'acreditar, com Ró-
mul Quintana, presentat com a catalanista-autonomista, i Basilio Mar
tín Rodríguez, presentat com a «obrer socialista»19. 

Joan Sol i Ortega opta per anar en solitari, confiant en la seva propia 
forca entre el sector de Felectorat que li era fidel especialment format per 
petits comerciants. 

Bo será veure, tot seguit, les principáis característiques de la correla-
ció de forces deis districtes uninominals catalans, on les eleccions eren 
una funció purament administrativa, organitzada per les forces vives lo
cáis, i amb una oposició al sistema imperant ben poc operativa. 

A Barcelona provincia es veu reproduída, en part, la coalició monár
quica de la capital, en no fer-se nosa liberáis i conservadors ais distric
tes que préviament —segons tots els indicis— havien decidit adjudicar
se; tanmateix, s'enregistrá un notori desequilibri en la distribució de can
didatures a favor del partit de torn, car, deis tretze districtes, Sabadell 
és per ais gamacistes, Arenys, Castellter^ol i Vic per ais conservadors i 
la resta per ais ministerials. 

A la resta de Catalunya, és molt complex esbrinar quins pactes van 
precedir el repartiment de les candidatures entre els diferents aspirants, 
perqué l'elecció es manté arreu com una confrontació personalista, man
cada de Fenfrontament político-ideológic que hauria de caracteritzar qual-
sevol lluita electoral. Ais districtes de les províncies de Girona i Tarragona, 
a mes d'ésser difícil endevinar la possibilitat d'un acord liberal-conservador, 
ens trobem que els liberáis concorren adscrits a alguna de les diverses ten-
déncies en qué está fraccionada Forganització —canalejistes, puigeerve-
ristes, moretistes...—, donant-se casos d'escons disputats per dos opo-
nents del mateix partit, com és ara els de la Bisbal, Tarragona, Gandesa 
i El Vendrell. 

Llevat d'aquesta circumstáncia, el partit liberal resta sense candidats 
propis a Figueres, Olot, Puigcerdá i la Seu d'Urgell, deixant aquests dos 

17. M. Aftola. Partidos y programas políticos. 1808-1936. Madrid, Aguilar, 
1974, vol. I, pág. 339, ens informa de la sortida de Romero Robledo del partit 
conservador Fany 1885 i de la seva posterior trajectória política. 

18. «El Diluvio» 18-V-1901. 
19. «La Vanguardia» 18-V-1901, fins i tot especifica el lloc on es podrien re-

collir les paperetes de votació d'aquest candidat. 
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darrers districtes per ais conservadors, que a mes, i amb l'etiqueta de 
«polaviejistas», s'acaren amb un candidat oficial a Solsona i Sort. Quant ais 
romeristes, a Torroella son consideráis com adietes, mentre que a Ven-
drell assumeixen el paper d'oposició a l'encasellat del govern. 

El pacte Unión Repúblicana-Federals es manté sense cap tipus de di
ficultáis ais districtes de Barcelona —Arenys, Granollers, Manresa, Saba-
dell, Sant Feliu i Vilanova—, Tarragona —Circumscripció i Valls—, i Llei-
da —Balaguer i Les Borges—; a Girona, tot i que formalment els can-
didats de Figueres, La Bisbal i Torroella son consideráis representants 
de la coalició republicana, la realitat és que l'entesa electoral no fou 
rebuda amb bona disposició per totes les forces locáis que, sense 
arribar a manifestar llurs diferencies en el període pre-electoral, desen
cadenen els vells enfrontaments a partir del coneixement deis resultáis 
fináis. Aquest és el cas deis federáis, que, després d'un escrutini poc favo
rable, acusen ais fusionistes de traidors «amantes del caciquismo y par
tidarios del cubilete»20. 

Tampoc els regionalistes no posseeixen una estrategia homogénia. D'altra 
part, només presenten candidatures propies a Olot i Manresa, perqué llur in
fluencia fora de Barcelona és encara molt escassa. Mentre ais districtes 
tarragonins s'hi troben totalment absents, allí on teñen possibilitats d'una 
futura implantado segueixen la táctica de recolzar candidats presentáis 
com a independents —Berga, Granollers, Mataró, La Seu, Tremp—, o con
servadors polaviejistes —Solsona, Sort—, sempre amb un caire mes prag-
mátic que polític. 

A la provincia de Barcelona, les perspectives de lluita tripartita en
tre monárquics, regionalistes i republicans es limitaven a Granollers i 
Manresa, districtes que, conjuntament amb els d'Arenys, Berga i Vila
nova —aquest darrer, amb la presencia testimonial del socialista Antonio 
García Quejido21—, manifesten la máxima competitivitat dins de la pa-
rálisi general de l'activitat política electoral deis districtes catalans. Ais al-
tres indrets, o bé l'acta és solament reclamada per dinástics —Castellter-
col, Terrassa, Igualada, Vic—, o la seva oposició —Mataró, Vilafranca, St. 
Feliu i Sabadell— no ultrapassa el paper de simple espectadora. 

El conservador Antonio Sala Cava ocupa a darrera hora el buit dei-
xat peí que podríem anomenar propietari vitalici de l'acta de Castellter-
col, Ramón de Rocafort, correligionari seu mort poc abans de l'elecció. 
Segons «La Veu de Catalunya», el substituí —candidat únic— fou proclamat 
a corre-cuita pels alcaldes deis pobles mes importants22 . Josep M.a Planas i 
Casáis —capitost deis conservadors barcelonins— també fou reemplacat, 
un dia abans de la votació, per un altre personatge del partit, Josep Elias 
Molins, que disputa l'escó corresponent a Arenys de Mar ais republicans, 

20. «El Autonomista» 26-V-1901. 
21. Un altre candidat socialista que sense ésser proclamat assolirá uns quants 

vots testimoniáis sera Pablo Iglesias a Mataró. Vegeu la fítxa corresponent a aquest 
districte. 

22. «El Diluvio» 10-V-1901 i «La Veu de Catalunya» ll-V-1901. 
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representáis peí director de «La Publicidad», Eusebi Corominas. Pero el 
districte amb mes controversia a l'hora de proclamar candidats fou, sense 
cap mena de dubte, el de Vic, ja que la pretensió d'en Ramón d'Abadal d'és-
ser reelegit fou avortada peí governador, el qual, com a mesura per a pro
vocar la seva retirada, destituí ralcalde de la ciutat de Vic, partidari de 
la candidatura catalanista. La premsa afecta ais regionalistes no deixa de 
denunciar l 'arbitrarietat i malastruganca d'aquest fet, alhora que publi-
cava una carta d'A. Rusiñol, acompanyada d'una llarga llista de signatu
ras, felicitant el batlle «desobedient»23; el cas és que el conservador Fer
nando M. Huelin resta com a candidat solitari per aquest districte. 

Perseveren immutables en llurs baluards tradicionalment guanyats sen
se cap mena d'obstrucció, Timoteo Bustillo, propietari gamacista de l'es-
có de Sabadell24, que aquest any comptará amb Toposició del república 
Francesc Pi i Arsuaga; Alfons Sala i Argemí que, com a únic aspirant, 
ostentará per cinquena vegada la representado a Corts de Terrassa; i 
Ramón Godo Lallana novament amb l'acta d'Igualada assegurada peí fet 
de no teñir contrincant. 

Els únics escons gironins motiu de rivalitat entre diversos contrincants 
foren els de La Bisbal i Torroella; el sis restants, amb només un can
didat, podien considerar-se adjudicáis abans de la celebrado deis comicis. 
Els liberáis canalejistes José Herrero Sánchez i Luis Canalejas Méndez 
s'enduran les actes de Girona25 i Vilademuls respectivament, mentre que 
Ramiro A. Padierna de Villapadierna —desconegut pels seus futurs electors 
com els altres dos correligionarís— romandrá a Sta. Coloma com a repre-
sentant de la tendencia puigcerverista26. 

El conservador Ferran Puig Mauri, el regionalista Caries de Camps i 
Olzinelles27 i el república Francesc Pi i Margall mantindran, com a únics 
interessats en l'elecció, les actes de Puigcerdá, Olot i Figueres. 

La premsa local no vacil-la a reconéixer obertament que la lluita per 
a la representado a Corts será una realitat innegable a La Bisbal i en me
nor grau a Torroella; amb tot, tant el «Diario de Gerona», —independent 
de dreta— com el setmanari república «El Autonomista» no es cansen de 
denunciar una apatia generalitzada, com a tret mes característic de tots 
els districtes. A La Bisbal s'esdevindrá un enfrontament entre tres can-

23. «La Veu de Catalunya» 23-IV-1901. 
24. Sobre el retraíment acordat peí Partit Gamacista a Barcelona, vegeu el 

«Diario de Barcelona» 10-V-1901. 
25. Segons el «Diario de Gerona» 15-V-1901, Findependent Cipriano Beraal 

de Puga decidí retirar-se perqué «la corrupció de costuras, la immoralitat i el ca-
ciquisme imperant» al districte de Girona fan impensables unes eleccions netes. 

26. «El Diario de Gerona» 18-V-1901, informa de la retirada d'Antonio 
Comyn —Diputat per Sta. Coloma el 1891, 1893, 1898 i 1899— en ocupar un 
lloc al Senat. 

27. Cal recordar qut el marqués de Camps rebutja integrar-se a la candida
tura deis «quatre presidents» perqué considerava assegurada la reelecció per Olot. 
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didats: el federal J.M. Valles i Ribot s'haurá d'acarar amb el governamental 
—de la tendencia moretista— Josep M.a de Garay i al puigcerverista, Jau-
me Roura i Prats. A Torroella la pugna electoral será entre el romerista 
Marqués de Robert —reincorporat a la vida pública després d'uns anys 
de «descans»28— i el república fusionista Josep M.a Serraclara. 

Els districtes lleidatans de Solsona i Sort son escenari d'un enfron-
tament exclusiu entre liberáis —Mariano Jorro Barber i Emili Riu i Pe-
riquet respectivament— i conservadors —Isidre Valls Pallerola i Joan Tor
ras Vilanova— que, amb 1'etiqueta de «polaviejistas», reben el suport ex-
plícit deis regionalistes29. Llevat d'aquesta peculiaritat, el panorama pre-
electoral és molt semblant a l'enregistrat a tot Catalunya. 

La Seu d'Urgell és l'únic districte que resta lliure de representant ofi
cial, ja que el conservador Ramón Martínez Campos —fill del General 
Martínez Campos— tenia consolidat un escó que des de 1891 guanyava 
ininterrumpudament; aquest any l'ha de disputar, no obstant, amb el Presi-
dent de la Cambra de Comerc i Foment de Barcelona Pere La Rosa que, 
com a independent, era també ajudat pels regionalistes. 

Sense capficar-s'hi massa, els liberáis tenien garantida l'acta de Llei-
da amb Miquel Agelet i Besa, cap deis liberáis lleidatans i important ca-
cic, que temut —sino respectat— per l'oposició, es presenta a la capital 
sense cap adversan. A Cervera, uns dies abans de la votació, s'hi desig
na el ministerial Luis de Armiñán per tal d'ocupar l'antic lloc de Vicente 
Alonso Martínez —liberal representant del districte des de 1891—, nome-
nat ara senador vitalici; Armiñán va arribar a Cervera la vigilia deis co-
micis i la premsa del partit valora molt positivament el fet que «no haya 
querido llevarse el acta sin antes conocer a sus electores»30. En contra-
posició, a Tremp els perillava l'elecció a causa de la presencia de Do
ménec Sert i Badia —gran propietarí i, amb anterioritat, diputat per Man-
resa31— que, malgrat Huir la filiació d'independent, fóra millor conside-
rar-lo regionalista, perqué la campanya desenvolupada per «La Veu de Ca
talunya» li era totalment favorable. El bon acolliment de qué va ésser ob-
jecte la tasca propagandística efectuada per Doménec Sert sembla ser que 
provoca la retirada, a darrera hora, del candidat oficial José Moragas. 

Les Borges i Balaguer foren, conjuntament amb Tremp, els tres in-
drets que mostraren a Lleida alguns indicis de votació disputada; el pri
mer veuria una lluita triangular entre fusionistes, republicansff l i 

28. Aquesta és la informado de «La Lucha» 21-V-1901, publicació portaveu 
deis liberáis canalejistes. 

29. Especialment, Joan Torras Vilanova, ajudat obertament per aLa Veu 
de Catalunya» 25-IV i 9-V del 1901 i considerat com a regionalista per «Lo Cam-
panar de Lleida» 5-V-1901, publicació afecta ais homes de la Luga. 

30. «El Ideal» 27-V-1901. 
31. Segons la Gran Enciclopedia Catalana (vol. 13, pág. 533), Doménec Sert 

i Badia fou —sense especificar la data— president del Foment del Treball Nacio
nal, i era cunyat de Josep Bertrán i Musitu. 

32. «El Ideal», 29-IV-1901, manifest signat per federáis, fusionistes i progres-
sistes proclamant els dos candidats. 
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carlins —aquests darrers representáis només ací i a la circumscripció 
tarragonina—; Balaguer seria l'altre districte lleidatá amb candidat re
pública —Ignacio Hidalgo Saavedra— el qual, després de la retirada d'un 
representant de la Unión Nacional —Josep Sol i Torrens— i d'un conser
vador —Genaro Vicanco33—, s'acararia només amb el director d'«El He
raldo de Aragón», el fusionista Antonio Motos. 

El Comité Provincial del partit liberal de Tarragona proclama candi
dats per a cadascuna de les actes en joc. El «Diario de Tarragona», —organ 
del partit—, va arremetre sense pal-liatius contra els aspirants que, ano-
menant-se també liberáis, s'enfrontaven a un representant del govern; els 
casos de Gandesa i la circumscripció tarragonina son els mes significa-
tius. 

Roquetes i Tortosa, amb només un dinástic com a candidat proclamat, 
teñen l'acta adjudicada abans de la votació; a Gandesa, Valls i El Ven-
drell, la lluita resta plante jada entre dos contrincants i a la circumscrip
ció de Tarragona-Reus-Falset concorren tres candidats per ais tres escons 
en litigi. El canalejista Enric Bosc i Herrera3 4 i el romerista José M.a A -̂
varez Fuster esdevenen competidors per ais liberáis dinástics —Juan de 
Urquia y Redecilla i Joan Matheu i Sabater —a Gandesa i El Vendrell, res-
pectivament; l'advocat república Josep M.a Mir i Miró és el rival del 
sagastí —hisendat de Picamoixons i ex-diputat a Corts35— José Orga Sans, 
ambdós pretendents a l'acta de Valls. Tret d'aquest districte, els republi-
cans només son presents a la circumscripció, on els federáis Francesc Pi 
i Margall36 i Julia Nougués i Subirá opten per les majories. Certament, 
son els tres escons que pertoquen a Tarragona-Reus-Falset els que des-
perten un interés de lluita mes elevat, ja que plantegen la batalla en el 
mateix terreny electoral carlins —Josep de Suelves i Montagut—, conser-
vadors silvelistes —Ramón Morenes i G. Alerson—, liberáis mínisteríals 
—Francesc Rabassa Satorras, ex-president de la Diputació—, i liberáis de 
l'oposició —Joan Cañellas Tomas, diputat de l'anterior legislatura amb 
considerable prestigi entre les forces vives del districte37—, a mes deis 
esmentats republicans. 

La irritació de la premsa addicta al govern contra els liberáis no es-
pecíficament ministerials fou d'una gran intensitat, pero ni en el cas de 
Tarragona, ni en cap altre lloc de Catalunya, ens ha estat possible d'es-
brinar si les diverses tendéncies liberáis comptaven amb el vist i plau deis 
dirigents de Madrid o responien —cosa que se'ns figura mes encertada— 
a interessos personáis que intentaven justificar-se utilitzant les diferén-

33. Ibid., 13-V-1901, reproduint una nota de «El Liberal» de Barcelona. 
34. Fill de Tex-ministre de Foment A. Bosch i Fustegueres. 
35. oDiario de Tarragona» 9-V-1901. 
36. F. Pi i Margall també va ésser proclamat candidat per Barcelona i per 

Figueres. 
37. Segons «La Publicidad» 16-V-1901, en els mítings electorals, aquest can

didat es declarava descentralitzador i demócrata, i elogiava efusivament Francesc 
Pi i Margall. 
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cies internes del partit. La máxima activitat política es concentra a la cir-
cumscripció tarragonina, tot i que la campanya desenvolupada es fona-
mentá en la celebrado d'uns quants mítings buits de contingut i emparats 
en la utilització d'un verbalisme efectista i tópic. Tant ais liberáis com 
ais republicans, el ben amanit recurs ais atacs personáis els serví com a 
substitutiu d'un inexistent programa polític. Mentre els liberáis governa-
mentals tarragonins conviden llurs correligionaris canalejistes a «abando
nar los procedimientos caciquiles para convencer al electorado»38, els re
publicans consideren que votar ais liberáis és donar el vot a la política 
de Sagasta «hombre funesto que perdió las colonias», que el vot 
ais conservadors suposa decantar-se per Cánovas —«aquél que dijo que 
mientras quedase un español y una peseta continuaría la guerra de Cu
ba, porque sus hijos no iban a morir a las Antillas y el dinero no salía 
de sus arcas»—, i suport ais carlins, és un vot «al indigno Carlos, asesino 
de millones de españoles»39. 

No cal dir que aquesta característica que acabem de descriure no és 
privativa de Tarragona, puix que es repeteix, amb mes o menys intensi-
tat, arreu de Catalunya. D'igual manera, el desinterés propagan di s tic fou 
la nota dominant de la campanya electoral i no ha de sorprendre que «El 
Pallaresa» —portaveu deis liberáis lleidatans— escrivís amb un cert 
ressentiment que «...precisamente, donde hay atropellos hay lucha, mo
vilización, una sombra siquiera de actividad y vida...40» comentari que a 
mes d'admetre la despreocupació de l'electorat, deixa implícit un reco-
neixement de les irregularitats que acostumen acompanyar tota vota-
ció. Certament, la passivitat i la indiferencia acompanyaren els prepara-
tius de la votació, pero no seria del tot corréete pretendre uniformar les 
causes d'aquesta apatía generalitzada, ja que la dissemblanca, per exem-
ple, entre la situació de Barcelona i la deis districtes rurals és gairebé 
inqüestionable. Que Barcelona i Tarragona siguin circumscripcions amb 
mes d'un escó a cobrir ja pressuposa d'entrada una major mobilitat que 
a la resta deis districtes catalans. La unipersonalitat de la representació 
parlamentaria possibilita l'acció d'elements que amb una etiqueta polí
tica, en molts casos de conveniencia, volen assolir o mantenir el presti-
gi que dona el fet d'ésser diputat a Corts. Alguns candidats son nadius 
del districte on es presenten i (o) hi teñen un cert poder económic que 
els val el respecte o temor de tothom; influencia que moltes vegades 
els dispensa de desenvolupar una campanya políticament conseqüent; 
d'altres son presentáis pels partits des de Barcelona o Madrid, essent 
molt apreciat per la premsa de l'época el fet que un candidat proclamat 
es digni honorar el districte amb la seva presencia, encara que sigui un 
dia abans del día assenyalat per a emetre els vots. La postura mes comu
na consistía a difondre un manifest —prometent amb freqüéncia una car
retera que després no es faria— acompanyat d'algun banquet amb les 

38. «Diario de Tarragona» ll-V-1901. 
39. «La Justicia» 16-V-1901. 
40. «El Pallaresa» 29-IV-1901. 
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personalitats mes influents de cada indret, en el benentés que la respon-
sabilitat del que havien de contenir les urnes era qüestió reservada mes 
aviat ais alcaldes i forces vives locáis que no pas a l'electorat. D'altra 
banda, tota candidatura amb pretensions d'assolir l'acta hayia de 
rebre el corresponent «nihil obstat» de les persones que manipulaven els 
fils polítics del districte; si no era així, sois li restava la possibilitat de pre
sen ta r le testimonialment o la llunyana esperanga d'ésser votada i, el 
que és mes difícil, que els seus vots fossin comptabilitzats. Si ens 
aturem a valorar un cas particular, el pretés suport de l'alcalde de Vic 
al candidat regionalista —que com ja hem vist li valgué la seva destitu-
ció— podem interpretar-ho com un desig de garantir la netedat de les 
eleccions, pero també com l'afany d'emprar els ressorts que eren al 
seu abast per a fer-lo sortir guanyador, cosa que, de moment, impossibi-
litaven altres forces mes poderoses. Tanmateix, mes endavant podrem 
comprovar com, en certes ocasions, ni republicans ni regionalistes se sos-
trauran fácilment d'aquestes practiques tan habituáis en els partits di
nas tics. 

En contrast amb aquesta realitat, tots els candidats manifesten la seva 
pretensió de deslliurar el districte del caciquisme exercit pels seus opo-
nents, sense especificar mai en qué consisteix i qué s'entén per caciquisme. 
No hi ha cap crítica entre contrincants que deixi d'emprar arguments d'a-
quest caire. 

La campanya, quan n'hi ha, és realitzada pels candidats proclamáis 
que, recolzats per la premsa addicta de les respectives capitals de pro
vincia, acostumen a viatjar a les principáis poblacions deis districtes, 
acompanyats en llurs itineraris propagan di s tics d'alguna figura prestigio
sa del partit, excepcionalment desplagada des de Barcelona; táctica que 
s'esdevingué quasi exclusiva de republicans i regionalistes ja que, en bo-
na lógica, eren els mes interessats en mobilitzar un nombrós electorat 
per tal d'arrabassar el monopoli de la representació parlamentaria ais 
diputáis dinástics. En el cas deis viatges portats a terme pels regionalis
tes, no és infreqüent trobar-los acompanyats per comitives d'alcaldes, 
propietaris i capellans. 

A Barcelona, republicans i regionalistes foren igualment els únics preo
cupáis en desenrotllar una tasca informativa que procures impulsar una 
afluencia massiva a les urnes, amb la intenció compartida d'allunyar de 
la ciutat —mitjangant unes eleccions netes— les practiques caciquistes 
que utilitzaven els partits centralistes. Com ja hem dit, tant els uns 
com els altres van veure limitades les possibilitats propagandístiques deis 
seus particulars propósits amb la suspensió de les garanties constitu-
cíonals. El capita general de Catalunya signa un decret prohibint «cual
quier noticia que hiciese referencia directa o indirectamente, a los su
cesos de Barcelona o bien hablase de carlismo y catalanismo»41; no im
pedia de fer campanya pero vetava manifestar cap postura davant la situa
d o política i social que vivia la ciutat, la qual cosa volia dir privació de 

41. «El Diluvio» 18-V-1901. 
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fer qualsevol crítica a l'Estat i a la seva actuació a Catalunya. Evident-
ment, la campanya que es fes restava condemnada a la inoperancia. Ais 
homes de la Lliga no els suposá, no obstant, cap destorb d'importáncia 
la prohibido implícita d'aHudir qüestions referides al «catalanismo», 
car el seu taranná només «regionalista» era paraHel a la denominació del 
nou grup que, per tal de no disgustar els elements de la Unió Regiona
lista, evitava emprar consignes polítiques de caire nacionalista i cata
lanista. Les energies de la Lliga es concentraren a encoratjar la participado 
i a plantejar la propera lluita com una batalla economicista contra el go-
vern centralista que es negava a qualsevol concert favorable a Catalu
nya; en conseqiiéncia, si d'una banda era objecte de les dures critiques 
d'algun sector nacionalista, per altra banda guanyava l'anuéncia de la bur-
gesia catalana, poc preocupada en qüestions de caire ideologic si sofricn 
algún risc els seus dividends42. 

Per ais regionalistes, la presencia republicana inspira molt poc temor 
i «La Veu de Catalunya» només en fa referencia per a anunciar que es 
retiren deis comicis; l'únic enemic —personificado del cacic— és la can
didatura monárquica i eliminar-la de la vida política barcelonina es con-
verteix en el maxim objectiu. 

El 2 de maig s'havia de celebrar un míting al teatre del Nuevo Re
tiro, pero els disturbis provocáis per alguns esvalotadors —sembla ser 
que a les ordres deis monárquics— provocaren la seva suspensió; no obs
tant aixó, els regionalistes van saber treure profit de l'incident, puix que les 
arengues contra el caciquisme —el concepte mes emprat en llur voca-
bulari mitinesc— adoptaren una virulencia molt mes acusada: «els pa-
rásits sois es fan sobre els cossos malalts o morts. Els éssers vius i sans 
els rebutgen, com el nostre poblé rebutja i odia el caciquisme, parásit ca-
racterístic deis Estats decadents»43. El míting es convoca de nou el dia 7, 
celebrant-se sense incidents i amb l'acompanyament d'un tancament ge
neral del comeré des de les dues de la tarda, demostrant-se que l'opinió 
pública —fins i tot deis republicans, tan contraris al que en deien «cata-
Ianisme de doublée» **— era favorable a no deixar en la impunitat l'actua-
ció deis cacics urbans. 

La irregularitat constitucional patida per Barcelona abans deis comicis 
afecta en gran mesura la propaganda republicana. Son només els tres 
dies anteriors a la votació quan, restablerta la normalitat, el republicanis-
me recupera certa vitalitat, pero conservant invariable el seu escepticisme 
davant un possible triomf: «...trabajen, multipliqúense los republicanos 
y catalanistas, traigan a las urnas 20 votos o 20.000. ¿Impedirán que apa
rezca triunfante el día del escrutinio la candidatura monárquica?» 45. 

42. Vegeu a Borja de Riquer, op. cit, pág. 199, les critiques de «La Renai-
xenca» i el desig de diferenciar el «regionalisme» de la candidatura deis quatre 
presidents, del «catalanisme». 

43. «La Veu de Catalunya» ll-V-1901. Editorial "Desinfecció". 
44. Qualificatiu donat per la premsa republicana ais candidats regionalistes. 
45. «El Diluvio» 18-V-1901. 
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En línies generáis, els objectius d'atac deis republicans no es diferen-
cien massa deis deis regionalistes; com aquests, els republicans consideren 
que els enenaics principáis son els monárquics. Les probabilitats d'éxit deis, 
segons ells, «reaccionaris i retrogades» regionalistes son menyspreades. Un 
altre punt en comú amb les consignes de la Lliga el trobem en el fet que 
les crides per a fer efectiu el dret al sufragi —«... hay que ir a votar, hay 
que sacudir nuestra legendaria pereza que tanto ha servido a los enemigos 
del pueblo» *— son constants i signifiquen la part mes important de la seva 
campanya. I, com ja hem repetit amb anterioritat, tampoc els republicans 
no teñen un programa per a defensar. El manifest «Al pueblo» difós a dar-
rera hora per Lerroux és, en paraules de Romero Maura, «un revoltijo muy 
suyo, donde las ideas precisas se codean con nociones vagas, donde añejos 
temas republicanos vienen sazonados con proposiciones favorables a la 
intervención estatal en los asuntos sociales; programa revolucionario que 
prometía demorar la revolución»47. 

Tot el pes de la campanya republicana recaigué damunt la personalitat 
d'A. Lerroux; tant el seu prestigi com el deis altres companys de llista fo-
ren esgrimits amb preeminencia i per damunt de la solvencia política deis 
partits coalitzats. La premsa republicana tracta d'alliconar l'electorat per 
evitar que la votació s'adrecés a un personatge i no al partit representat 
per aquest; pero, en la práctica, la feblesa del republicanisme i la manca 
d'homes amb renom obliga l'explotació máxima de figures com Lerroux 
o Pi i Maragall, candidat alhora per La Bisbal, Tarragona i Barcelona. 

Els aspirants ais llocs de les minories es limiten a celebrar alguna con
ferencia o a fer públic algún manifest explicatiu de llurs pretensions. Po-
dem esmentar el document redactat per la Unión Nacional que, d'acord 
amb la seva tónica regeneracionista, enumera una llarga llista d'objectius 
entre els quals hi trobem el desig d'aconseguir l'extirpació deis efectes del 
caciquisme i la descentralització regional económica i administrativa48. 

I, el república J. Sol i Ortega es dirigeix ais votants reiterant 
Id seva independencia «poco menos que absoluta y limitada por mis pe
rennes compromisos de republicano, liberal y demócrata español y por las 
que estimo sagradas obligaciones de catalán castizo»49; barreja de fide-
litats que, malgrat tot, no li resta l'estima de republicans i regionalistes 
que continúen perseverant en la informació —com si d'un candidat propi 
es tractés— de tots els actes desenvolupats per aquest polític al llarg de 
la campanya. 

La dissemblanca entre Barcelona i els districtes rurals, peí que fa a la 
celebració de la votació, és notoria; mentre fora de la ciutat el tret mes 
general fou la tranquillitat, i en molts llocs la despreocupació respecte 
al que podría sortir de les urnes, una animació desacostumada caracte-
ritzá la jornada del 19 de maig a Barcelona. La premsa addicta ais can-

46. Ibid., 19-V-1901. 
47. Romero Maura, op. cit, pág. 119-120. 
48. «El Diluvio» 10-V-1901. 
49. «La Veu de Catalunya» 18-V-1901. 
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ELECTOBS MINISTERIALS 

—Sí, senyors, sí: la gent d' ordre som —Un' altra vegada que hi haji eleccións, 
nosaltres. hi vaig aixís. 

"La Esquella de la Torratxa", 24-V-1901 "La Esquella de la Torratxa", 24-V-1901 

didats monárquics valora molt positivament la manca d'irregularitats en-
registrada, pero els republicans no demostren cap confianca que el recomp-
te de vots es realitzi legalment, ja que, per a ells, la jornada només 
pot ésser considerada gloriosa «si se está libre de negros pesimismos»50. 
Els esdeveniments futurs els donaren la rao: l'endemá de l'elecció el go-
vernador civil notifica que havien guanyat els set escons cinc candidats 
monárquics i dos regionalistes51, contradient el recompte efectuat, a ba
se deis certificáis deis interventors, per «La Veu de Catalunya», que do-
nava com a triomfadors els quatre presidents, un liberal i dos republicansS2. 

50. «El Diluvio» 20-V-1901. 
51. Vegeu Borja de Riquer, op. cit. pág. 201-202 i Romero Maura op. cit., 

pag. 121-122. Ambdós autors expliquen les diverses publicacíons de resultats fins 
arribar al día de rescrutini General per la Junta Provincial del Cens. 

52. aLa Veu de Catalunya» 20-V-1901. 
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La reacció de l'oposició dinástica fou immediata: els mítings de protesta 
contra la tupinada governamental, les denuncies de la «mentida oficial» i la 
preparado de l'escrutini, a celebrar el dia 23 per la Junta Provincial del 
Cens, passaren a ésser activitats molt mes importants que les realitzades 
durant la campanya electoral. En contraposició a la frenética mobilització 
de republicans i regionalistes, la premsa afecta ais monárquics es limi
ta a donar consells d'aquesta mena: «Aquí lo que hay que hacer ahora 
es dejarse de ruidos, perfeccionen con paciencia el instrumento que tan 
bien funcionó el domingo pasado, y no duden que, con este procedimien
to, tienen asegurada la victoria en unas próximas elecciones»53. 

Tot i que, abans d'iniciar-se la reunió de la Junta d'Escrutini a TAjun-
tament de Barcelona, els monárquics ja havien acordat respectar els re
sultáis electorals reals, la tibantór entre els assistents i l'exaltació en la 
discussió —que d'altra part, dura des de les 10 del matí fins passada la 
mitjanit54— foren inevitables, perqué en realitat no s'estava lluitant no-
més per un lloc al Congrés sino que hom pretenia sobretot fer prevaldré 
la decisió popular sobre la forca del govern, primer pas per arraconar 
decididament el domini caciquil de la ciutat. 

Finalment, foren proclamats diputats electes per majories els quatre 
candidats regionalistes i el liberal P. G. Maristany, A. Lerroux i F. Pi i Mar-
gall ocuparen les dues places de minories. 

Aclarida la polémica proclamació de guanyadors, les valoracions por-
tades a terme per la premsa deis partits afavorits per la votació adopta 
un caire remarcablement optimista. «La Veu de Catalunya» considera que 
la victoria del poblé cátala sobre el caciquisme ha estat possible única i 
exclusivament grácies a l'esforc regionalista, pero els republicans, recu
peráis de la sorpresa que els produí l'inesperat nombre de vots assolits, 
no están disposats a restar en un segon pía: interpreten el desbancament 
del caciquisme a Barcelona com una victoria propia, ja que si els regiona
listes tenien els vots suficíents per treure les majories —cosa que no po
sen en dubte—, consideren que aquests estaven mancats deis homes ne-
cessaris per a defensar-los davant les coaccions governamentals i, evident-
ment, si aixó ha estat possible és grácies a la vigilancia observada per les 
forces republicanes. 

Els resultáis deis comicis suposen per a regionalistes i republicans un 
replantejament de llur futura actuació; els primers s'encaminen a refer-
mar la seva estructurado, mitjancant la Luga Regionalista; els republi
cans, després de reconéixer que han anat a la lluita fragmentáis, sense 
preparació i sense interés, no poden deixar de pensar en quins haurien 
estat els resultáis si s'haguessin presentat ben preparats i assumeixen la 

• . 

necessitat d'organitzar-se, «de sumarse en apretado haz, de expulsar a to-

53. «Diario de Barcelona» 23-V-1901. 
54. Romero Maura op. cit pág. 124, explica amb tot detall el paper jugat 

per Lerroux («si triunfamos, saldré por la puerta; si quieren atropellar mi de
recho saldré por el balcón...») el dia de Pescrutini final. 
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dos cuantos prediquen pesimismos, propaguen desalientos, etc...»55, da-
vant la nova situació política sorgida d'aquests comicis car, si bé els mo-
nárquics han quedat fora de combat, valoren que els regionalistes no se
rán menys períllosos que els primers. 

La davallada monárquica a Barcelona s'ha de considerar un auténtic 
éxit peí catalanisme, ja que la candidatura deis quatre presidents acon-
segueix trencar el tradicional torn monárquic a la ciutat; pero aixó no 
ha d'impedir el valorar, en tota la seva significació, el veritable caire de 
l'elecció, que el triomf no deixa d'ésser migrat si tenim en compte 
que va comparéixer a les urnes un 20 % del cens electoral i només un 
6 % deis electors va emetre llurs sufragis a favor de la candidatura re-
gionalista, mentre que les llistes republicanes i monárquica no assoleixen en 
cap cas ni el 5 % del cens. 

SI do 1¿«.¡* ele 1901 

Veus'aquí lo que el poblé barceloní —Y aquí teniu lo que 'ls prestidigitadora monár-
va ficar a las urnas. quics volían ferne sortir... si no se'ls hagués des-

cubert la trampa. 
"La Campana de Gracia", 25-V-1901 

Les irregularitats que van acompanyar l'escrutini —moltes seccions no 
van presentar les seves actes de votació— ens obliguen a prendre els re
sultáis d'aquesta elecció a Barcelona tan sois com a punt preliminar per 

55. «La Publicidad» 24-V-190. 
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a la descripció d'una tipología político-electoral deis districtes de la ca
pital, que s'anirá configurant al llarg d'aquest treball. 

En la seva primera intervenció, el catalanisme es manifestá fort ais 
districtes III (Audiencia i Llotja) i IV (Concepció) —lloc on guanyará de 
nou les properes eleccions municipals del mes de novembre56—, i palesá 
una notoria influencia ais districtes II (Instituí, Born)— VI (Universitat) 
i VIII (Gracia i Sant Gervasi). 

Els vots republicans majoritáriament es localitzaren al districte I (Bar-
celoneta i Poblé Nou), al IX (Sant Andreu) i al X (Sant Martí), indrets 
on les candidatures republicanes guanyaren tant les legislatives com les 
municipals d'aquest any. 

Els llocs que concentraren el máxim nombre d'irregularitáts i el mí-
nim d'actes de votació presentades a la junta d'escrutini —districtes V i 
VII— es decantaren a favor deis monárquics. Ais barris de les Dressa-
nes i l'Hospital, els resultáis de les municipals de novembre confirmaren 
el triomf deis candidats dinástics, circumstáncia que no s'acompleix a 
Sants, Hostafrancs i les Corts, ja que a partir d'aquests comicis donaren 
els vots ais republicans57. Altrament, els monárquics assoleixen llur mi-
llor posició ais districtes X i IX, on s'ha evidenciat un migrat arrelament 
catalanista. 

Quant al república J. Sol i Ortega, les votacions mes importants les ob-
tingué on guanyaren els regionalistes —districtes III i II—, principalment 
a la zona de rAudiéncia i la Llotja (III) en la qual és votat per un 5 % 
deis electors, xifra considerable perqué demostrava l'existéncia d'un nucli fi-
del d'addictes. Tanmateix, la relació proporcional entre les votacions cap-
tades per la candidatura catalanista, i les corresponents a Sol i Ortega 
permet pressuposar un possible «panachage» entre els «quatre presi-
dents» i aquest república, combinació que es fa evident a molts llocs i 
que, com ja hem dit anteriormente no incomodava gaire a la futura Lliga 
Regionalista58. 

En general en els llocs on la victoria catalanista és mes sólida la par
ticipado és també mes elevada, pero tret deis districtes II, I I I i I, cap 
deis altres no supera la cota del 20 %. El máxim valor participatiu es lo-
calitza al districte I I i els mínims ais VIII i VI59 . 

Fora de Barcelona, la situació s'esdevingué molt menys favorable a re
publicans i regionalistes, ja que les forces monárquiques continuaven ar-
reu molt ben instaHades. Ais districtes barcelonins, les previsions de la 
majoria deis dinástics es veuen acomplides, puix que guanyaren totes les ac-
tes tant si es presentaven en solitari com enfrontáis amb una oposició 

56. Vegeu I. Molas, Lliga Catalana, Barcelona, Edicions 62, 1972, vol. I, 
págs. 50-51. 

57. Vegeu quadre general de resultats. 
58. Ibidem. Alhora, sembla que els propis regionalistes esperaven una bona 

votació per a Sol i Ortega i, segons A. Hurtado (vegeu I. Molas op. cit, pág. 
48), confiaven que ocuparía el lloc buit de la seva candidatura. 

59. Valors mínims que s'han de considerar amb totes les reserves que es 
desprenen de la imprecisió deis resultats. Vegeu quadre general. 

49 



mes o menys forta: Arenys, Castelltercol i Vic foren per ais conservadors; 
l'escó de Sabadell l'ocupá el candidat gamacista i la resta de les actes 
—tret de la de Manresa que resta vacant en ésser anuHada l'elecció— 
foren per ais liberáis. 

No cal dir que l'elecció va ser controvertida en aquells indrets on la bel-
ligeráncia de republicans i regionalistes era una realitat; és per aixó que 
Granollers i Berga foren les actes mes difícils per ais liberáis. Amb tot, la 
impugnació de la votació d'ambdós districtes per part de l'oposició di
nástica no impedí la respectiva proclamació deis ministerials Frederic 
Travé i Lluís G. Pons i Enric60. 

Fou al districte de Manresa on els monárquics restaven com a sim
ples comparses, perqué ací la lluita es dirimia entre el regionalista Leon-
ci Soler i March i el república Emili Junoy. Amb una diferencia de 25 
sufragis a favor del regionalista i amb nombroses irregularitats denuncia-
des pels republicans, ni la Junta d'Escrutini ni la Comissió d'Actes es 
consideraren capacitades per endevinar quina havia estat la veritable vo-
luntat de l'electorat. El Congrés de diputats tingué la darrera paraula i 
opta per 1'anuHació de l'elecció. 

Una análisi global de la participació palesa que els percentatges mes 
elevats i els mes baixos, coincideixen amb els llocs on monárquics, gover-
namentals o no, concorren a la lluita sense contrincants: Castelltercol i 
Vic, amb la sola presencia deis conservadors, obtenen les cotes máximes, 
76 i 65 % respectivament; igualment, Terrassa i Vilafranca amb un libe
ral com a únic candidat, assoleixen els mininas respectius de 36 % i 44 %. 
Entre aquests extrems, la participació mitjana resta en un 57 %. 

Els resultats de Girona tampoc no ofereixen cap tipus de sorpresa, ja 
que de les vuit actes en joc, sis eren cobejades per un únic aspirant que 
tenia assegurat l'escó sense necessitat de cap votació. El guanyador, amb 
lluita o sense, fou liberal a Girona, La Bisbal, Sta. Coloma i Vilademuls, 
conservador a Puigcerdá, regionalista a Olot, romerista a Torroella i fe
deral a Figueres. 

Els únics símptomes de competitivitat s'observaren a Torroella i a La 
Bisbal. La reaparició política del romerista Marqués de Robert li valgué 
guanyar l'acta del districte de Torroella amb un 67 % deis vots enfront del 
32 % recollit peí república J. M.a Serraclara; no obstant aixó fou a La Bisbal 
on la lluita esdevingué mes controvertida, perqué les votacions obtingudes 
pels tres candidats presentáis resultaren forca igualades. El república J. 
M.a Valles i Ribot, que comptá amb un 35 % deis vots, formula serioses 
protestes —que no foren preses en considerado per la comissió d'Actes— 
contra la proclamació del puigcerverista Jaume Roure, que, segons sem
bla, per procediments no massa ortodoxos n'arribá a obtenir un 39 %, 
mentre que el candidat oficial només comptá amb un 26 %. 

60. Mentre les impugnacions de Berga foren acceptades per la Junta Provin
cial, traslladant-les a la Comissió d'Actes del Congrés, les de Granollers foren 
considerades, per la mateixa Junta, com improcedents. 
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Amb uns extrems participatius del 72 % a Puigcerdá i del 24 % a Fi-
gueres, la mitjana provincial arriba a un 51*48 %. 

De les vuit actes lleidatanes, cinc foren per ais ministerials —Lleida, 
Balaguer, Les Borges i Sort—, dues per ais conservadors —La Seu i Sol-
sona— i la de Tremp per a Tanomenat independent Doménec Sert61. Tot 
i que els resultáis demostren la persistencia de la fidelitat a l'alternan-
5a governamental, també s'anuncia una propera i paulatina penetració 
de diputats estranys ais dos partits de torn. Com acabem d'assenyalar, 
l'acta de Tremp ha estat guanyada per un independent que, sense un ciar 
arrengierament polític, s'ha de considerar —peí suport rebut— d'inclina-
ció catalanista; Pere La Rosa —de la mateixa manera que Tanterior— ha 
estat ben a prop d'arrabassar, després d'una renyida votació plena d'irre-
gularitats, Tescó de La Seu al guanyador de sempre, Martínez Campos. 
Mentre els regionalistes intenten introduir-se a les zones de la muntanya, 
allunyades i mal comunicades amb Lleida, els republicans —presents tant 
sois a Les Borges i Balaguer— no han pogut assolir mes d'un 30 % deis 
vots —Ignacio Hidalgo 28 % i Manuel Pereña 20 %—, enfront deis candi-
dats del Govern —Antonio Motos i Cipriano Garijo respectivament—, que 
guanyaren Fescó d'aquests dos districtes. 

Tret d'aquests indrets, els monárquics no han de superar cap altre en-
trebanc perqué, o bé eren els únícs competidors, o Toposició que tenien 
va ésser convenientment neutralitzada abans d'efectuar la votació. 

Els districtes de la plana —Lleida, Balaguer i Les Borges— mostren 
els nivells mes eleváis d'abstenció, mentre que els de la muntanya —Tremp, 
La Seu i Sort— obtenen els mes alts percentatges participatius. Amb un 
80 % de máxima a Tremp i un 49,28 % de mínima a Lleida, la participa-
ció mitjana resta situada en un 66 % 

Els ministerials ais districtes de la provincia de Tarragona s'endugue-
ren els escons corresponents a tots els districtes, exceptuant només el 
de les minories de la circumscripció tarragonina, guanyat peí carlí Josep 
de Suelves, marqués de Tamarit. Les actes de Gandesa i Valls foren pels di-
nástics les mes difícils de captar, en tant que triomfaren molt comodament 
a Roquetes i Tortosa. Juan de Urquia —encasellat del govern a Gandesa— 
va mesurar la seva forca amb el canalejista Enric Bosch Herrera; els re
sultáis mostraren eme ambdós tenien clientela —si mes no la influencia 
suficient— per a aconseguir una votació renyida (53 % contra 47 % deis 
vots). Respecte a Valls, la diferencia de sufragis entre el liberal José 
Orga i el república Josep Mir i Miró és només d'un 4 % a favor del primer. 

Mentre els liberáis —de tendéncies oposades— guanyen les majories 
de la circumscripció sense cap mena d'entrebancs, l'acta de les minories 
provoca una forta polémica entre el república Julia Nougués i el carlí Jo
sep de Suelves, guanyador per una diferencia de 139 vots; posteriorment, 
Nougués s'esforcá —sense éxit— en demostrar les irregularitats comeses 
peí seu contrincant, per tal d'obtenir l'anuHació de l'elecció. 

61. Aspirant en solitari a Facta després de la retirada a darrera hora de 
José Moragas, liberal ministerial. 
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Amb una participado mitjana d'un 59%, Roquetes arriba a la cota 
de concurrencia mes alta —70'60 %,i El Vendrell a la mes baixa, 47'02 %. 

Portat a terme l'escrutini general a tots els districtes, les 44 actes cata
lanes en discussió restaren distríbuídes així: 

Liberáis ... 
Conservadors 
Gamacistes 
Romeristes... 
Carlins 
Independents 
Regionalistes 
Republicans * * 

* + + • * * 

* * 

25 
6 
1 
1 
1 
1 
6 
3 

L'eufória de republicans i regionalistes en valorar els resultáis com un 
cop mortal descarregat contra el caciquisme de les forces governamen-
tals, esdevé clarament injustificada davant el repartiment global de les 
actes, car la persistencia del torn monárquic ais indrets que resten fora 
de la capital del Principat s'ha evidenciat com una realitat indiscutible. 
D'antuvi, ni l'activitat política desenvolupada a Barcelona per a tren-
car el bipartidisme centralista alternant, ni els fruits assolits el 
1901 com a resposta positiva a la tasca desenrotllada, no han traspas-
sat els límits de la ciutat ja que, per a la majoria deis districtes comar
cáis, Madrid continua essent Túnic centre polític i els partits de govern 
els únics que poden gaudir del suport de les forces vives locáis. 

Globalment, els monárquies obtenen el triple d'actes que l'oposició an
tidinástica —33 contra 11—; alhora, els 6 escons deis regionalistes i els 
3 deis republicans, corresponen quasi en exclusiva a Barcelona, mentre 
que el del carlí pertoca a la circumscripció tarragonina i només l'acta d'inde-
pendent de Tremp resta com a representant antigovernamental deis 34 
districtes rurals catalans. Ara, no obstant la dissimilitud entre les zones 
urbanes i rurals, si a nivell estatal els liberáis obtenen una ampia ma
joria —233 escons enfront deis 159 de les oposicions62—, a Catalunya, 
els resultats han advertit ais dinástics —tot i continuar en primera posi-

que Tenfrontament obert contra el régim polític imperant és quel-
com difícil d'aturar. 

L'estrena electoral del catalanisme polític deixa oberta la porta al nai-
xement definitiu del partit regionalista: la Lliga. Quant ais republicans, 
les tres actes aconseguides —convertides en dues en renunciar Pi i Mar-
gall a la de Barcelona i optar per la de Figueres— suposen un avene, molt 
exigu, pero el sol fet d'haver obtingut les minories a Barcelona, els anima 
a prosseguir la tasca de reestructurado iniciada amb la coalició electoral 
que han practicat en aquests comicis. A la llum deis esdeveniments, creuen 

62. Vegeu, M. Martínez Cuadrado, Elecciones y partidos políticos 1868-1931 
Madrid, Taurus, 1969, vol. II, pág. 673. 
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que les futures possibilitats del republicanisme no son minses; en con-
seqüéncia, es comencen a preparar contra els regionalistes car, descar
táis els monárquics, els identifiquen rápidament com l'enemic principal a 
batre. L'ofensiva verbal comencá immediatament de coneguts els resultats 
oficiáis: a mes de tractar-los de «clericals», «reaccionaris», «ex-polaviejis-
tas», e t c . se'ls considera «intrigantes separatistas»63 cosa que, en lloc 
d'una acusació, mes aviat vol ésser una recriminació —o potser un avís 
oportunista— al govern de Madrid sobre les nefastes conseqüéncies que 
tindrá el presumible ajut donat ais regionalistes —«por la manía de derro
tar a los republicanos» M— a l'hora d'escrutar els vots de la capital. 

Un impacient 

—¿Surto? 
— ¡No, home! No es fins el día 10. 

"La Campana de Gracia". 2-X-1901 

63. «La Publicidad», 25-V-1901. 
64. Ibid., 23-V-1901. 
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Com a resum conclusiu podem dir que, encara que els resultáis arreu 
de Catalunya no suposin una ruptura amb la tradició electoral de fináis 
de segle —concretada en la invariable fidelitat catalana a la majoria go-
vernamental de torn—, pot assenyalar-se que 1901 representa Tinici d'una 
nova época política al Principat, amb el naixement de la Lliga Regiona-
lista com a forca impulsora del catalanisme burgés i amb l'obertura d'un 
procés revisionista en el si del republicanismo, caracteritzat per la ir-
rupció paulatina de nous líders —Lerroux és el millor exemple— en subs-
titució deis desgastats caps histories que van viure el fracás de la primera 
República. Aquests nous factors comentaren a donar vida electoral ais 
districtes catalans fins al punt d'arribar a provocar el desplacament de 
les forces dinástiques i de canviar radicalment la mecánica d'atribució 
d'actes. Ja des d'aquest any es comenca a entreveure una relació entre 
índex de participació i grau de presencia de Toposició antidinástica. Aques
ta relació s'iniciá com a inversa: la baixa participació denotava general-
ment Texisténcia de mecanismes de control democrátic sobre l'escrutini; 
les xifres oficiáis es disparen quan están en mans poc netes. Mes enda-
vant, la intervenció deis resultats s'anirá normalitzant arreu —amb ex-
cepcions mantingudes durant tot el primer quart de segle— i la variable 
participativa comencará a entrar en relació mes o menys directa amb Tin-
teres mostrat per l'electorat. 

D'igual manera, proliferen de mica en mica les impugnacions d'actes 
en els indrets on l'oposició no ha pogut —o no li han deixat— exercir un 
control exhaustiu. Aquest any, ultra les actes de Barcelona, també foren 
protestades les de Granollers i Tarragona —que no passaren de la Junta 
d'Escrutini—, les de La Bisbal i La Seu —discutides i aprovades per la Co-
mi'Ssió d'Actes—, i les de Manresa i Berga que, conjuntament amb les de 
Barcelona, foren debatudes peí Congrés de Diputats. D'aquestes tres dar-
reres, solament les denuncies que figuraven a la de Manresa —per alte-
ració d'algunes actes d'escrutini municipal— provocaren 1'anuHació de 
Telecció65. 

Peí que fa al caire de la discussió sostinguda en la Comissió d'Actes 
a l'hora de valorar les denuncies que figuraven ais expedients de Barce
lona i La Seu, cal assenyalar que la minoría conservadora i romerista —par
tidaria de Tamil-lacio de la votació a la capital i defensora de Martínez 
Campos a La Seu— intenta encaminar la polémica vers la discussió de la 
problemática que representava «el separatismo catalanista frente a la 
unidad nacional»66, controversia que s'evitá perqué Silvela i Maura no 
van creure convenient seguir el joc plantejat de fer qüestió política d'un 
simple dictamen d'actes; amb tot, resulta ciar que la identificació entre 
regionalisme i separatisme67 s'esdevingué un fet gairebé irreversible des 
de la primera intervenció política d'un sector del catalanisme. 

65. L'elecció fou anullada el 28 de gener del 1902 i malgrat que no s'espe-
cificá si el districte era castigat sense representado parlamentaria, tampoc no es par
la de celebrar una nova votació. 

66. Vegeu «Diario de Sesiones del Congreso» 12 i 13-VII-1901. 
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Abans de finalitzar aquesta legislatura, es modificaren sensiblement 
els resultats a favor deis ministerials com a conseqüéncia de les elec-
cions complementáries celebrades a Figueres i Sta. Coloma. 

La mort de Francesc Pi i Margall, cap deis federáis, el novembre d'a-
quest mateix any, provoca la vacant del districte empordanés, que s'in-
tenta cobrir el 2 de febrer del 1902 peí ministerial Rafael Coderch i Ser-
ra, en lluita amb un correligionari de l'anterior diputat, el federal Jo-
sep M.a Valles i Ribot. Amb un increment espectacular de la participado 
—es passá d'un 25 % del 1901 a un 53 %—, i amb una votació molt igua
lada —51 % contra 48 % deis vots— el federal resta un cop mes sense 
escó i el districte, república fins aleshores, ana a mans deis dinástics. 

El motiu de l'elecció complementaria per Sta. Coloma rau en el no-
menament del diputat puigcerverista Ramiro Alonso Padierna de Villa-
padierna com a sots-secretari del Ministeri de Gracia i Justicia. Previa 
renuncia a l'escó parlamentan i verificáis els trámits reglamentaos, el 
21 de desembre del 1902 —data fixada per a les parcials— torna a con-
córrer el mateix personatge, com a únic aspirant a l'acta del districte. 
Aquesta forma de salvar el régim d'incompatibilitat fou practicada amb 
tota generositat i, com veurem al llarg del treball, les diligencies de 
renúncia-reelecció, son forca freqüents. 

ESPISRANT LA GRRRAN BATALLA 

I/. KaUt m»j«jr curca cntahnistH pasennt revista á las s^va8 forsas electorals. 

"La Esquella de la Torratxa"', 25-X-1901 

67. Ibid., 20-VI-1901. En la discussió es diu: «el Sr. Duque de Seo de Ur-
gel representaba allí algo que pudiéramos llamar la unidad de la Patria, porque 
le combatía un candidato de los llamados catalanistas... que dirigió una proclama 
en catalán en la cual rehusa citar el nombre de España». 
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3. Les eleccions 

del 26 d'Abril de 1903 
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Cap a la fi del 1902, tot just un any i mig després de la formació de 
Corts amb majoria liberal, el president del govern, Sagasta, presenta la 
dimissió al rei (Alfons XIII havia jurat la Constitució el 17 de maig d'a-
quell any) posant fi, amb aquest acte, no solament al seu mandat, sino 
també a una llarga carrera política. Amb la seva defunció, peí gener del 
1903, el partit liberal resta dividit en diversos «clans» enfrontáis en una 
lluita per la direcció de la malmesa agrupació, fortament afeblida tant 
per les Imites internes com per la separado de la tendencia encapcalada 
per Canalejas que, com a máxim exponent de Tanticlericalisme moderat 
que els liberáis intentaren assumir en el desig d'adoptar una práctica 
política mes esquerrana, havia abandonat els rengles del partit i n'ha-
via creat un altre, que anomená «Partido Democrático» J. Aixó no obstant, la 
curta durada de la legislatura liberal —que transcorregué sense que hom 
endevinés cap arranjament de la crisi global que seguia patint el país 
va anar acompanyada d'una notable efervescencia política i social; l'any 
1902 va viure la reestructuració del partit conservador i la seva prepa
rado per a intentar salvar de nou el sistema polític de la Restauració a 
partir de la «revolució des del poder»2. En sentit contrari, els republi-
cans també es preparen per agrupar tots els efectius partidaris de la 
República en un nou partit, amb Tesperanga que, enfortits per la unió i 
havent substituit els vells líders per d'altres de joves, emprenedors i des-
lligats de Texperiéncia del 1873, podran lluitar amb possibilitats d'éxit 
contra la monarquía borbónica. Igualment, els representants del catala-
nisme polític posen cura a estructurar la Lliga Regionalista, acabada 
de crear, com un grup perfectament organitzat i, 90 que és mes difícil 

1. M. Martínez Cuadrado, op. cit. Vol. n , pag. 693. 
2. Vegeu G. Maura y M. Fernández Almagro, op. cit, capítol «Segundo 

intento de Silvela», págs. 40-53. 
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d'aconseguir, amb una línia d'actúa ció clarament determinada i válida 
per encarar-se a l'Estat centralista. 

Des d'un punt de vista social, és també durant aquest any de govern 
liberal quan el moviment obrer cátala, dirigit pels anarquistes, intenta 
posar en práctica la teoría de la vaga general revolucionaria. Enllacant 
amb la vaga reivindicativa iniciada pels obrers metaHúrgics el desem-
bre del 1901, Barcelona resta paralitzada del 17 al 23 de febrer. Després 
d'aquesta setmana de total inactivitat, no s'aconseguí ni estendre el mo
viment a la resta de l'Estat, ni s'assolí encaminar-lo contra el poder po-
lític. Pero el fet que 80.000 treballadors s'haguessin solidaritzat amb la 
lluita deis metaHúrgics, adoptant una postura activa de classe, obligava 
les forces polítiques del moment 
sió de capitalitzar el vot obrer-
estrategia político-electoral3. 

Acomplida la substitució deis liberáis pels conservadors, Silvela, com 
a nou cap del govern i amb el decret de dissolució de les Corts a la má, 
es prepara per a intentar de bell nou la regeneració de l'Estat. Si abans, 
i en aquest mateix sentit, s'havia apropat ais polaviejistes, ara s'encami-

specialment les que tenien la preten-
a replan te jar seriosament llur futura 

HJn M s . \ a r a . y la. s e v a o i r o t i l a r e l e c t o r a l 

La forsa fent 1' ull viu y guardant l'uraa 
y a sota de la taula, un delegat: 
¿pot donarse una proba mes palpable 
de que tot anirá ab legalitat? 

"La Campana de Gracia", 28-11-1903 

3. Vegeu el desenvolupament general de la vaga de febrer del 1902 a Rome
ro Maura, op. cit., pág. 207 i següents. 

60 



na vers la unió amb un altre polític interessat en propulsar des del. go-
vern un canvi capas de posar fi a la crisi oberta des del 1898: Antoni 
Maura era l'home que compartía els seus afanys regeneradors. Realitza-
des les pertinents discussions, Maura, acompanyat deis gamacistes, in-
gressá a les files del partit conservador i passá a ocupar, dintre del ga-
binet Silvela, la cartera de Governació. 

Per damunt de qualsevol assumpte de govern, la prioritat d'acció del 
nou consell de ministres s'encaminá a portar a terme la reforma de l'ad-
ministració local, per considerar-la «secuela funesta de todas las corrup
telas políticas, e infección de la sangre, causa de nuestra inferioridad en 
el ejercicio del Gobierno del pueblo por el pueblo, única base sólida de 
la constitución fundamental del país»4. Indubtablement, el nou ministre 
de governació desitjava aconseguir uns escrutinis mancats de coaccions 
caciquils, car si volia donar la imatge d'un regenerador convengut i, so-
bretot, evitar reaccions contraríes a la Monarquía que, indírectament, afa-
vorissin els republicans5, calia formar la nova majoria parlamentaria pre-
nent per base unes eleccions que fossin el mes netes possible, i que con-
trarrestessin el desprestigi en. qué havia caigut la imatge de les Corts 
com a expressió de la voluntat popular. És potser per aixó que la disso-
lució de les Corts no es decreta immediatament de constituit el govern 
conservador, retardant-se fins el 26 d'abril del 1903 la celebració deis nous 
comicis. Durant aquest llarg interval, ministerials i forces de l'oposició 
es preparen per tal de concórrer a unes eleccions que s'auguraven «radi
calmente, brutalmente sinceras»6. 

Els liberáis, momentániament units sota la direcció de Montero Ríos, 
respectaven l'antic sistema d'alternanga governamental, i no aspiraven a 
cap altre paper polític que el de tornar a ésser la principal forga d'opo-
sició parlamentaria. 

La reestructurado soferta peí republicanisme el mena a abandonar, de 
manera progressiva, la dispersió en qué es movia a favor d'una estructura 
orgánica de carácter estable. El procés per arribar a la formació d'un 
partit república es conformaría principalment a Catalunya, car, per una 
banda, Lerroux s'havia instaHat a la capital del Principat després del seu 
triomf relatiu el 1901 i, des d'allí, estimulava la for^a cada vegada mes 
important del republicanisme barceloní; pero, d'altra part, la tasca d'en 
Lerroux es va veure afavorida peí fracás de sindicalistes i anarquistes en 
atacar el régim amb la vaga general revolucionaria. La feblesa en qué 
caigué l'organització sindical després de la vaga de febrer del 1902 i el 
conservadorisme social de la nova Lliga Regionalista feien possible de 
mobilitzar les classes populars cap a opcions republicanes. 

4. G. Maura y M. Fernández Almagro, op. cit, pág. 44. 
5. És en aquest sentit que Romero Maura diu «...era posible que convinie

ran entonces más a los republicanos unas elecciones sucias, y era seguro que lo 
mejor para la monarquía eran unas elecciones lo más limpias posibles de las que 
sin embargo saliera una mayoría conservadora viable», op. cit, pág. 285. 

6. G. Maura y M. Fernández Almagro, op. cit., pág. 50. 
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La «Fraternidad Republicana» de Barcelona7 i la «Federación Revo-
+ 

lucionaria» implantada arreu de l 'Estat8 foren un primer pas per a acon-
seguir aglutinar els republicans de totes les tendéncies a l'entorn d'un 
ideal comú, com podia ésser el de forcar radveniment de la República. 
Amb organitzacions d'aquest caire i sense estipular cap tipus de pro
grama a seguir, hom aconseguí unes cordials relacions dintre del dis-
pers món república i hom manifestá un interés compartit de lluita; en 
conseqüéncia, el camí a recorrer per a superar la simple coalició con-
juntural davant les properes eleccions estava sobradament adobat i feia 
possible el naixement d'un nou partit. Els preparatius per tal que «Unió 
Republicana» fos quelcom mes que un pacte comentaren a prosperar, 
i cada grup deis coalitzats organitzá assemblees per a qüestionar la con
veniencia de fusionar-se en un únic organisme polític. D'entrada, fede
ráis i progressistes es negaren a perdre llur independencia orgánica; no 
obstant aixó, el 25 de marc del 1903 se celebra a Madrid una assemblea na
cional que dona vida al nou partit d'Unió Republicana. A mes de Fusión 
Republicana, restaven integrats en aquest diversos nuclis de republicans 
independents9, inteHectuals afectes a Joaquín Costa i «Unión Nacio
nal» 10, i ádhuc molts afiliats de base federáis i progressistes, disconfor
mes amb la postura adoptada per les directives de llurs respectius par-
t i t s n . Salmerón n'ocupá el liderat i es declara disposat a Iluitar, em-
prant tots els mitjans al seu abast, contra la Monarquía12. «La República 
se impone» I3 va ésser l'únic punt programátic que guia el desenvolupa-
ment deis preparatius pre-electoráis, els quals restaren supeditáis, a Ca
talunya, al caire particular que prengueren els esdeveniments després deis 
comicis de maig del 1901. A Barcelona, que no a la resta deis districtes 
rurals, republicans i regionalistes rivalitzaven —després de la desfeta deis 
partits monárquics— per a esdevenir la forca hegemónica de la vida 
política catalana; ambdós grups havien de cercar una ampia base social 
que els proporciones el suport necessari per assolir aquesta aspi-
ració. I, si els republicans s'hi havien preparat, els regionalistes no es-
talviaren esforcos per tal d'afermar llur triomf proppassat grácies a la 
prestigiosa candidatura deis quatre presidents. 

La Lliga Regionalista, una vegada constituida, havia de concretar les 
línies de la seva futura actuació política. Aixó no era cap tasca fácil, puix 

7. Vegeu S. Alberti, op, cit., pág. 173-174. 
8. Vegeu J. Romero Maura, op. cit., págs. 275-276. Aquest autor no coinci-

deix amb Alberti en valorar el paper de Lerroux de cara a la formado d'Unió Re
publicana, pero ambdós ens informen del carácter d'aquestes organitzacions su-
prapartidistes. 

9. Un deis mes importants fou el dirigit per Blasco Ibáñez a Valencia. 
10. Grup polític que aplegava a regeneracionistes com Joaquín Costa, Basi

lio Paraíso, Santiago Alba, etc. 
11. S. Alberti, op. cit., págs. 189-191, especifica el nombre de comissions, 

societats, etc., adherides al partit. 
12. J. Romero Maura, op. cit., pág. 279. 
13. Consigna de J. Costa, segons «El Diluvio» 14-IV-1903. 
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que les circumstáncies que van fer possible el seu naixement comportaven, 
alhora, una serie de dificultáis de complicada solució. En primer lloc, 
calia aconseguir una uniformitat de criteris sobre el carácter real del nou 
grup: partit polític que defensava els interessos d'una classe o moviment 

F_ 

social necessáriament interclassista14. Altrament, quan s'arribés a un 
acord sobre aquest punt, esdevindria peremptori cercar un programa que 
no es limites a defensar simplement el concert economía 

Una. oílolnc elootoral oarca-rogionalista 

—Passin: el senyor vicari *ls donará instruccions y *ls explicará la manera de tocar las trampas. 
"La Campana de Gracia", 28-11-1903 

Les controvérsies mantingudes a Tentorn d'aquestes qüestions no sem-
pre afavoriren la unitat del grup que, desgastat per les crisis internes que 
se li plantejaven, presentava un*front feble davant del seu rival polític: 
el republicanisme. Mentre aquest intentava encarrilar el sufragi obrer, 
la Lliga pactava aliances electorals amb católics i carlins a fi d'assegu-
rar-se el vot deis «elements d'ordre», oposats a qualsevol canvi que po
ses en perill Testructura social, previa a tot programa i innegociable. D'a-

14. Borja de Riquer, op. cit, dedica tot el capítol VII a explicar amb detall 
«Els perills de Pambigüitat política» de la Lliga. 
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cord amb aquesta política, els regionalistes es presenten com a conciliadora 
aclassistes, evitant de reconéixer públicament llur indiscutible paper de 
defensors deis interessos de la burgesia catalana. 

A les eleccions municipals de novembre del 1901, i malgrat la denun
ciada entesa I5 entre liberáis i republicans per tal d'evitar un nou triomf 
catalanista, la Lliga Regionalista assolia una segona victoria. Pero 
Tequilibri favorable ais regionalistes es decanta en sentit contrari en 
celebrar-se, el marc del 1903, les eleccions a diputats provincials. L'a-
lianca amb el Comité de Defensa Social l é no fou cap reforc suficient per a 
neutralitzar l'avenc. experimentat per Unió Republicana, que, coalitzada 
amb els federáis, guanyava els districtes provincials II i III , únics que 
aquest any celebraren votació 17. 

Tant la seva política electoral, abocada clarament cap a la dreta, com 
el pacte parlamentari establert amb la Unión Nacional l'octubre del 1903 18, 
li valgué a la Lliga Regionalista la beHigeráncia del sector mes liberal del 
partit, contrari a seguir tolerant un capteniment considerat excessivament 
conservador. La crisi, que menava a l'escissió d'aquests elements discon
formes amb la política seguida, s'esperava que esclataria d'un moment a 
l'altre i, amb aqüestes tensions internes, arribaven les eleccions legisla-
tives, convocades peí 26 d'abril d'aquest any. 

Amb la vaguetat política i programática que era propia de qualsevol 
forca política del moment, els regionalistes plantegen l'elecció com un 
enfrontament entre «esperit jove» —que vol dir autonomisme— contra 
«esperit vell»19, sinónim del centralisme representat pels republicans, i 
no exclusivament —com havien proclamat fins ara— pels monárquics. 
Tanmateix, s'oposen rotundament a qué la lluita es consideri un plet en
tre Monarquía i República car, conseqüents amb llur accidentalisme en 
qüestions de régim i amb llurs afanys regeneracionistes, pensen que cal 
salvar primer a Catalunya i a Espanya» * i després ja es podran discutir 
tots els problemes que restin per resoldre. A Barcelona, amb un entu
siasme molt inferior al demostrat en les eleccions de 1901, es disposen 
a mesurar les seves forces tant amb els republicans com amb els carlins; 
aquests darrers, després de trencar el pacte inicial que els lligava ais re
gionalistes, decideixen passar a l'oposició, discutint a la Lliga no sois el 
vbt deis católics, sino també la legítima defensa de la doctrina regiona
lista *. 

Una setmana abans deis comicis, el comité provincial del partit con
servador, valorant la seva escassa implantació a Barcelona, renuncia a 

15. Ibidem, pág. 219. 
16. Organització política que, sota la presidencia d'Alexandre Pons i Serra, 

reunía els elements clerícals i reaccionaris de Barcelona. 
17. Els resultats d'aquest comicis a I. Molas, op. cit, vol. I pag. 54. 
18. Aquesta entesa és coneguda com el «Pacte de Lleida». 
19. «La Veu de Catalunya», 22-IV-1903. 
20. Ibid., 19-IV-1903. 
21. «El Correo Catalán», 12-IV-1903 demana el dret d'ésser «El portaestan

darte del regionalismo cristiano...». 
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presentar una candidatura «sense possibilitats d'éxit», perqué aixó supo-
saria «confundir más al electorado y facilitar el triunfo de personas opues
tas a sus ideas»22. 

Amb el retraíment deis partits dinástics i la inhibició governamental 
corresponent, restaren republicans, regionalistes i carlins com a únics as-
pírants ais cinc escons reservats a les majories. 

Escollir els homes que havien de representar millor els objectius que 
cadascuna de les formacions esmentades pretenia defensar, no fou per a 
ningú una empresa senzilla, perqué les propies divergéncies internes pa-
tides per cada partit dificultaven arribar a un rápid acord. 

Els carlins preparen, amb l'excusa que s'han vist forcats a trencar 
amb els regionalistes a causa del triomf de les idees «radicáis» dins d'a-
quest partit, una llista representativa deis interessos católics que en la 
seva opinió, la Lliga ha deixat abandonáis23. És ciar que, tenint en comp-
te el conservadorisme servat pels regionalistes, el pretext argüit per «El 
Correo Catalán» —máxim promotor de la candidatura carlista— esdevé 
dubtós. Per contra, cal pensar mes aviat en una «actitud defensiva»24 

enfront del perill d'ésser assimilats per la Lliga, ja que els pactes elec-
torals establerts, la pérdua de molts militants a favor del regionalisme i 
l'ensopiment en qué es trobava el carlisme a Catalunya així ho pronos-
ticaven. La reacció consistí, dones, en Tafirmació de la seva independencia 
política mitjancant una candidatura d'oposició a la deis regionalistes a ; el 
13 d'abril apareix per primera vegada la llista encapcalada peí «Maestro 
del Regionalismo»26, Juan B. Vázquez de Mella, i completada per l'hisen-
dat José de España, Bartomeu Feliu Pérez —ex-president de l'as-
sociació de católics de la ciutat i catedrátic de la Universitat—, i pels 
advocáis i grans propietaris —dirigents, alhora, del carlisme a Catalu
nya— Manuel M.a Sivatte Llopart i Mariá Fortuny i Portell. 

Peí que fa ais regionalistes, la qüestió de mantenir o no la tácita alian
za amb els elements mes dretans distanciava cada cop mes les dues ales 
que coexistien dintre de la Lliga. Aquesta separació de tendéncies s'agreu-
java davant la manca d'una direcció estable, capag de cercar una fórmu
la conciliadora d'ambdós grups, inteHigéncia que Albert Rusiñol, presi-
dent de la Lliga després de la mort del doctor Robert, era incapac d'as-
sumir donat la seva postura marcadament conservadora, que el menava 
a pactar amb totes les forces de dreta mes o menys properes al seu idea-
ri polític. Al mateix temps, els mancava llur máxim dirigent i ideóleg, 

22. «La Vanguardia», 18-IV-1903. 
23. «El Correo Catalán», 12-IV-1903, assegura que sense la presencia deis 

elements «liberáis», haurien donat suport ais regionalistes. 
24. Borja de Riquer, op. cit, pág. 258. Segons aquest autor «El Correo Ca

talán» fomenta la formado d'una candidatura carlina abans de rebre Faprovació 
de la Junta directiva del carlisme cátala. 

25. Ibidem., també parla de la possibilitat d'una «maniobra de Planas i Ca
sáis —cap deis conservadors barcelonins— per tal de crear una alternativa d'ex-
trema dreta a la Lliga». 

26. «El Correo Catalán», 21-IV-1903. 
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Enric Prat de la Riba, absent del país per motius de salut2J. Semblava, 
dones, gairebé impossible arribar a una entesa al gust de tothom, pero 
el 23 de marc —un mes abans de la votació— es confecciona la llista de
finitiva de candidats, en la qual es trobaven representades tant Tala con
servadora com la liberal: Albert Rusiñol —president del partit—, Lluís 
Doménech i Montaner —ex-president de l'Ateneu— i Lluís Ferrer Vidal 
—president del Foment del Treball Nacional—, eren els homes del sector 
mes dretá, mentre que els advocáis i propietaris, Jaume Carner i Ildefons 
Sunyol completaven la candidatura com a portaveus de la tendencia mes 
liberal. Tots dos procedien del possibilisme república. De moment, s'ha-
via superat la crisi interna i la Lliga seguia presentant-se unida a lluitar 
per la pau, l'ordre i la prosperitat de Catalunya. 

Si no va ésser possible la reconversió de federáis i progressistes en una 
única Unión Republicana, no hi hagué cap impediment per a establir un 
pacte electoral entre aquests tres partits **. Acordada la coalició, hom no-
mená un comité electoral per tal que confecciones la candidatura; pero, 
tan bon punt aquest comité inicia la seva tasca, comentaren a aparéixer 
els obstacles. Després de les corresponents negociacions, el partit pro-
gressista29 renuncia a designar candidat propi, els federáis proposaren 
Josep M.a Valles i Ribot i Unión Republicana designa Nicolás Salmerón, 
Alejandro Lerroux i Emili Junoy; el cinqué lloc —d'acord amb la proposta 
de Lerroux— es reserva per a un obrer «legítimo, auténtico, sin trampa ni 
cartón...»30. Conjuntament, federáis i progressistes —encarregats de triar
lo— designaren un obrer boter de Sant Martí de Provengáis: Jaume An-
glés. Coneguts aquests cinc noms, un grup de republicans, recolzats per 
«El Diluvio», rebutjaren acceptar-ne la proclamado, argumentant manca 
de democracia en el procediment emprat per a designar els candidats. A 
I'acció del comité hi oposaren una avant-votació democrática en cada 
partit i la presencia de dos candidats obrers per a evitar la preeminencia 
d'Unión Republicana per damunt de federáis i progressistes31. La revo
cado de la candidatura republicana no fou assumida per la coalició i els 
dissidents —comandats peí naturalista i catedrátic Odón de Buen32— 

27. El 7 d'abril de 1902 Enric Prat de la Riba fou detingut a conseqüéncia 
d'un article aparegut a aLa Veu de Catalunya». A la presó se li va desenvolupar 
al malaltia de Basedow, i va haver d'internar-se en un sanatori francés. 

28. Les úniques dificultáis sorgiren en el si del partit federal. Segons J. Ro
mero Maura, op. cit, «el federalismo oficial de Cataluña se declaró «equidistan
te» de republicanos y catalanistas y autorizó a los diversos comités para que se 
aliaran con quien les pareciera mejor...» pág. 288. 

29. Evidentment, Lerroux havia estat república progressista, pero ara forma-
va part d'Unión Republicana i no del Partit Progressista que es negá a integrar-se 
en la nova U.R. «La Publicidad», 8-IV-1903, considera a Salmerón, Lerroux i 
Junoy candidats de Fusión Republicana. 

30. «El Diluvio», 4-IV-1903. 
31. Ibidem. 
32. Segons J. Romero Maura, op. cit, pág. 290 la dissidéncia obeía a I'acció 

«de algunos de los principales prohombres del partido, juramentados contra la 
hegemonía de Lerroux». 
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en nom d'una Federació Municipal d'Associacions Republicanes, respecta
ren la presentació de N. Salmerón i A. Lerroux, pero proposaren per ais 
altres tres llocs Odón de Buen, Joan Sol i Ortega33 i el cooperativista 
Joan Salas i Antón34. 

Fins a darrera hora aquests elements es consideren els veritables re-
presentants del «Partido Republicano Único», pero l'escrit d'en Lerroux, 
desautoritzant la utilització del seu nom «para producir perturbaciones»35 , 
juntament amb la intensa campanya contra els dissidents, van decantar 
«El Diluvio» a declarar-se gairebé neutral en la contesa, aclarint que si 
publicava la candidatura de la Federació era perqué constituia un anunci 
pagat36. D'altra banda, i en honor a la «unidad republicana»37, Odón de 
Buen anuncia a darrera hora la seva retirada. Amb tot, s 'arribá a la vota-
ció amb dues candidatures republicanes contraposades. 

Ais districtes catalans, la correlació de forces no té les mateixes carac-
terístiques que a Barcelona; la lluita exclusiva entre republicans i catala
nistas no és freqüent, perqué els monárquics continúen movent al seu gust 
els fils de la política local i rarament deixen sense aspirant algún deis 
escons en discussió. 

Mentre les forces dinástiques no han experimentat cap retrocés, els 
republicans mantenen candidats propis allí on ja havien intentat guanyar 
el 1901 —només desapareixen d'Arenys—, i únicament deixen sense oponent 
aquelles actes que gairebé es poden considerar patrimonials d'un dinástic, 
ja sigui conservador —Vic, Castelltercol, Puigcerdá, El Vendrell, Solsona, 
La Seu— o bé liberal —Gandesa, Roquetes, Igualada, Cervera, Tremp, 
Sort—. Malgrat que el pacte entre Unión Republicana i federáis també 
s'acompleix, cal assenyalar que l'entesa presenta característiques distintes 
segons l'indret considerat; a St. Feliu la candidatura de coalició no fou 
possible perqué no hi va haver acord al moment de nomenar candidats; 
«El Autonomista» de Girona no reconeix en cap moment —tot i que dona 
suport indistintament a federáis i unionistes— l'existéncía d'un pacte previ 
entre ambdues forces; els federáis de Tarragona notifiquen la seva dis-
ponibilitat envers una alianca amb els altres part i ts republicans, sempre 
que es deixin al marge els possibilistes de Reus38; a Lleida, tots els repu
blicans van estar d'acord en dissoldre els seus antics organismes i en cons
tituir una junta provisional —afecta a Unión Republicana39— que els 
representes i s'ocupés d'organitzar Telecció. 

Els regionalistes no aconseguiren incrementar el nombre d'aspirants 
tan notóriament com els republicans, i els candidats presentats per la 

33. Ibid., 13-IV-1903. Lectura al míting del Tívoli —organitzat pels republi
cans dissidents— d'una carta d'en Sol i Ortega aplaudint la idea d'Unió deis 
republicans. 

34. Ibid., 21-IV-1903. 
35. «La Publicidad», 22-IV-1903. 
36. «El Diluvio», 25-IV-1903. 
37. «La Publicidad», 25-IV-1903. 
38. «Justicia», 5-III-1903. 
39. «La Publicidad», 8-IV-1903. 

67 



Lliga —o amb el seu suport— superen ben poc els de Tanterior legislatura. 
A mes, els districtes tarragonins es mantenen tancats a qualsevol incursió 
catalanista. La Lliga continua amb candidat propi a Granollers, Manresa, 
Mataré, Vic i Olot; i es presenta per primera vegada ais districtes de Vila-
nova, Girona, Sta. Coloma, Vilademuls i Balaguer. L'única dificultat se-
ríosa se'ls presenta a Mataré, on concorre un altre catalanista, Salvador 
Maristany —acarat amb l'home designat per la Lliga, Salvador de la Trinitat 
Rius. 

De manera semblant al que han fet a Barcelona, els carlins també 
proven d'augmentar el nombre de representants, pero només es conso
liden les candidatures de Girona, Tarragona i Gandesa. 

Particularitzant l'análisi de la correlació de forces ais diversos distric
tes de Catalunya, tenim que ais de la provincia de Barcelona els monár-
quics només abandonen, l'acta de Mataré a causa a la retirada a darrera 
hora del conservador Bortolomé Bosch Puig40; els altres escons en joc son 
repartits entre liberáis i conservadors d'acord amb les possibilitats de 
cada partit, respectant-se el torn governamental solament allí on no hi 
estava instaHat un candidat amb prou d'influéncia per a no teñir en 
compte qui gaudia del poder en a que lis moments4 1: els liberáis continúen 
sense contrincant ministerial i amb els mateixos candidats a Berga, Igua
lada, St. Feliu i Terrassa. Els conservadors també es mantenen a Castell-
tercol, Sabadell, Vic i, per dret de torn, es presenten per Granollers, 
Manresa, Vilafranca i Vilanova. A Arenys de Mar s'enfronten dos minis-
terials, car Josep Elias de Molins —protegit d'en Planas i Casáis— perd el 
suport del partit, que hi encasella el silvelista Joaquim Sagnier. 

De bell nou, Antonio Sala Caba «persona rica y amable que tiene a la 
inmensa mayoría de gentes del distrito a sus órdenes»42 fou nomenat únic 
aspirant a l'acta de Castelltergol en una reunió d'alcaldes i propietaris que, 
segons «La Vanguardia», actuaven «sin imposiciones de caciques ni de 
nadie» 43. Tampoc Ramón Godo, d'Igualada, no sofreix el mes mínim entre-
banc, mentre que Fernando Huelin sap allunyar de Vic el regionalista 
Ramón d'Abadal que, com el 1901, opta de nou per retirar-se a darrera 
hora. 

Fora d'aquestes actes, gairebé adjudicades abans de la votació, els 
escons de la resta deis districtes tenien mes d'un pretendent, essent alhora 
prácticament inexistent la participació de candidats testimoniáis. La lluita 
s'endevinava controvertida —degut a la presencia de mes de dos opo-
nents— a Granollers, Manresa, Mataró i Vilanova, districtes que, ja en 

40. «El Diluvio», 25-IV-1903. 
41. Ibid., 12-1V-1903, segons aquest diari, la representado monárquica del 

districte de Vilafranca fou negociada pels capitostos deis dos partits dinástics: 
Caries M.a de Moy (conservador) ocupa el lloc de Joan M.a Forges (liberal de 
ranterior legisladura) després que aquest darrer renuncies a la proclamació a pe-
tició d'en Planas i Casáis, aconsellat, segons «El Diluvio», d'en Comas i Masferrer. 

42. «La Vanguardia», 14-IV-1903. 
43. Ibidem., com es pot veure, el concepte de caciquisme esdevé útil a tothom. 
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l 'anterior legislatura, s'havien destacat com els mes actius i que ara son 
cobejats per monárquics, regionalistes i republicans. A Mataró, malgrat 
la retirada del candidat oficial, la Iluita continua essent tripartida degut 
a la divisió sostinguda pels elements catalanistes, que concorren a les 
urnes representáis peí regionalista Salvador de la Trinitat Rius i Torres, 
i per Salvador Maristany i Sensat el qual, sense el suport de la Lliga44, 
és considerat com a representant de la Unió Catalanista per uns, inde> 
pendent per uns altres i ñns i tot com addicte al régim per «La Veu 
de Catalunya»45; Antonio Franquesa Sivilla, com a federal, planteja ba
talla a ambdós. 

També a St. Feliu es podría parlar d'un enfrontament triangular en
tre el canalejista Josep Roig i Bergadá —diputat electe el 1901— i dos 
republicans: l 'unionista Josep Lletget —substituí d'Odón de Buen— i el 
federal Eugenio Demetrio Danyans; pero, en realitat, la Iluita s'entaulava 
entre els dos primers, restant el federal amb el suport, no massa entusias
ta, d'«El Diluvio». Aquest mateix diari acusa Emili Junoy —representant 
el 1901 de Manresa— d'haver provocat, amb la renuncia a acceptar la seva 
proclamació peí mateix districte, la desunió deis republicans, contraris, 
molts d'ells, a sostenir la candidatura del director de «La Publicidad», 
Eusebi Coraminas46; el regionalista Leonci Soler i March repeteix candi
datura per Manresa i juntament amb el conservador Luis Vila Miralles, 
s'oposen a E. Corominas, presentat com a república unionista. 

Per últim, s'ha de ressenyar la par t ic ipado activa d'uns nuclis socialis-
tes a Mataró i a Vilanova que, igual que en l 'anterior legislatura, continúen 
demanant el vot per a Pablo Iglesias 47 i per a Antonio García Quejido, res-
pectivament. 

La situació deis districtes gironins es caracteritza per les perspectives 
d'una Iluita forga renyida arreu, per tal com aquest any, solament a Puig-
cerdá —amb el conservador de sempre, Ferran Puig Mauri— es dona una 
situació d'únic aspirant; gran aveng, tenint en compte que el 1901, d'un 
total de 8 districtes, 5 foren de candidat únic. 

Conservadors i liberáis mostren un gran interés a disputar-se les 
actes de tots els districtes gironins; els republicans amplien llur radi 
d'acció en optar, a mes de les tradicionals áctes de Figueres i La Bisbal, a 
les de Girona, Torroella i Vilademuls; de la mateixa manera, la Lliga Re
gionalista román a Olot, pero també intenta situar-se a Girona i Sta. 

44. «La Veu de Catalunya», 23-IV-1903, explica que abans de decidir-se a 
donar suport a Salvador de la Trinitat Rius, van demanar una declarado de prin-
cipis ais dos pretendents i Salvador Maristany demostrá una ambigüitat, en decla-
rar-se «prudentment descentralitzador», que l'excloia de les llistes de la Lliga. 

45. Segons «La Vanguardia» és independent; per a «La Publicidad», de la 
Unió Catalanista, i per a «El Correo Catalán», regionalista. 

46. Per a «La Publicidad», 5-IV-1903 la transferencia d'Emili Junoy a favor 
d'Eusebi Corominas era necessaria per a evitar que aquest restes sense districte 
pxopi. 

47. «El Diluvio», 25-IV-1903. L'Agrupación Socialista Mataronense demana el 
vot ais treballadors perqué s'havia demostrat que la República no podia destruir 
la burgesia i l'emancipació de l'obrer només es podia assolir amb el socialisme. 
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Cüloma. Fins i tot, els carlins s'animen a presentar un candidat propi en el 
distrícte de la capital. 

On es produí un capgirament absolut de la correlació de forces fou a 
Girona, Sta. Coloma i Vilademuls; els dos primers districtes son pretesos 
per quatre candidats i el darrer per tres. L'any 1901, es considerava cadas-
cun propietat particular d'un dinastía Al distrícte de la capital de-
sapareix la candidatura canalejista i el conservador oficial, Bonaventura 
Sabater i Burcet, s'ha d'enfrontar al república Joaquín Costa, al carlí To
más d'A. Boa da, i al catalanista Joan Casas i Anxer. Ramiro Alonso Pa-
dierna de Vilapadierna continua presentant-se peí seu baluard de Santa 
Coloma; pero aquest cop no té gens plañera la votado, car els governa-
mentals l'hi oposen Gustavo Ruiz de Grijalba, els republicans Francesc 
Rosselló i els catalanistes Joaquina Cases Carbó. Quelcom semblant s'esde-
vé a Vilademuls, on la candidatura del liberal Luis Canalejas, és discutida 
peí conservador Tomás Roger Larrosa48 recolzat per l'órgan deis regiona-
listes, «Diario de Gerona», després de la retirada del seu aspirant, Frederic 
Rahola, i peí candidat república —fill d'Olotm—, Joan Deu. 

Especialment apática es preveu l'elecció a les terres de Lleida, en les 
quals la tónica general és l'enfrontament entre dinástics, destorbats no-
mes per alguns republicans que no traspassen els límits deis districtes 
de Lleida. Les Borges i Balaguer. És aquest darrer distrícte l'únic amb 
un cnfrontament entre tres contrincants: contra l'influent cacic conser
vador María Clua —ríe hisendat local— lluiten el cap deis republicans 
de Balaguer Pere Lasala Borderas i el «católic catalanista» Josep M.a 

Valls Vicents» 
Al distrícte £e la capital els republicans acaren llur cabdill, Manuel 

Pereña, contra el conservador marqués de Barzanallana; el president de 
«Joventut Republicana»51 Manuel Soldevila és, a Les Borges, el contrincant 
del futur governador de Lleida, el conservador Manuel Vivanco Menchaca 52. 

Els districtes situats a la muntanya lleidatana resten totalment a 
mans deis monárquics i, si el 1901 els regionalistes havien intentat pene-
trar-hi a part ir del suport donat a algún independent, aquest any, la ine-
xisténcia de candidats d'aquest signe impossibilitá la seva actuació53, 
donada la manca d'organitzacions Uigaires per aquelles contrades. 

48. «Diario de Gerona», 24-IV-1903. Fill del país amb forts interessos a Roses. 
49. «El Diluvio», 24-IV-1903. 
50. Signatari d'una circular del Comité de Defensa Social de Barcelona, reco-

manant la candidatura católico-regio na lista, presentada a les provincials del 8 de 
mar? de 1903. I. Molas, op. cit, vol. I pág. 54. 

51. Organització que en aquests moments era només una associació de caire 
cultural, creada per alguns estudiants amb inquietuds polítiques de tendencia re
publicana; posteriormente esdevindria la principal entitat política de la «provin
cia» i durant la II República seria la secció d'ERC. 

52. Amb motiu del seu nomenament va cessar del carree de diputat, pero no 
tenim noticies respecte a la celebrado de nous comicis per a cobrir la vacant. 

53. J. Torres i Vilanova, polaviejista-regionalista, retirá la seva candidatura 
del distrícte de Sort, el qual ja havia intentat representar el 1901. «Lo Campanar 
de Lleida», 5-IV-1903. 
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Dionisio Alonso Martínez pretén recuperar el domini que el clan fami
liar havia exercit abans del 1901 a Cervera; com a maurista —filiació dis
tinta a la deis seus antecessors—, disputa l'acte al fusionista Josep Balcells. 
El fins ara irreemplazable Duc de la Seu és substitu'it per un correligionari, 
Ricardo de Guillerna y de las Heras, que, com a encasellat del govern, es 
desplaga des de Madrid per a disputar l'acta de La Seu d'Urgeil a Joan 
Garriga i Massó, afiliat al «Partido Democrático» de Canalejas54. El liberal 
independent Emili Riu i Periquet persisteix a Sort, mentre el silvelista 
Isidre Valls i Pallerola repeteix candidatura —aquest any en solitari— a 
Solsona, únic districte sense cap temptativa opositora. 

Les característiques de la lluita electoral ais districtes tarragonins son 
com a Lleida, molt similars, a les del 1901, puix que ací foren també 
les forces dinas tiques les úniques que contraposaren llurs candidatures; 
si els regionalistes no aconsegueixen presentar cap candidat, els repu-
blicans només mantenen els seus a Valls, Tortosa i a la circumscripció 
tarragonina, lloc que, com sempre, concentra la máxima activitat. 

Al Vendrell s'hi presentaren dos conservadors, el maurista Jaume Ale-
gret i Vidal i el ministerial Xavier Tort i Martorell retirat a darrera ho
ra55; ambdós tingueren un altre contrincant gairebé testimonial: l'inde-
pendent Pedro Inglada Sagalá. Si ací amb prou feines es pot parlar d'en-
frontament, a Tortosa es plantejá una forta batalla entre dos conserva
dors, un liberal i un república: el governamental Primitivo Ayuso Colina 
—President de la Cambra Agraria— s'acará amb el també conservador 
Teodoro González Cabanne —director de «El País» de Madrid—; amb
dós lluitaren contra el república Ricardo Fuente Asenció i contra el di-
putat elegit el 1901, el liberal Santiago Gascón Cervantes. 

Com a resultat del pacte establert entre Unión Republicana i Federáis, 
Ramón Mayner i Julia Nougués optaren conjuntament per les majories 
de la circumscripció, llocs igualment pretesos per conservadors i liberáis, 
presentáis així mateix per partida doble, tot i que no formaven cap candi
datura de coalició. Ramón Morenes y Garcia Alesson era el governamental 
encasellat i Anselm Guasch Robusté el conservador no ministerial; Joan 
Cañellas Tomás —sis vegades diputat56— prosseguia com a liberal inde
pendent, mentre que Lluís Fontana i Esteve era presentat com a liberal di-
nástic. Sense variació, el carlí Josep de Suelves és novament proclamat i, 
aquest any, es veu acompanyat en les seves tasques propagandístiques per 
Ricard Vidal, candidat carlí de Gandesa. 

La duplicitat de candidatures de la mateixa filiació reflecteix la descom-
posició que es comenca a entreveure en les dues principáis formacions 
dinástiques, denotant, d'igual manera, que la lluita pels escons es con-

54. «La Vanguardia», 2-IV-1903. 
55. «La Publicidad», 6-V-1903 i «Diario de Barcelona», 5-V-1903. 
56. «El Diluvio», 29-IV-1903, afirma que ha estat diputat 7 vegades consecu-

tives. Segons l'apéndix final guanyá l'acta d'El Vendrell el 1881 i 1886, i una de 
la circumscripció de Tarragona el 1893, 96, 98 i 99. 

71 



ú 

vertía mes aviat en una competencia entre persones que volien grimpar, 
dins de l'escalafó polític que un combat d'idees o programes polítics. 

Els preparatius de la votació van palesar arreu el canvi que s'havia 
produít durant l'interval transcorregut entre la proppassada elecció i 
aquesta; la recuperado deis republicans comporta substituir l'anterior 
passivitat per una campanya activa i optimista; al contrari, la crisi interna 
patida per la Lliga es trasllueix en un excés de conformisme, que no acon-
segueix d'encobrir la pérdua de vitalitat deis regionalistes. Amb tot, ni els 
uns ni els altres deixen de propagar insistentment els seus objectius, tant a 
Barcelona com a tot Catalunya, dones, malgrat que l'elecció en molts llocs 
no superará encara la condició de simple acte formal, tocava a la fi el temps 
en qué els aspirants a l'acta deis districtes rurals podien prescindir de 
conéixer els electors ais quals cercaven de representar en Corts. En aquest 
sentit, si els monárquics van renunciar a prendre part en «la guerra civil 
electorat» 57 que s'entaularia a Barcelona, el seu capteniment fou molt dife-
rent fora de la ciutat, ja que allí on tenien quelcom a perdre van desconfiar 
notóriament de la infal-libilitat de llurs agents electorals i no van 
deixar de recorrer, com a mínim, les poblacions mes importants del dis-
tricte que pretenien guanyar. No cal dir que regionalistes i republicans 
van actuar, com era d'habitud en aqüestes forces, de la mateixa ma
nera. 

A Barcelona, carlins i regionalistes s'afanyen a presentar-se com els 
veritables salvadors de Catalunya i ambdós es consideren únics 
defensors de l'ideal autonomista; els carlins, oferint un «regionalisme cris-
tiá», demanen el vot deis católics no per a la seva candidatura, sino exclu-
sivament per a Vázquez de Mella, perqué «ha sido el primero que ha pre-
gonado en el Parlamento Español la pureza de la doctrina regionalista 
combatiendo, como jamás lo haya hecho nadie, la burocracia y el despo
tismo de los poderes centralizadores»58. Aquest personalisme desmesurat 
s'accentua encara mes quan tres dies abans de la votació, el número u de 
la llista carlina arriba a Barcelona per tal d'assistir al gran acte propagan-
dístic que pretenia ésser el míting celebrat al teatre Tívoli. 

Disposats a demostrar que «en la capital del Principado catalán se 
levanta firme y constante la bandera de la España católica, que es la de 
la Patria y de la Monarquía legítima»59, arriben al dia de l'elecció con-
vencuts que la seva presencia menará a la desfeta total els «renegats del 
catolicisme»m, els regionalistes. Per a aquests, l'oposició carlina és motiu 
de preocupació i, juntament amb l'acusació constant que, amb llur 
actuació, els tradicionalistes están fent una «obra suicida» car «ajuden 
els governants en la seva tasca anticatalana i antisocial perqué cada vot 
donat ais carlins és un vot a favor de Lerroux i de Salmerón»61, no deixen 

57. Segons el «Diario de Barcelona», 21-IV-1903. 
58. «El Correo Catalán», 13-IV-1903. 
59. Ibid., 3-IV-1903. 
60. Ibid., 17-IV-1903. 
61. «La Veu de Catalunya», 16-IV-1903. 

72 



de cridar cap ais seus rengles aquells efectius que no estiguin conformes 
en buscar el desordre, interferint-se entre les dues grans forces en «lluita 
a mort»: catalanistes i republicans 62. 

La máxima preocupació lligaire era aconseguir la concurrencia massiva 
a les urnes. Per tant, no es cansen de repetir que «el dret de votar es con-
verteix en una obligació»63, de la qual fan dependre el futur de Catalunya. 
Fou també els dies precedents ais comicis quan els regionalistes desplega
ren la máxima activitat propagandística; el teatre Tívoli va estar reservat 
el dia 24 per al gran míting de la Lliga. Alhora, «La Veu de Catalunya» 
publicava un seguit d'eslógans que no sois sintetitzaven algún deis pos-
tulats programátics del pariit, sino que -s'encamina ven, amb un to efec
tista, a captar el vot d'un hipotétic electorat mogut per interessos autono-
mico-sentimentals. Així, l'accidentalisme polític restava recollit en dir 
«Abans que monarquía i república, Catalunya»; la contrarréplica ais car
iáis, per tal de sostreure'ls el vot católic, s'expressava en «Salvem primer 
a Catalunya i a Espanya; després vindrá la qüestió religiosa». El seu 
precari autonomisme restava reflectit en «l'autonomia és la civílització», 
«Catalunya pels catalans», o bé «Voteu ais que parlen com vosaltres». Amb 
un caire mes impressionable: «Per manar, cada hú a sa térra»; «El cata-
lanisme no vol quintes»64. Tanmateix, com que saben que el veritable 
perill prové deis republicans, no ,dubten a identificar-lo amb «el triomf 
del desordre permanent», la qual cosa vol dir que, per contrast, els regio
nalistes es constitueixen en defensors decidits de l'ordre social establert. 
Pero, perseverant potser en llur idiosincrasia conciliadora i superadora de 
qualsevol enfrontament que pugui reflectir un arrenglerament classista, 
de moment prefereixen, com ja hem dit, oposar a «l'esperit jove i renova
dor» de la Lliga, «Tesperit vell i caduc» del republicanisme. 

Si ais republicans els preocupa en algún moment la recuperació carlina, 
fou molt superior la satisfacció ocasionada per una presencia que obria 
perspectives de divisió del vot conservador en perjudici deis catalanistes, 
consideráis l'únic impediment per al triomf de la candidatura republicana 
a Barcelona. Tots els seus plantejaments propagandístics van anar enca
mináis a denunciar el caciquisme —ara personificat per la Lliga—, i a 
demanar el vot per la República —solució de tots els mals—, la procla
m a d o de la qual volien supeditar —a curt termini— ais resultáis del 
dia 26. 

La campanya desenvolupada, mes que explicació deis objectius a acon
seguir, va ésser un seguit d'actes per afermar el naixement del partit re
pública. El 12 d'abril —complint les ordres de Salmerón— se celebra 
un míting a totes les capitals de provincia per tal d'efectuar un recompte 
d'afiliats que mesures les forces reals del republicanisme. La consigna fou 
seguida arreu, encara que l'existéncia a Barcelona d'un grup de dissidents 
va menar a la celebració de dos actes paral-lels: la Federació d'Associacions 

62. Ibidem. 
63. Ibid., 20-IV-1903. 
64. Ibid., 24-IV-1903. 
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L a g r a n r e v e n t a d a 

Republicanes es reuní al Tívoli i la Coalició Republicana a la placa de 
toros. En ambdós llocs hom certifica una fidelitat incondicional a Salme
rón i un desig de lluitar per la unió de tots els republicans en pro del canvi 
de régim. Mentre Odón de Buen assegurava que l'acte desenrotllat per la 
Federació no era de desunió ni de competencia i convidava els pocs assis-
tents a encaminar-se, en senyal de solidaritat republicana, cap a l'altre de 
la plaga de toros, allí Lerroux demanava —en resposta a un missatge de 
Salmerón— al nombrós públic concentrat l'aprovació —mitjancant un 
vot de confianca— de la creació d'Unió Republicana com a partit únic 
que calía organitzar arreu de Catalunya. Efectuada la votació, es dona 
per acabat l'acte perqué els oradors que havien de parlar renunciaren a 
fer-ho «para dejar a los presentes bajo la impresión del mensaje del ilustre 
jefe Salmerón»65. Del mateix caire fou l'altre gran acte electoral convocat 
una setmana després, i si es va reunir una gran gernació a la placa de 
toros nova (Las Arenas), fou únicament per a donar la sanció popular a la 
candidatura republicana de coalició, sanció que es considera atorgada 
«cuando resonó una estruendosa salva de aplausos que fue como un ple
biscito favorable, pues no hubo una sola protesta entre aquella enorme 

65. «La Publicidad» i «El Diluvio», 13-IV-1903. 
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multitud»66. L'acceptació deis candidats presentáis significava, albora, la 
negació contundent a qualsevol acord amb la dissidéncia d'alguns casinos 
republicans de la ciutat67. Sembla que així ho va entendre «El Diluvio» que 
malgrat sostenir fins a darrera hora la polémica iniciada, la vigilia deis 
comicis, a mes de declarar-se neutral en el plet república, aconsellá anar 
a votar per tal de guanyar els set llocs en discussió. En conseqüéncia, l'es-
mentat diari s'absté de recomanar una llista en concret, pero recomana 
amb molta cura substituir —si es donava el cas— els noms esborrats d'una 
candidatura republicana per candidats de l'altra, i mai per catalanistes o 
carlins68. 

AL FREÍR SERÁ EL REÍR 

En Lerroux. — ¡Alsa noy, quina flama !j ¡Com ens ni 
escalfarem! > 

En Salmerón. — Mentres no siguí foch d'encenalls com 
altra vegada. 

"Cu-Cutí", 30-IV-1903 

66. «La Publicidad», 20-IV-1903. 
67. Segons «La Publicidad» 22-IV-1903, només hi ha 5 casinos dissidents que 

son: Centro Republicano Autonomista, Casino Republicano Democrático, Agrupa
ción Republicana de Gracia y San Gervasio, Casino Republicano del distrito X, Ca
sino Republicano de la derecha del Ensanche. 

68. «El Diluvio», 25-IV-1903. 
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La fase álgida de la campanya s'assolí a partir del 14 d'abril, amb l'ar-
ribada de Salmerón a Catalunya, ja que aquest no sois es dedica a fer 
propaganda a Barcelona —lloc per on es presentava— sino que visita la 
major part deis districtes on hi havia una candidatura republicana en joc. 
La lluita continuava essent marcadament personalista i el prestigi del cab-
dill república constituía potser el major incentiu al vot. 

L'ánima de tot el procés preparatori de l'elecció fou, un cop mes, 
Alejandro Lerroux, que decidit a captar el vot obrer s'adrecava en 
totes les seves aHocucions «al pueblo republicano» que, d'altra part, sabia 
aglutinar a l'entorn de la seva figura mitjancant la practica d'aplecs —les 
famoses «meriendas democráticas» son d'aquesta época69— cada vegada 
mes massius. Així i tot, Toportunisme obrerista d'en Lerroux no li per-
met d'exagerar les promeses de futures reformes socials en cas de procla
m a r l e la República, ni Túnic obrer integrat dins la candidatura republicana 
és capac de tergiversar el seu veritable paper i reconeix que, tot i ésser 
«un obrero de manos callosas», no ostenta la representació deis obrers 
perqué aquests no l'han designatTO. 

La jornada electoral transcorregué amb una forta dosi d'incertitud; 
a Barcelona, malgrat que la premsa partidista denuncia un nombre impor-
tant d'irregularitats, la votació es desenvolupá amb normalitat i, sobretot, 
amb una considerable afluencia a les urnes, revelada en una participació 
de 45'60% que doblava amb escreix l'índex del 1901 (20'12%). 

Prop de la tercera part deis sufragis —30'61 % del cens— s'encaminá 
vers la candidatura republicana que, amb sorpresa de propis i estranys, 
s'alcava —amb un increment de 30.000 vots respecte a les legislatives del 
1901— com a triomfadora absoluta; al contrari, el possible augment de 
vots que haurien pogut captar els regionalistes va ésser contrarrestat per 
la presencia d'una altra llista «regionalista» —la carlina— que obtenia una 
votació máxima de 5.000 vots. Davant d'aixó, la Lliga no va mantenir ni 
la situació assolida en les municipals de novembre del 1901, puix que la seva 
votació es veia reduída en 1.000 sufragis respecte a aquests comicis71. 
Amb tot, mentre ais republicans els corresponien els 5 llocs de majoria, 
Albert Rusiñol i Lluís Doménech i Montaner eren proclamats diputáis per 
les minories amb 11.673 i 11.373 vots, respectivament. 

En particularitzar l'análisi deis resultats per districtes municipals, 
podem comprovar que rincrement participatiu afavoreix generalment la 
Unió Republicana, que només resta per sota de la Lliga al districte III 
(sector antic de la ciutat), reducte catalanista que, per altra banda, enre-
gistra la mes alta cota participativa, essent l'únic que supera el 50 %. 

A part d'aquesta excepció, sembla que la candidatura republicana acon-
seguí mobilitzar a favor seu una bona part de Telectorat abstencionista 
i indiferent davant la convocatoria de totes les eleccions passades. Aixó 

69. Segons S. Alberti, op. cit, pág. 183, la primera «merienda democrática» 
es celebra el 19 de febrer del 1903. 

70. «El Diluvio», 25-IV-1903. 
71. Vegeu-ne els resultats a I. Molas, op. cit., vol. I, pág. 50. 
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ELB DOS JERBMÍA8 

—Arquitecto de ma vida, 
aném de capa caída. 

» 

simpátich Rusiñol; 
hem fet un hermó& bunyol. 

La Esquella de la Torratxa", l-V-1903 

explicaría, mes aviat que un pretés desplacament de l'orientació del votant 
habitual, el seu substancies augment d'implantació. 

Els republicans es confirmaren com a forga predominant ais distric-
tes I, IX i X, on llurs percentatges de vots sobre votants superen el 80%; 
també gaudiren d'una bona posició al V, VII i VIII, els dos primers decla
ráis decididament republicans, malgrat haver-hi obtingut les forces mo-
nárquiques una bona votació en les anteriors legislativesn. 

Justament amb el III, els districtes II, IV i VI esdevingueren les de-
marcacions relativament mes favorables a regionalistes i carlins ja que 
existeix en aquests indrets una clara correlació entre les votacions capta-
des per ambdues forces; no obstant aixó, és a Sarria on l'equilibri entre re
publicans, regionalistes i carlins resulta mes estable; aquests darrers hi 
aconsegueixen la seva cota máxima de vots —28'16% enfront d'un 36*12% 
i un 34'28% de republicans i lligaires. Tanmateix els pocs sufragis adju
dicáis a la candidatura dissident republicana troben en aquests indrets el 

72. Vegeu quadre de resultáis de Felecció del 1901; cal recordar que aquests 
dos districtes havien estat els pitjor escrutats. 
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millor testimoni, per tal com hi obtenen votacions superiors a Y\% del cens, 
corresponent al districte I I I la xifra máxima: un 2'13%. No s'ha d'oblidar 
que un deis components d'aquesta pseudocandidatura era el república 
Joan Sol i Ortega, candidat que el 1901 també havia arribat a una votació 
considerable, resultat de la persistencia d'una reduida pero addicta base 
electoral. 

Els extrems participatius s'enregistren al districte III —50,89%— pro-
totipus de zona burgesa i catalanista, i al V —36,22%— districte de carác
ter marcadament obrer que esdevindrá, a partir d'aquesta legislatura, 
un baluard clarament república. 

Per a l'análisi causal d'un escrutini tan diferent deis efectuats anterior-
ment, s'ha de recorrer a una serie de factors fonamentals: en primer Hoc, 
i amb preferencia a qualsevol altre, el fet innegable que Unió Republicana 
pretenia comprometre's en una acció de masses d'ámple abast. El fracás 

i 

de l'intent de vaga revolucionaria del 1902 desmuntá l'incipient moviment 
obrer i dibuixá una situació en la qual, capitalitzant-la, s'hi entrelligaren 
alguns dirigents republicans. L'emotiu i esquemátic llenguatge d'Alejan-
dro Lerroux era capac de mobilitzar l'obrer com fins ara ningú havia 
aconseguit; el seu verbalisme, no exempt de fortes dosis d'imaginació, 
sabia conjuminar la cárrega demagógica amb un carácter populista que 
el feia intel-ligible per a tothom. D'ací que, com ja hem avancat, Unió Re
publicana pogués recaptar els seus vots entre les capes populars, poc 
amigues, fins aleshores, d'apropar-se a les urnes. 

D'altra banda, la inestabilitat organitzativa en qué es movia la Lliga 
Regionalista li feia perdre vots per la dreta i per l'esquerra, i la incapa-
citava per a desenvolupar una campanya electoral clara i unitaria. Les 
valoracions que realitza, coneguts els resultats, albiren, no obstant, pre-
visions optimistes a curt termini, car sembla que confien plenament que 
«les suggestionades multituds»73 canviaran aviat d'opinió quan, cansades 
de viure en el «desordre permanent» giraran la vista cap a la Lliga, únic 
partit que és «garantía d'ordre»74; de moment, els regionalistes han de 
superar les contradiccions internes que els debiliten i que, com molt bé 
entreveuen els republicans, els menen a no ésser «una esperanza, ni cons
tituir fuerza organizada con sentido positivo de la realidad, ni traer consigo 
afirmaciones concretas de posible y provechosa solución»75. 

Finalment, tampoc no es pot oblidar la conjunturalment benintencionada 
neutralitat governamental en l'organització deis comicis, en el sentit de no 
constituir cap destorb, ni durant els treballs pre-electorals, ni a l'hora 
del recompte deis vots, circumstáncia que, almenys a Barcelona, sembla 
que s'acomplí. 

La millora deis antidinástics no fou, com el 1901, patrimoni quasi ex-
clusiu de Barcelona, perqué liberáis i conservadors sofriren un retrocés 
important ais districtes de la provincia. Si a l'anterior elecció els ha-
vien correspost totes les actes, aquest any, els governamentals només 

73. ««La Veu de Catalunya», 27-IV-1903. 
74. Ibidem. 
75. «El Diluvio», 28-IV-1903. 
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UNA COSA ES PREDICAR---

U BERTaü 

LIBERTAD 
¿Diu que en Salmerón arriva? 
Donchs els carrers embussats, 
y ja no circulan cotxes... 
y \Viva la LibertaaadV 

IGUALDAD 
En Salmerón és a dintre 
atipant-se de bons talls 
y en cambi l'obrer... ja ho veuen, 
y que ¡Viva la Igualdaaadl 

FRATERNIDAD 
¿Candidaturas solistas! 
Donchs es teñen d'estripar 
que aqui soch jo qui governa 
\Viva la Fratemidaaadl 

"Cu-Cutí", 7-V-1903 
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n'assoleixen quatre —Arenys, Castelltercol, Granollers, i Vic—, els liberáis 
dues —Igualada i Terrassa— i, de les forces de l'oposició, els republicans 
triomfaren a Sabadell, St. Feliu, Vilafranca i Vilanova, mentre que els regio-
nalistes aconsegueixen les actes de Manresa i Mataró. Quant a la de Berga, 
després d'una votació renyidíssima —l'acta arriba a la Comissió del Con-
grés amb 14 protestes— fou declarat guanyador el neo-católic, presentat 
com a independent, Antonio Rosal Sala amb menys d'un centenar de vots 
de diferencia respecte al seu contrincant, el canalejista Lluís Pons i En-
rich. 

Deis escons dinástics, només el de Terrassa fou guanyat a partir d'una 
votació discutida; el liberal Alfons Sala i Argemí, sobirá de l'acta des de 
feia 10 anys, va estar a punt de deixar-la a mans del república Josep 
Roca i Roca76. Sembla que fou decisiu a l'hora de decantar els resultats 
a favor d'A. Sala l'ajut deis regionalistes, els quals justifiquen llur cap-
teniment argumentant que el guanyador no va parlar durant la cam-
panya ni de política ni de programa de partit: «senzillament es parla deis 
interessos del districte i de la santa causa del treball» ". 

Tampoc el república Eusebi Corominas, malgrat els persistents des-
placaments efectuats a Manresa, no pogué desbancar el regionalista Leonci 
Soler i March, proclamat a desgrat deis republicans que cercaren l'anul-
lació de la votació a partir de la possible incompatibilitat de l'elegit amb 
la seva condició de cap del Sometent del partit judicial corresponent al 
districte electoral representat. 

Idéntica impotencia demostra el federal Antoni Franquesa a Mataró, 
davant la victoria del catalanista Salvador de la Trinitat Rius i Torres. 

En compensado, no hi hagué cap possibilitat per la Lliga davant 
l'impuls república a Vilanova, on el federal Pau Barbé guanya enfront de 
Josep Milá i Pi —conservador— i Narcís Pía i Daniel —regionalista—. Els 
altres republicans que s'endugueren la representació parlamentaria tam
bé lliuraren renyides batalles en llurs respectius districtes, ja que 
cadascun d'ells havia de fer retrocedir a un monárquic d'un reducte 
mantingut durant molt de temps: Francesc Pi i Arsuaga conquería l'acta 
de Sabadell contra l'antic gamacista —ara conservador— Timoteo Busti-
llo; Josep Lletget —ajudat per un «intel-ligent propagandista obrer»78— 
s'imposava al canalejista de St. Feliu, Josep Roig i Bergadá; «el gran 
agricultor» Josep Zulueta i Gomis s'instaHava a Vilafranca grácies a «la 
acertada conjunción de rabassaires y propietarios», ja que no endeba-
des havia repetit insistentment que «el ideal de todos los que trabajan 
la tierra es llegar a ser propietarios y bajo el régimen actual precisa
mente son los propietarios los más perjudicados, pues quedan reducidos 
a meros administradores de sus fincas en beneficio del Estado»79. 

76. El director de «La Campana de Gracia» Josep Roca i Roca, presenta 
21 protestes contra Alfons Sala. «El Diluvio», l-V-1903. 

77. «La Veu de Catalunya», 22-IV-1903. 
78. «La Publicidad», 7-IV-1903. 
79. «El Diluvio», 21-IV-1903 i 27-IV-1903. 
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L'increment de la competitivitat ha influít positivament en els índexs 
participatius deis diversos districtes barcelonins, que han experimental;, 
sense excepció, un augment considerable. Sense trobar cap nivell per sota 
del 50%, Castelltercol —7438 %— i Berga —7V63 %— serven de nou les 
cotes máximes; St. Feliu, amb un 53'56 %, es sitúa a Fextrem inferior; 
la mitjana «provincial» esdevé 6 punts superiors —63 %— a Fenregistra-
da el 1901. Com a única excepció podem assenyalar el cas de Terrassa 
que, amb participació de l'ordre del 36 % el 1901, se n'ha apuntat aquest 
any un 70'25 %, percentatge insólit que només pot ésser atribuit a la cura 
demostrada pels «salistes» per tal d'evitar el triomf del república Josep 
Roca i Roca. 

Peí que fa a les actes gironines, el seu repartiment no ofereix massa 
variació en relació a la passada legislatura, ja que els dinástics continúen 
essent els grans triomfadors mentre la Lliga es manté a Olot i els repu-
blicans a Figueres i La Bisbal, únic districte, aquest darrer, arrencat ais 
monárquics. 

El respecte ais candidats oficiáis ha provocat un replegament deis 
liberáis —el canalejisme ha estat el veritable perdedor deis comicis— que 
només conserven Fescó de Vilademuls, en tant que els conservadors 
guanyen a Girona, Puigcerdá, Sta. Coloma i Torroella. Per altra part, 
Luis Canalejas ha hagut de conquerir a pols Facta del seu districte —Vila
demuls—, ja que, a mes de la presencia republicana, el conservador Tomás 
Roger rebé —com ja hem indicat— el suport deis regionalistes, sempre 
disposats a ésser una trava per al canalejisme gironí80. 

La Lliga també dona suport ais autonomistes Joan Casas i Aixer —can-
didat per Girona— i Joaquina Cases i Carbó —pretendent a Facte de Santa 
Coloma— pero ambdós candidats, tot i comptar amb la campanya favora
ble del diari república «El Autonomista»81, no aconseguiren reeixir en-
front deis ministerials Bonaventura Sabater i Gustavo Ruiz de Grijaiba, 
guanyadors respectius deis districtes esmentats. 

Peí que fa al lleuger recobrament república, val a dir que Josep M.a 

Bofíll i Roig —substituí d'en Pi i Margall— resta com a representant 
federal de Figueres, mentre Josep M.a Valles i Ribot aconsegueix —des-
prés d'una igualada, votació, 51 % contra 49 % deis vots— superar el seu 
contrincant, el director del «Heraldo de Gerona», Jaume Roure i Prats, 
puigcerverista guanyador de Fanterior legislatura. Quant a Joaquín Costa 
—candidat per Girona— i Luis Moróte —per Torroella— arribaren a un 
resultat —28 % i 34 % deis vots respectivament —gens menyspreable. 

Analitzant comparativament la participació detectada el 1901 i el 1903, 
resulta altament sospitós Finieres que de cop i volta ha demostrat Felec-
torat gironí per anar a votar. Certament, els índexs participatius d'a-
quest any han augmentat a tot Catalunya, pero concretament la mitjana 
provincial —68%— s'ha incrementat a Girona en un 17%, mentre Fi
gueres, malgrat continuar com el districte amb la cota participativa mes 

80. Ajudat tant per «La Veu de Catalunya» com peí «Diario de Gerona». 
81. «El Autnomista» 22-111-1903. 
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baixa, ha passat d'un 25 % a un 60%; d'altra banda Torroella, amb un 
76 %, assoleix la xifra mes elevada. És difícil estar d'acord amb l'órgan 
deis conservadors gironins «El Correo de la Tarde» quan, abans deis co-
micis, felicitava els alcaldes per la tranquiHitat que podien disfrutar aquest 
any en no haver de planificar cap tipus de tupinada; probablemente algu-
nes de les irregularitats van minvar, pero no podem deixar d'establir un 
paraHelisme entre puja de la competitivitat —desapareixen els distríctes 
de candidat únic— i l'inflament de les actes de votació per tal d'asse-
gurar el triomf de l'aspirant mes ben protegit pels agents electorals lo
cáis. 

La distribució deis escons lleidatans també ha sofert canvis impor-
tants favorables, en la majoria de casos, al partit del govern: els con
servadors substitueixen els liberáis a Balaguer i Les Borges i es mantenen 
a Solsona i la Seu; els liberáis subsisteixen a Tremp i Sort en tant que 
perden l'acta de Lleida a favor d'Unió Republicana i la de Cervera en 
pro d'un independent, malgrat que algunes vegades és intitulat «fusio-
nista» Josep Balcells i Cortada82. 

La millora republicana només afavoreix el cap del partit Manuel Pe-
reña i Puente que, després d'una votació forca igualada, aconsegueix l'ac
ta de la capital; pero ni a Les Borges ni a Balaguer l'elecció compensa 
l'esforc desenvolupat per a deshancar al caciquisme local. Especialment, 
en aquest darrer distríete, enfront del 62'43 % deis vots atribuíts al 
conservador María Chía, el república Pere Lasala arribava al 25'61 % i 
el catalanista Josep M.a Valls i Vicens —únic candidat amb aquesta fi
liado— tot just n'atenyia un 12 %. 

A la resta deis distríctes lleidatans, la contesa lliurada exclusivament 
entre dinástics resulta especialment discutida a Cervera —on Josep Bal
cells evita la reinstaurado deis Alonso Martínez83—, a La Seu, de nou 
en mans deis conservadors, ja que Ricardo Guillerna de las Heras reem
plaza amb eficiencia el seu correligionari Martínez Campos, i a Tremp, 
on Gregori Jover Piñán guanyava com a liberal. 

Des del punt de vista participatiu, només s'enregistrá un lleuger incre-
ment, ja que la mitjana provincial —67 %— fou un punt superior a 
la de l'anterior elecció, corresponent, un altre cop, l'índex maxim 
—79'12 %— i míním —41 '26 %— a Tremp i a Lleida respectivament. 

Llevat de la circumscripció tarragonina, les actes deis cinc distríctes 
rurals de la provincia de Tarragona foren íntegrament per ais dinás
tics: s'acomplí el torn a Tortosa, Valls i El Vendrell, mentre que el liberal 
Vicente López Puigcerver continuava com a diputat per Roquetes i el cana-
lejista Enríe Bosch i Herrero guanyava a Gandesa. 

Els republicans de Tortosa i Valls, malgrat situar-se en segona posició 
suposaren un obstacle difícil de salvar per part deis ministerials, donat 

82. «La Publicidad» 22-IV-1903 intentant concretar-ne la filiació el considera 
«fusionista con carácter de independiente». 

83. El germá del candidat Vicente Alonso Martínez, era el representant, com a 

liberal, del districte de Cervera abans de 1901. 
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que Ricardo Asenció aconseguia, al primer d'aquells districtes, un 23*56 % 
deis vots enfront d'un 31'84 % del triomfador Primitivo Ayuso Codina, aju-
dat pels delegáis del govern84; la diferencia entre el conservador de Valls 
Salvador Cañáis i Vilaró i el república J. Andreu Homs Moncosí fou de 
menys de dos-cents vots a favor del governamental, 

Fou a la circumscripció on els republicans Julia Nougués i Ramón 
Manyer arribaren a obtenir la votació suficient per a guanyar els dos 
llocs de majoria; la seva victoria reduí els ministerials a l'escó de les mi-
nories —assolit per Ramón Morenes y García Alesson— i impossibilitá la 
reelecció del carlí Josep de Suelves. 

Per aqüestes contrades, la participació també va créixer considerable-
ment. La mitjana provincial —66 %— sobrepassá la del 1901 en set 
punts i els valors extrems se situaren entre un 58 % de Tortosa i un 81 % 
de Roquetes. 

Segons la filiació política deis guanyadors, la distribució de les 44 
actes catalanes va ésser la següent: 

Conservadors 
Liberáis 
Independents 
Regionalistes 
Republicans 

4 4 4 

* * 4 

• * * 

» * 

t * 

4 4 

16 
8 
1 
5 

14 

Que els monárquics no es troben desarrelats de Catalunya és quelcom 
innegable a la vista deis resultats, pero la tendencia a reemplazar la con
firmado del torn dinástic peí suport a les forces de l'oposició —que ja 
s'havia comencat a dibuixar el 1901— es fa patent ais districtes catalans 
si els considerem de manera global. Tot i que encara predomina una ma
joria d'escons conservadors i liberáis enfront deis obtinguts per repu
blicans i regionalistes —25 contra 1985— ja existeix una clara despropor-
ció en relació a la correlació de forces imperant al Congrés de Diputáis 
després d'aquests comicis, perqué, malgrat la puresa electoral tan airejada 
peí ministre de la Governació, els conservadors atenyeren 230 escons de 
majoria i les oposioions restaren amb només 173, deis quals 93 corres-
ponien ais liberáis86. A Catalunya s'está evidenciant, des d'aquests mo-
ments, un comportament político-electoral que prova d'allunyar-se progres-
sivament de l'observat a la resta de l'Estat. Aquest any ha estat la revifa-
11a republicana —ja que la Lliga ha retrocedit en relació al 1901— que 
ha fet possible un ciar avene cap a la ruptura amb els esquemes parla-
mentaris vigents. L'entrebanc sofert pels regionalistes no passa d'ésser 
conjuntural i producte del procés de reestructurado que viu el partit, 
amb els seus principáis líders compromesos en reforcar una imatge conser
vadora, fins i tot intransigent, i amb Tala mes liberal decantada cap a 

84. Així consta a totes les protestes que acompanyaren Pacta de votació. 
85. L'independent de Cervera, Josep Balcells i Cortada, esta sumat amb els 

monárquics ja que moltes de les publicacions de l'época el consideren fusionista. 
86. M. Martínez Cuadrado, op. cit., vol II, pags. 699. 
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posicions contraríes a acceptar pactes amb formacions tan dretanes com 
els carlins, la Defensa Social o els dinástics regeneracionistes. La crisi no 
será resolta —ni es produirá la recuperado electoral— fins que el grup 
dissident no es separi del partit i la burgesia catalana no es vegi plena-
ment identificada amb la línia política d'una Luga ja sota el liderat indis
cutible de Cambó. 

Les intencions de Silvela i Maura respecte a la netedat electoral no 
deixaven d'ésser sinceres, si hom té en compte el context de falsificado 
generalitzada en qué s'havien desenvolupat els anteriors comicis, i encara 
que els cacics rurals van seguir operant gairebé amb la mateixa impunitat 
que havien gaudit fins ara —ací radicava la principal garantia d'obtenir la 
majoria parlamentaria per a governar—, allá on participaven forces de 
l'oposició, aqüestes van teñir majors oportunitats de fiscalitzar els actes 
de votació i escrutini, i, en conseqüéncia, d'aconseguir alguns escons 
mes deis que fins llavors els eren reserváis. Una prova de la realítat d'aixó 
la tenim en la caiguda del govern Silvela, el juny del 1903, ja que ni el 
rei ni el seu propi partit estaven satisfets amb «l'excessiva» permissibi-
litat que havia fet possible el triomf república a les principáis capitals 
de provincia. 

Pero, el fet que el govern actúes, en certa manera, de catalitzador en 
l'augment de la representado parlamentaria de l'oposició catalana no res
tará, en un futur, un factor imprescindible, ja que, com veurem mes en-
davant, les forces anti dinas tiques del Principat arribaran a gaudir deis 
mitjans necessaris per a dirigir des de Barcelona tota la mecánica elec
toral que possibilitará el manteniment i l'increment de llur posterior i 
irreversible hegemonía damunt els partits centralistes. 

A nivell de tot Catalunya la máxima participació —81'03 %— es dona 
a Roquetes —únic índex per damunt del 80%— i la mínima —41*6 %— 
a Lleida, també únic indret —llevat de Barcelona (45'60)— per sota d'un 
50% . Peí que fa a les mitjanes provincials han osciHat, en relació amb el 
1901, d'una puja máxima de 17 punts a Girona a una mínima d'un punt a 
Lleida. Podem continuar establint relacions aproximatives entre grau de con
currencia electoral i grau de disputa deis escons perqué, si bé es van 
mantenir molts deis vicis endémics que caracteritzaven el sistema d'atri-
bució de les actes deis districtes rurals, cal ressaltar que la població va 
poder trobrar motius per a mobilitzar-se envers les urnes tant per la res-
surrecció republicana com per l'interés que hom demostrá en no dei-
xar districtes de candidat únic. 

Malgrat que foren discutits a la Comissió d'Actes els expedients de 
Berga, Granollers, Manresa, Mataró, Terrassa, Vic, Torroella, Tortosa i 
Roquetes, en cap cas no va ésser necessária la intervenció del Congrés de 
Diputats per a aprovar les proclamacions fetes per les Juntes d'escrutini. 

La vacant produída per J. M.a Valles i Ribot en renundar, el juliol 
del 1904, a l'acta de Barcelona a favor de la de La Bisbal, resta sense 
cobrir durant tota la legislatura; no obstant aixó, en morir el diputat per 
Castelltercol, Antonio Sala i Caba, es convocaren eleccions complementá-
ries que, celebrades el 6 de novembre del 1904, foren guanyades de nou per 
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un ministerial, el maurista Alexandre M.a Pons i Serra. La votació no fou 
fácil ja que un altre monarquic, Genis Codina i Sert, també aspirava a 
representar el districte. El guanyador —acusat pels republicans d'haver 
abandonat les files de la Lliga87— s'endugué el 76 % deis vots i, malgrat 
que les irregularitats comeses per a triomfar foren sorollosament denun-
ciades pels republicans, la comissió d'actes opta per no prendre-les en 
consideració. 

87. L'acusació fou Uancada per Emili Junoy durant la discussió de l'expedient 
a la Comissió d'Actes. 
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4. Les eleccions 

del 10 de Setembre de 1905 





El bienni 1903-1905 va veure la formació de cinc govems conser
vadora diferents; el gabinet Villaverde, subsegüent a les eleccions legisla-
tives del 1903, només dura el temps precís per a apariar uns comicis 
municipals encamináis a aturar la recuperació del republicanisme espa-
nyol. Després, el Rei retorna la confianca a Maura, que esdevenia així el 
rector de la política governamental i concentrava en la seva persona la 
doble autoritat de president del Consell de ministres i de líder indiscutible 
del partit conservador. 

La regeneració de l'Estat monárquic, comencant per la reforma 
de l'administració local, era un deis punts centráis del programa de 
Maura, el qual, amb l'ajut d'un partit mes unit que mai, pretenia estruc
turar un govern conservador fort i estable. Al capdavall, les seves aspi-
racions no s'acompliren, ja que tot just aconseguiria tirar endavant un 
mandat d'un any de durada. Pero la seva actuació durant aquest període 
de temps influí en gran manera en el desenvolupament futur de la vida 
política catalana. L'éxit assolit amb el viatge del rei a Barcelona rabril 
del 1904, tot i ésser valorat com un triomf personal de Maura en posar 
en contacte el monarca amb la població que li era mes adversa, no li valgué 
la consolidació del seu govern, ja que les discrepáncies amb la Corona amb 
motiu de l'adjudicació del carree de la «jefatura» de l'Estat Major Central *, 
provocaren la seva substitució per Azcárraga que, després d'un mes de go
vern, fou reemplacat per Villaverde; aquest mantingué tancades les 
Corts del febrer al juny del 1905. Quan es reuniren de nou, l'únic 
acte ostensible que van realitzar consistí a formular un vot de censura 
que posa el punt i final a la legislatura conservadora. Amb aquest fet, 
Maura resultava implícitament proclamat com insubstituible al capdavant 
de qualsevol govern conservador, pero la inestabilitat del régim i la manca 

1. Vegeu G. Maura y M. Fernández Almagro, op. cit, pág. 76-77. 
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d'una solució eficac a la crisi congénita del sistema feien recomanable el 
canvi del torn, cercat conscientment per la majoria conservadora, en negar 
la confianca a un representant —Villaverde— del seu propi partit. 

Montero Ríos s'encarregá de formar nou govern quan la qüestió del 
liderat del partit liberal encara no havia trobat una resolució definitiva. 
Després de la mort de Sagasta, ni Montero Ríos ni Moret no havien aconse-
guit la majoria necessária per a ocupar la direcció del fusionisme: 
monteristes, recolzats pels partidaris de Canalejas, i moretistes, que comp-
taven amb el suport de Romanones, eren dues tendéncies que no amagaven 
llur enfrontament. Aquests darrers acceptaven, de moment, que els primers 
ocupessin la Presidencia del Consell, pero no deixaven de veure en Moret 
un successor mes o menys immediat2 . 

Els liberáis, debilitats com estaven a causa de la seva divisió, s'havien de 
preocupar molt mes d'assolir una majoria prou forta per a mantenir-se en 
el poder, que no de gastar energies en procurar reformar l'Estat que els 
tocava dirigir; en conseqüéncia, els ideáis regeneracionístes restaren arra-
conats fins a una millor ocasió. La diferencia entre dinástics era cada cop 
mes imprecisa en el terreny político-ideológic; ni tan sois es podia parlar 
d'una major transigencia liberal vers l'oposició extra-tornista. Les eleccions 
legislatives foren convocades per al 10 de setembre del 1905 i les pers-
pectives de netedat eren molt menys esperancadores que les de la prop-
passada legislatura. El 1903 semblava que s'havia arribat al sostre de neu-
tralitat electoral que la Monarquia es podia permetre; per altra part, la 
manca d'unitat tampoc no possibilitava que García Prieto —nou ministre de 
Governació— es limites a ésser l'árbitre de l'escrutini, i l'obligava a inter
venir en les fosques maniobres que garantien la majoria parlamentaria 
abans de celebrar-se l'elecció. Amb tot, el precedent de 1903 no podia ésser 
oblidat fácilment i, vetllant per llur propia reputado, els liberáis es mos
traren predisposats a presentar encasellats només allá on no hi hagués una 
ferma implantado organitzativa: «para los menesteres del encasillado se 
aprovecharon tan sólo las circunscripciones o distritos mostrencos, abúli
cos, serviles o venales»3. Quins districtes catalans restaren inclosos dins 
d'aquesta categoría? Abans de cercar una resposta, cal teñir un breu conei-
xement del camí seguit per la política catalana durant l'interval d'una elec-
ció legislativa a l'altra. 

A Barcelona, regionialistes i republicans es consoliden com les dues 
forces contrincants per exceHéncia, relegant els partits dinástics cap ais 
districtes rurals mes allunyats de la ciutat, uniques contrades que romanen 
sota un control, gairebé absolut, deis monárquics. 

El 1903 havia estat l'any de gracia del republicanisme barceloní, perqué 
la seva ratificació com a forca política predominant esdevingué una realitat 
esclatant després deis comicis municipals de novembre d'aquest any, ja que 
el triomf deis 18 candidats republicans havia posat a les seves mans la di
recció de la vida política local4. No obstant aixó, aquesta correlació de 

2. Ibid., capítol VI, Intento de Moret, págs. 81 i ss. 
3. Ibidem. 
4. Vegeu els resultats a I. Molas, op. cit., vol I, págs. 58. 

90 



forces que encara no havia tingut temps d'afermar-se es veuria influencia
da peí desenvolupament global de la política estatal. 

La práctica política de Maura faria esclatar la mala maror que bategava 
dins de l'organització regionalista fins el punt de provocar el deslligament 
deis dos bándols que, des d'un comencament, s'havien covat en el si de la 
Lliga. El refús governamental davant les aspiracions regionalistes forcava 
el partit cátala a adoptar una línia d'acció concreta per tal de donar sa
tisfácelo ais interessos que movien els efectius burgesos a decantar-se, pro-
gressivament, vers la Lliga. Aquesta confianca que la burgesia els atorga-
va plante java ais prohoms del regionalisme la conveniencia o no de pactar 
una entesa amb un govern centralista i monárquic per tal d'assolir con-
cessions —especialment económiques— a curt termini. Evidentment, la 
divisió de postures era inevitable dins d'una organització en la qual convi-
vien diferents concepcions ideológiques: els elements mes dretans i menys 
catalanistes pensaven que calia intentar-ho; els altres, propers a una opció 
republicana i contraris a relegar a un segon pía una política marcadament 
catalanista, s'oposaven a pactar amb les forces monárquiques. La visita 
del Rei a Barcelona obliga a definir-se públicament a cadascuna de les dues 
postures. 

Després d'una polémica discussió, la Lliga acordá no participar en els 
actes de recepció reial, pero Tala mes conservadora del partit no estava 
disposada a deixar perdre l'oportunitat de cercar un acord amb un govern 
no del tot contrari a una futura descentralització administrativa. La volun-
tat d'aquest bándol regionalista passá per damunt de l'acord del partit, 
i Cambó, com a portaveu del grup, exposa al Monarca, mitjancant la lec
tura d'un discurs, les pretensions mes generáis de la Lliga5. A partir d'a
quest acte el trencament era inevitable. La separació definitiva deis ele
ments mes liberáis tingué lloc arran de la discussió que provoca la inten-
ció de l'ala dretana de crear una Comissió d'Acció Política com a órgan 
executiu de la Lliga. Aquest directori només fou possible quan el grup co-
mandat per Carner, Sunyol, etc., deixá d'ésser una oposició interna per 
a convertir-se en una nova formado que, esgrimint una ideología republica
na i catalanista, es disposava a explorar Tespai social existent entre la burge
sia que donava suport a la Lliga i el proletariat industrial que s'alineava 
a l'entorn del republicanisme comandat per Lerroux. El 12 de novembre del 
1904 donaven vida al setmanari «El Poblé Cátala». De moment romandrien 
sense estructura orgánica propia, acarats virulentament amb la Lliga, que 
no podía tolerar que li fos discutit el camp, fins ara conreat en exclusiva, 
del catalanisme polític. És per aixó que, malgrat Testratégia ecléctica i 
pragmática adoptada pels regionalistes, la Lliga encara intenta jugar 
a fons la carta de presentar-se com un bloc nacional interclassista i, sota 
la bandera del seu accidentalisme polític, vol evitar una identificació 
absoluta entre dreta reaccionaria no desafecta a la Monarquía i Lliga, o mes 
ben dit, entre Lliga i alternativa político-electoral d'una classe determinada: 

5. Vegeu Borja de Riquer, op. cit, capítol VIH, Üescissió lógica, págs. 277 i ss. 

91 



I 

la burgesia industrial i mercantil catalana. Mes endavant veurem com tots 
els seus reclams electorals van encamináis en aquesta direcció. 

Tanmateix, el republicanisme cátala també ha de cercar, durant aquest 
interval, una major conformació, difícil d'aconseguir tant per la propia 
heterogeneítat deis components d'Unió Republicana, com peí particula-
risme que encara conserven els grups federáis i progressistes, oposats 
a integrar-se i, fins i tot, a cooperar en la formació d'un únic partit re
pública 6. 

El procés seguit pels grups republicans barcelonins es mou en una ma
jor complexitat —pero també amb molta mes vitalitat que a la resta de 
I'Estat— degut a la presencia de l'acció de nombroses organitzacions su-
prapartidistes: Fraternidad Republicana, Casa de Pueblo, clubs, associa-
cions, etc., que, animades per Lerroux desdibuixen l'ambient específic de ca
da formació en benefici d'un moviment unitari. Pero l'interés de Lerroux 
per arribar a la fusió de totes les associacions barcelonines en un fort par
tit local no era fácil de satisfer; d'una banda, calía superar la concepció 
d'un partit preparat només per a participar en lluites electorals i anar 
cap a una organització de mases capas de mobilitzar persistentment la 
classe obrera, pero també era necessari atreure's o neutralitzar els con-
traris a perdre llur propia estuctura partidista. 

Ja immediatament després del triomf electoral d'abril del 1903, en el 
si d'Unió Republicana s'havia produit, a Valencia, el trencament entre 
blasquistes i sorianistes7. Aquests darrers, que restaren fora del partit, 
van veure posteriorment incrementat el seu grup per la dissidéncia encap-
calada per Nakens. Ambdós grups adoptaren 1'apeHatiu de «radicáis» i 
es declararen partidaris d'una postura mes intransigent per tal d'acce-
lerar el canvi de régim, com a remei immediat a tots els mals del país. 
L'escissió, fomentada peí diari «El Diluvio», no suposá una perdua d'in-
cidéncia per a la Unió que, recolzada plenament per Lerroux, resta a 
Barcelona cada cop mes compacta; d'altra part, l 'apropament de progres
sistes i federáis ajudá la reestructuració del partit. Respecte ais primers, 
el grup dirigit per Josep A. Mir i Miró s'incorporá a la Unió després de 
l'assemblea celebrada a Madrid el juliol del 1905; en aquest mateix sentit, 
els progressistes seguidors del Doctor Esquerdo 8 es van mostrar disposats 
a cooperar amb Lerroux tot i mantenir llur independencia orgánica. 

La postura des federáis és molt mes difícil d'escatir. Mentre uns s'ha-
vien incorporat a la Unió i d'altres s'aproparen ais catalanistes, els fidels 
a l'ideari federal restaven dividits en dos grups d'obediéncia a dos Comités 
Regionals: els afectes al Consell Nacional, lligats a Benot —president d'a-
quest organisme—, i els qui, contraris a aquest Consell, podien conside-
rar-se com a components d'un altre partit «específicament cátala, sense 

6. Romero Maura, op. cit., pags. 302, explica les divergéncies existente entre 
Unió Republicana i federáis i progressistes, entre les legislatives del 1903 i les del 
1905. 

7. S. Albertí, op. cit., págs. 119. En relació amb aquest tema, vegeu A. Cucó, 
Sobre la ideología blasquista. Valencia,, Eliseu Climent, 1979. 

8. J. Romero Maura, op. cit., págs. 340-341. 
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cap vinculació jerárquica» amb Madrid9 . Ambdós comités regionals se-
guiren una postura propia davant la convocatoria de comicis que, alhora, 
es veuria interferida per la particular actuació de diversos grupúsculs 
margináis. 

Regionalistes i republicans van poder sondejar abans de les legislatives 
de setembre com seguía la seva implantació, mitjancant les eleccions a di
putáis provincials de marc del 1905. La Lliga es presentava a Barcelona 
sense la seva ala mes esquerrana i els republicans sense formar una coali-
ció estable ni amb els federáis ni amb els progressistes i, alhora, amb l'o-
posició d'un grup de dissidents. La llista d'Unió Republicana, recolzada 
no obstant per alguns grups federáis i progressistes, es va situar per da
vant de la candidatura regionalista amb uns 1.000 vots d'avantatge10. Amb 
aquest precedent, com a prova que la situació dibuixada el 1903 continuava 
vigent, comentaren els preparatius per tal d'acudir ais comicis de se
tembre. 

Els partits monárquics ja comptaven amb poca incidencia en la vida 
política barcelonina, circumstáncia agreujada des que, a comencament de 
l'any, es dissolgué el Círculo Conservador de la c iu ta t u ; altrament, els car-

ENSAIO GENERAL 

La Esquella de la Torratxa", l-IX-1905 

9. S. Albertí, op. cit, págs. 215. 
10. Vegeu els resultáis a I. Molas, op. cit., vol I, pág. 64. 
11. Ibid., pág. 63. 



lins també es retragueren i es limitaren a demanar un imprecís suport per 
ais homes que es declaressin defensors «deis interessos de l'ordre social» u. 
En definitiva, Lliga i Unió Republicana monopolitzaren prácticament el 
ventall d'opcions electorals de Barcelona. 

La Lliga es prepara per assolir «el renaixement integral de la nostra 
térra» u . Tot i que l'intent inicial de formar un bloc superador de la lluita 
de classes havia comencat a fer crisi amb l'escissió del 1904, la direcció 
regionalista intenta encara explotar-ho, i jugá a l'ambigüitat per a fer-se 
amb el suport tant de la dreta com d'una esquerra moderada —potser 
republicana— desproveída d'una alternativa orgánica. En aquest sentit 
s'ha d'entendre la réplica d'en Rusiñol a 1'interpeHant que en un míting 
l'acusá de dretá: responent que no sabia molt bé d'on era, va afegir que 
aixó no tenia importancia ja que la cosa que sí que estava clara és que 
«defensava a Catalunya» M. 

Els regionalistes eren conscients que representaven Túnica alternativa 
capac de rebre el vot de les forces conservadores i dretanes de Catalunya. 
Aqüestes es trobaven disposades a donar-los suport, ja sigui explícita-
ment, com les societats económiques, o implícitament, com feien carlins, 
católics i elements monárquics. «Ordre contra desordre» i «Defensa deis 
interessos materials catalans a Madrid» passen a ésser dos punts fonamen-
tals del seu programa electoral. Amb la promesa que retornarien a Barce
lona la tranquiHitat que li havia robat la demagogia, causa primera 
—deien— deis atemptats que patia la ciutat, els regionalistes foren consi
deráis pels carlins «hermanos en Cristo y leales vasallos de nuestro rey» 1S 

i, alhora, es feren mereixedors que el «Diario de Barcelona» demanés 
ais seus addictes que «prescindan de lo accidental, voten a los católicos 
y atiendan a lo esencial que es el orden y la defensa de la producción na
cional» I6. 

Per contra, consolidar la Unió Republicana i plantejar la contesa com 
una lluita a mort entre República i Monarquia, foren les bases que guia
ren, en esséncia, l'estratégia electoral republicana. 

Cadascun deis contrincants prepara una llista de cinc noms. Els re
gionalistes incorporaren a la candidatura, que definiren com «nacional» 17 

Ignasi Girona, President de l'Institut Agrícola Cátala de Sant Isidre, car
ree que li val l'ésser presentat per en Prat de la Riba com un «aristócrata» 
que tot i ésser enginyer agrónom no deixava de representar «la pagesia 

12. «El Correo Catalán», 3-DC-1905. 
13. eLa Veu de Catalunya», 10-IX-1905. 
14. Ibid, 7-IX-1905. Míting electoral celebrat al teatre Nuevo Retiro el 

6-DÍ-1905. 
15. Ibid., 2-IX-1905. Opinió deis carlins xeproduída per Porgan de la Lliga 

amb motiu de comentar l'entesa pactada amb aquests a Manresa, Granollers i 
Castelltercol. 

16. «Diario de Barcelona», 3-IX-1905. Article «La apatía» de Teodor Baró. 
17. «La Veu de Catalunya», 10-IX-1905. Qualificatiu que vol evitar la pos-

sibilitat que la candidatura sigui, en algún moment, de coalició. Diu textualment 
«candidatura no de coalició, sino candidatura nacional». 
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catalana» IS. Tanmateix, segons el prohom de la Luga, en Girona pertany 
a una classe social que tots els pobles necessiten perqué «els seus homes 
son independents económicament, no están absorbits per la dura necessi-
tat de guanyar-se el pa cada dia, son homes de vida material assegurada, 
afavorits amb l'educació d'un ambient social refinat i les facilitáis d'una 
instrucció variada, els quals poden emplear en servei al seu país les ener-
gies que no han de menester per a ells i la seva familia...» 19. Sens dubte, els 
altres quatre candidats també formaven part d'aquesta aristocracia polí
tica, pero el propi Prat s'afanya a presentar Frederic Rahola —econo
mista i vice-president del Foment del Treball Nacional— com a represen-
tant de «l'obrador, del taller, del bassar grandiós i de la humil botigueta». 
Els altres tres escollits encarnaven uns interessos molt mes abstractes i 
efectistes; així, l'advocat i membre de la Comissió d'Acció Política del par-
tit, Francesc Cambó, significava «la voluntat conscient de Catalunya en 
acció, en lluita per assolir el terme desitjat de la plena reconquesta deis 
seus drets de poblé»; l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch pressuposava 
«afirmació neta i actual de la personalitat catalana, el treball sagrat del 
desvetllament de la consciéncia col-lectiva» i él president de la Societat 
Económica d'Amics del País, rhistoriador Josep Pella i Forgas, era con-
siderat representant del «renaixement moral de Catalunya»20. Deixant de 
banda la retórica que acompanyá la presentació de la candidatura rea-
litzada per Enríe Prat de la Riba, no es deixa de fer patent la diferencia 
que ni ha entre els representants directes deis interessos economics de la 
burgesia (Girona i Rahola) i els candidats trets de l'élite política (Cambó, 
Puig i Cadafalch, Pella), com un altre gest simptomátic de l'afany conci
liador demostrat per la Lliga amb vista a cercar el recolzament de l'oligar-
quia sense perdre l'únic suport ideológic —el del seu particular catalanis-
me— que podia donar vida a les seves pretensions d'ample moviment in-
terclassista. 

L'elaboració de la candidatura republicana tingué una major complexi-
tat com a conseqüéncia de la manca d'entesa, tal com ja hem assenyaiat, 
entre les diverses agrupacions existents. També aquest any fou Lerroux 
l'encarregat d'organitzar l'elecció i, a tal fi, constituí una junta municipal 
d'Unió Republicana com a organisme responsable del nomenament deis 
homes que formaven la candidatura de Barcelona, així com de l'estruc-
turació de tot el procés pre-electoral en general. 

«Ni abstención ni alianzas; puede ser que perdamos actas, pero gana
remos cohesión»21 fou la idea central de Lerroux durant tota l'etapa pre
paratoria de la votació car, anticipant-se a un possible fraccionament d'U
nió Republicana, intentava evitar el retrai'ment i la divisió interna. Mentre 
aconsellava els correligionaris deis districtes sense candidat propi que 
votessin unánimement una candidatura d'acumulació de vots a favor 

18. Ibid., 2-IX-1905. 
19. Ibidem. 
20. Ibidem. 
21. «La Publicidad», 21-IX-1905. 
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del «jefe» Salmerón a fi que ningú no pogués fer «mercadería del voto re
publicano» n, imposava a la junta municipal de Barcelona la norma de no 
escollir cap candidat alié a la Unió, restricció que no afectava ais federáis 
perqué, en opinió de Lerroux calía tenir-los en compte malgrat que «pode
mos negar y negaremos que en Barcelona exista un partido federal, quedan 
solamente republicanos federales, almas autonomistas de Cataluña que 
están cerca y lejos de nosotros...»23. 

Seguint aqüestes instruccions, els 75 membres de la junta municipal 
van escollir els candidats a partir d'una llista —préviament seleccionada 
per una comissió integrada per set membres— de possibles representants. 
La condició establerta per assolir la proclamació era aconseguir les dues 
terceres parts de vots, circumstáncia que sois s'acomplí en els casos de 
Nicolás Salmerón, Alejandro Lerroux —constants des del 1901— i Emili 
Junoy. Ni el catedrátic de la Universitat de Barcelona, Rafael Rodríguez 
Méndez, ni r«ex-zorrillista con una significación vagamente federal» M, re-
sident a la localitat francesa de Seta, Pere Pi i Sunyer, obtingueren la 
xifra assenyalada, essent necessari repetir la votació25. Aquest fet repre
senta un motiu mes que sufícient per a qué «El Diluvio» desencadenes 
una dura campanya contra la gestió de la junta, acusant-la de «compa
drazgo» i exigint-li no sois la designació d'un representant obrer, sino la 
dliomes entesos en materia económica i social, tal com havien fet els seus 
contrincants regionalistes26. Evidentment, quan es ratificaren com a can
didats els cinc noms esmentats, la ruptura deis republicans dissidents es-
devingué immediata. El desacord mena a l'aparició d'una altra candida
tura que, confeccionada per la «Unió Radical Revolucionaria», es decla-
rava seguidora de Nakens i considerava com a correligionaris els radicáis 
de Valencia, Saragossa, Alacant i Madrid27. 

Els republicans «radicáis» es complaíen a reemplazar la denominació 
de candidats per la de «ciutadans» en referir-se ais homes elegits per a re-
presentar-los —José Nakens, Pablo Isart Bula n i Francisco Pinol— potser 
com a indici d'un neo-jacobinisme, amb un radicalisme verbal dirigit contra 
els considerats «autócrates de la Unió Republicana», i d'abast netament 
petit burgés, encaminat a temptejar un espai polític al qual no arribava 
plenament la Lliga i semblava aparentment abandonat peí demagógic obre-
risme lerrouxista. En el fons, es repeteix la situació esdevinguda el 1903 
quan «El Diluvio» també recolza una altra dissidéncia del mateix caire, 
al capdavant de la qual sTii trobava Odón de Buen, república que aquest 

22. Ibidem. Votació que és plantejada també com un plebiscit a favor del 
liderat de Salmerón. 

23. Ibid., 12-VIIM905. 
24. Romero Maura, op. cit., pág. 341. 
25. La votació se celebra el 23-VIII-1905. «La Publicidad», 2-VIIM905. 
26. «El Diluvio», 6-VIII-1905. 
27. Fins i tot es parlava de Pexisténcia d'una Junta Nacional Republicana 

Radical. 
28. Segons S. Alberti, op. cit., pág. 293, P. Isart procedía del Partit Progressista. 
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any manté de nou, juntament amb Tiberio Avila, una independencia or
gánica. 

Igual que en les eleccions provincials de marc, la coalició entre pro-
gressistes, federáis i unionistes no era formal, pero, mentre els primers 
donaren llur suport a la llista d'Unió mitjancant un manifest —on el cap 
del grup, José M.a Esquerdo, justificava la cooperado com a estrategia 
conjuntural, car no havien oblidat que sense «la acción revolucionaria no 
se podía esperar el triunfo de la República» ^—, la postura de les diverses 
fraccions federáis no fou pas coincident. L'existéncia deis dos Comités 
locáis del partit federal genera instruccions electorals amb matisos dife-
rents. Els addictes al Consell Nacional espanyol seguiren les orientacions 
del president, Eduardo Benot, que deixá llibertat de vot i aconsella afa-
vorir les candidatures republicanes allí on es presentessin; no obstant aixó, 
van acordar el retraíment a Barcelona perqué el candidat Pere Pi i Sunyer 
era considerat «un devoto de "La Publicidad" y no un elemento del par
tido, aunque así se le llame para que los federales no puedan quejarse»30. 
Peí que fa al Consell Regional Federalista de Catalunya, desafecte a la disci
plina del Consell Nacional, es limita a publicar una nota signada per Joan 
M.a Bofill i Joaquim Salvatella31, considerant un deure polític acudir a 
la lluita presentant on sigui possible candidats propis i recolzant els deis 
partits afins, responent, amb justa reciprocitat, a l'actitud general que 
aquests partits adoptessin a Catalunya. En cap moment no clarifiquen si 
Pere Pi i Sunyer era un correligionari peí qual calgués lluitar32. 

També s'alcaren veus federáis partidáries d'enfortir «el núcleo autono
mista», perqué pensaven que «lo esencial era fortalecer la autonomía dé 
las regiones», circumstáncia que els portava a donar suport ais homes de 
la Lliga, definits com «patriotes catalans»33. 

Per altra part, no foren pocs els grupúsculs que es mostraren partida-
ris de practicar un retraíment votant candidatures com: «Viva la Repúbli
ca Federal, Viva la Autonomía Municipal y Regional, Viva el servicio mi
litar voluntario, Viva la contribución progresiva, Viva la separación de la 
Iglesia del Estado», o bé aquest altre ideari, també amb cinc conceptes 
equiparables ais candidats d'una candidatura que optes per majories: 

29. «La Publicidad», 9-IX-1905 i «El Diluvio», 7-IX-1905. 
30. Manifest d'E. Benot a «El Diluvio», 31-VIII-1905 i instruccions del Co

mité local del Partit República Democrátic Federal a «El Diluvio», 29-VIII-1905. 
31. Nota del Consell Regional Federalista de Catalunya, a «La Publicidad», 

30-VIII-1905. J.M. Bofill constava com a President del grup i J. Salvatella com a 
secretan. 

32. Ibidem., malgrat tot, sembla que li donaren suport. 
33. Cal assenyalar que Fagrupació «Catalunya Federal», fracció mes prope

ra a defensar aquesta postura, publica un manifest signat per M. Laporta i Jo-
sep Duran on es mostraven en desacord amb la participado i també amb la 
candidatura d'Unió Republicana. «El Diluvio», 30-VIH-1905. Aquest mateix dia-
ri, el l-DC-1905, ens assabenta, mitjancant le» seves critiques, deis arguments es-
mentats al text i de la postura deis que es decanten per donar el vot ais regio-
nalistes. 
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«República, Moralidad Administrativa, Ejército Voluntario, España para 
los españoles, Matrimonio testimonial» M. 

Amb tot, aquest complicat panorama del federalisme barceloní no po-
dia distreure massa el vot república de la candidatura d'Unió, donat que, 
en conjunt, la forga numérica del fraccionat republicanisme federal era 
molt minsa. La Unió Republicana tampoc no patiria cap entrebanc del cantó 
deis republicans nacionalistes separats de la Lliga, perqué de moment, 
aquests se situaren completament al marge de la lluita. 

El desenvolupament de l'elecció ais districtes unipersonals catalans, 
tampoc no observa aquest any les mateixes característiques que a Barcelo
na; la correlació de forces i les enteses entre els diversos partits tingueren 
un caire particular i, en molts casos, clarament diferenciat de la política se
guida a la capital del Principat. 

D'antuvi, la primera desigualtat que cal remarcar és l'encara nombrosa 
presencia de monárquics, disposats a conservar les actes de la majoria deis 
districtes. Malgrat aixó, s'ha de destacar el lleuger retrocés que experi
mentaren a la demarcació provincial de Barcelona on, per primera ve
gada, deixaren sense candidat propi els districtes de Sabadell, Vilanova, 
Mataró i Vilafranca; al contrari, romanien plenament assentats a la resta 
de Catalunya. A Girona, només respectaren l'acta d'Olot per a l'oposició 
no dinástica, reservada ais regionalistes, únics aspirants a la represen-
tació del districte. A Tarragona i Lleida no deixaren de concórrer a la 
lluita en cap deis llocs on estava plantejada; fou en aqüestes dues demar-
cacions en qué amb notoria precisió es va traslluir la divisió soferta a nivell 
estatal peí partit liberal. El cas de Tarragona resulta el mes significatiu, 
ja que el «Diario de Tarragona», fins ara órgan del partit, es declara mo-
retista i s'enfronta obertament ais liberáis demócrates o monteristes —Gan-
desa, Tortosa i la circumscripció tarragonina enregistraven el xoc mes acu-
sat— que, com a governamentals, eren presents arreu. Tot i que a Lleida 
també es constata clarament la participació d'addictes ais dos grups, és 
difícil endevinar un antagonisme obert entre ells, dones, quan havien 
d'evitar el triomf d'un antimonárquic, no sois formaven un front comú, 
sino que fins i tot hi acollien els conservadors: la «coalició monárquica» 
pactada enfront del candidat república al districte de la capital lleidatana 
en resulta l'exemple mes palés. 

Poques variacions cal assenyalar respecte a la participació deis 
regionalistes, car el procés d'implantació de la Lliga fora de Barcelona 
prosperava molt lentament: mentre a les contrades tarragonines no acon-
seguien introduir-s'hi, a les lleidatanes eren presents a La Seu i 
continuaven donant suport a candidats independents —Sort— en detri-
ment deis monárquics. Mes ben situats estaven a Girona i Barcelona peí fet 
que, a mes de tenir-hi un nombre d'adeptes significatiu, comptaven amb 
l'ajut explícit deis carlins: Olot, Torroella, Granollers, Manresa, Mataró, Vi
lanova i Vic foren les actes que pretenien. Solament en aquest darrer 

34. aEl Diluvio», 29-VIII-1905 i 6JX-1905. 
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districte deixá de funcionar l'esmentat pacte amb els carlins, els quals 
—segons llur propia explicado— respongueren a la campanya en contra 
que la Lliga els havia adrecat amb anterioritat decantant-se a favor de la 
representado maurista35 . 

Per ais republicans prosseguia —a diferencia de Barcelona— l'entesa 
pactada el 1903 entre federáis i unionistes: continuaren presentan t-se a 
Granollers, Mataró, St, Feliu, Sabadell, Vilafranca i Vilanova, sortiren de 
Manresa i, en compensado optaren per primera vegada a l'acta d'Igualada; 
es mantingueren també a Girona, Figueres, La Bisbal, Vilademuls i de-
sistiren de lluitar per Sta. Coloma i Torroella —escons que havien dispu-
tat en Panterior elecció. A Tarragona només renunciaren a lluitar per 
Gandesa, mentre que a Lleida perseveraren a la capital, Les Borges i Ba-
laguer. Una fracció federal oposada a la coalició intenta, malgrat la desau
t o r i z a d o del seu propi partit, guanyar Pescó corresponent a Tremp. 

L'análisi particular de les candidatures en joc en districtes rurals 
ens permet d'observar la persistencia de molts candidats que guar
den una vinculado personalista a uns llocs determinats. Aquesta circuns
tancia, juntament amb la disminució de contrincants disposats a lluitar 
fa preveure una votació ben poc competitiva. 

La junta provincial del partit liberal de Barcelona nomená candidats 
per Arenys, Berga, Igualada, Granollers, Manresa, St. Feliu, Terrassa i 
Vilafranca; alhora, els governadors respectaren els encasellats conserva-
dors de Vic i Castelltergol. Alexandre M.a Pons —com a únic proclamat 
d'aquest darrer districte— es disposava, amb el suport deis carlins i 
del Comité de Defensa Social36, a esdevenir el substituí inqüestionable 
del desaparegut Antoni Sala i Cava37. Josep Zulueta i Gomis, candidat 
república per Vilafranca, també tenia assegurat Pescó abans de la vota
ció, car el liberal Josep M.a Forgas es retirá —davant la influencia personal 
del seu contrincant— una setmana abans deis comicis. Cap altre escó bar-
celoní no fou tan fácil de guanyar, tot i que la confrontado davant les urnes 
es produía a Berga, St. Feliu, Terrassa, Arenys, Sabadell i Vilanova amb 
una correlació de forces idéntica a la del 1903 i, gairebé, amb la partici
p a d o deis mateixos aspirants. Arenys fou Púnic cas que mostrá una certa 
polémica ja que, inversemblantment, el suport del govern el rebé —segons 
denuncia áirat el liberal Bartomeu Bosch— el conservador, Joaquim Sag-
nier, addicte a Maura, diputat de Panterior legislatura38. De bell nou, la 
insistencia deis regionalistes per arribar a obtenir Pescó de Vic, pronos-
ticava una votació molt moguda perqué, a mes de mantenir-hi el seu home, 
Albert Rusiñol, fins al dia de celebrar els comicis —els anys anteriors es 

35. «El Correo Catalán» no sois acusa el regionalista Rusiñol de múltiples 
irregularitats, sino que es declara partidari del maurista Fernando Huelin, dipu
tat per Vic des del 1901. Vegeu els dies 11 i 16-IX-1905. 

36. «El Diluvio», 3-LX-1905. 
37. Alexandre M.a Pons ja guanyá les eleccions complementáries celebrades 

per a cobxir la vacant produída per la mort d'Antoni Sala. 
38. «El Diluvio», 26-VIII-1905 i 2-K-1905. 
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retiraven a darrera hora—, s'havien d'acarar amb el maurista Fernando 
Huelin que, com ja hem assenyalat, comptava amb el suport deis carlins39. 
Per contra, la pretensió del república Ildefons L. García del Corral de 
desplagar Ramón Godo del seu baluart d'Igualada, no fou mai valorada com 
un perill real per a la continuació de l'hegemonia deis liberáis sobre aques
ta acta. Granollers esdevingué, com succeía en les passades batalles elec-
torals, l'únic lloc amb una lluita tripartita a sostenir entre el liberal 
Frederic Travé, el regionalista Bonaventura Plaja i el república, Joan 
Liado. 

Ais districtes gironins, els liberáis, restaren limitats ais seus reductes 
de Vilademuls —Luis Canalejas—, Sta. Coloma —Ramón A. Padierna de 
Vilapadierna— i La Bisbal, on Francesc Roure Brauguet es convertí en el 
substitut del seu pare Jaume Roure i Prats, constant rival del federal 
Josep M.a Valles i Ribot. Els conservadors, tot i ésser l'oposició dinástica, 
també van romandre —amb els mateixos homes de sempre— ais distric
tes que consideraven de llur propietat: Ferran Puig Mauri es presenta 
per Puigcerdá sense contrincant; Robert Robert i Suris per Torroella i 
Gustavo Ruiz de Grijalba per Sta. Coloma. Mentre el capteniment obser-
vat en aquest darrer districte des del 1901 feia preveure el compliment del 
torn monárquic, la presencia a Torroella de la «Candidatura Autonomista de 
Moralització» del regionalista Joan Ventosa i Calvell —amb el suport deis 
carlins i deis republicans del periódic «El Autonomista»—, pronosticava 
al comte de Serra —guanyador impertérrit de l'acta— una renyida bata
lla 40. De la mateixa manera que els dinástics, el regionalista Francesc Albo 
restava tot sol a Olot i el federal Joaquim Salvatella es presentava per 
Figueres sense oposició. Els republicans repetiren la candidatura de Pere 
Pi i Sunyer a Vilademuls —proclamat també per Barcelona— pero 
concentraren tots els seus esforcos a guanyar l'escó del districte de la 
capital gironina per al director de «La Publicitat», Eusebi Corominas41 

enfrontat el carlí Manuel Bonmatí i al villaverdista —guanyador de l'an-
terior elecció— Bonaventura Sabater i Burcet. 

Democrátes i seguidors de Moret es reparteixen els districtes de Lleida, 
amb Túnica excepció de l'escó de Balaguer, on el guanyador el 1903, 
el conservador Mariá Clua, s'hi tornava a presentar en solitari; sens dub-
te, el seu poder per a intervenir en el desenvolupament de la votació va 
fer desistir els republicans de lluitar per quelcom que ja donaven per 
perdut, malgrat que Balaguer havia estat un deis tres districtes lleidatans 
que mostraven una certa implantació d'aquestes forces. 

Tampoc Dionisio Alonso Martínez no va teñir escrúpols en substituir 
la filiació de maurista —etiqueta que Huí el 1903— per la de liberal i reem-

39. «El Correo Catalán», 16-IX-1905. 
40. «La Veu de Catalunya», 10-IX-1905. «El Autonomista», 12-VIII-1905. Se-

gons aquest diari gironí, Ventosa és l'home ideal per anar contra Robert perqué 
és només autonomista i no és ni «negre ni roig». 

41. Proclamat, de comú acord, per la Junta Municipal d'Unió Republicana 

i peí President del Comité República Federal. «El Autonomista», 19-VIII-1905. 
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prendre —amb la retirada de l'anterior guanyador, Josep Balcells i Cor
tada4 2— la tradició familiar a Cervera, perqué ningú no li va discutir el 
seu «dret» successori. 

Llevat d'aquests dos casos, l'elecció es preveia mes disputada arreu, 
ja que fins el cacic de Sort, Emili Riu, hagué de provar la seva 
forga davant les urnes enfrontat-se amb l'industrial barceloní Joaquim 
Arumí, independent ajudat per la Lliga43. Santiago Mataix, considerat un 
apéndix d'en Riu a Tremp, optava a la representado d'aquest escó en lluita 
polémica, pero no difícil, amb el federal Rossend Castells i Ballespí, que 
no comptava amb el suport del cap provincial del seu partit, Josep Llarí44. 

Els demócrates monteristes —o ageletistes en els medis polítics comar
cáis— concomen a Lleida, Les Borges, Solsona i La Seu. Els dos primers 
indrets enregistraren, com ja era d'habitud, la presencia d'aspirants repu-
blicans unionistes; la capital concentra la máxima activitat política, perqué 
Josep Sol i Torrents —industrial lleidatá amb forta reputació— rebé el re-
colzament d'una «coalició monárquica»45 disposada a evitar el triomf d'un 
altre personatge amb no menys prestigi local que el primer, l'advocat repú
blica Manuel Pereña i Puente46. Els governamentals completaren llur des-
plegament situant arreu prohoms del partit prou influents per assegurar-se 
l'acta: Luis de Armiñán Pérez, advocat i periodista d'«El Heraldo», gover-
nador civil de La Coruña, fou destinat a Les Borges; el fill del cap del 
partit, Josep Agelet i Garrell, passá a Solsona; a La Seu, l'advocat Joan 
Garriga i Massó —ajudat per la Lliga el 1903— tingué com a oponen t el 
regionalista Caries de Fortuny i de Miralles, acabalat hisendat de Barcelo
na, proclamat dos dies abans deis comicis per a cobrir la retirada del con
servador Guillermo de las Heras. 

Si els ministerials intentaren assegurar-se els escons lleidatans, a Tar
ragona es produí una situació semblant, puix els liberáis encara s'hi 
trobaven mes ben implantáis. L'enfrontament dírecte entre monteristes 
i moretistes es lliurá obertament a Tarragona circunscripció, Gandesa, 
Roquetes i Tortosa; mentre a Valls i al Vendrell, foren els mauristes els 
contrincants deis liberals-democrátes. Alhora, tret de Gandesa —on es 

42. Segons el «Diario de Barcelona», 12-DÍ-1905, l'independent J. Balcells 
es retirá per motius de salut i ningú no es va preocupar de cercar un substitut. Da
vant d'aixó, D. Alonso valora l'acta com segura i no es digna visitar els seus 
futurs electors segons denuncia aquest diari barceloní. 

43. J. Arumí ocupa el Ifoc del «ministerial» Alfons de Chopitea, treballa-
dor del ferrocarril eléctric del Noguera Ribagorcana que abandona el districte 
en haver de viatjar per Pestranger. Aquesta elecció marca Porigen del plet entre 
liberáis riuistes —recolzats per «El País»— i liberáis ageletistes, comandats per 
Miquel Agelet i Besa i amb «El Pallaresa» com a órgan informatiu. 

44. És difícil esbrinar si J. Llarí dona suport al liberal obligat peí fet d'estar 
emparentat amb E. Riu, o bé per clara oposició política amb el federal Castells, 
acusat d'estar potenciat per conservadora i regionalistes. 

45. «Diario de Barcelona», 18-IX-1905, no es cansa de queixar-se de la ma
la organització d'aquesta coalició monárquica. 

46. Director de «El Ideal» órgan deis republicans, en tant que J. Sol i Tor-
rens era copropietari del portaveu deis liberáis: «El Pallaresa». 
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repetia l'exclusivitat de candidatures entre els liberáis Juan de Urquia i 
Enric Bosch Herrero— i de la Circumscripció, els monárquics s'hague-
ren d'enfrontar ais republicans que, amb candidats propis, convertien l'e-
lecció en una lluita tripartita arreu. Tot i que és possible equiparar nom
bre de candidats amb lluita electoral renyida, en la majoria deis llocs 
hi havia un contrincant que gaudia d'una situació prepotent —en alguns 
casos forjada a copia d'anys— que feia valdré durant el recompte de vots. 
Així, el general de brigada Vicente López Puigcerver repetia candidatura 
per tercera vegada consecutiva a Roquetes enfront del república José 
Hilario Ayuso; el maurista Salvador Cañáis i Vilaró continuava a Valls 
acarat amb el catedrátic república Mario Méndez Bajarano i el liberal José 
Wezolowski; l'hisendat, també maurista, Jaume Alegret i Vidal com «a 
ministerial a la catalana»47 —segons propies paraules— es mantenia al 
Vendrell en lluita amb el república Emiliano Iglesias i amb l'encasellat 
oficial, el tinent Coronel de l'Estat Major Lluís Fontana Esteve, que havia 
abandonat el desig demostrat el 1903 de guanyar un lloc de la circumscrip-
ció, a favor del seu districte d'origen; i Santiago Gascón —ara etiquetat 
com moretista— no renuncia a optar per Tortosa, tot i que Manuel Kin-
delán de la Torre n'era el governamental oficial i els republicans persis-
tien amb Ricardo Fuente Asensio. 

A la circumscripció tarragonina, tant la correlació de les forces com 
els homes que les representaren foren exactament els mateixos que el 1903: 
els republicans coaligacionistes tornaren a ésser Ramón Manyer i Julia 
Nougués; Joan Cañellas deixá d'anomenar-se liberal independent, aparei-
xent com monterista davant del moretista Anselm Guasch Robusté —con
servador no ministerial de l'anterior legislatura—; els mauristes prosse-
guiren amb Ramón de Morenes G. Alesson; i els carlins amb Josep de 
Suelves i Montagut. 

La campanya electoral de republicans i regionalistes es caracte-
ritzá per una notoria minva de les activitats propagandístiques a 
Barcelona i per un desplacament de l'interés vers els districtes rurals, 
ais quals se'ls havia de deslliurar del caciquisme —objectiu primordial— 
impulsant, alhora, «la moralitat i el progrés» 48. Peí que fa ais monárquics 
continúen demostrant una total despreocupació davant deis comicis i tan 
sois «La Vanguardia» s'entreté a publicar un seguit de valoracions sobre 
el significat —sota el seu particular punt de vista— de l'elecció. Els ge-
nérics consells llancats per l'esmentada publicado eren d'aquesta mena: 
«...todo individuo que desee arrastrar una masa no debe olvidar el buen 
efecto producido por las frases como el honrado obrero, el sobrio cam
pesino, que si bien son de todos conocidas, siempre producen buen efecto... 
no se debe dudar en prodigar toda clase de promesas por grandes que 
estas sean, pues por regla general el lector no se cuida de averiguar si 
tienen efecto... al contrincante debe de mostrársele inculcando por 
repetición que tiene una historia política más o menos miserable, pero 

47. «La Publicidad», 29-VIII-1905. 
48. «La Veu de Catalunya», 10-IX-1910. 
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nunca debe buscar probarlo...»49, ironics suggeriments que, no obstant, 
caricaturitzaven —aquesta era la intenció del diari— el carácter primari 
de la campanya que portaven a terme les forces polítiques de l'época. 

Amb les consignes «fora el cunerisme i el caciquisme» i «votar per Cata
lunya», la Lliga demanava el sufragi per a la candidatura plena, ja que el te
mor de la possibilitat que es trenqués la disciplina de partit la porta a con
centrar el seu máxim esforc en justificar la necessitat de no esborrar cap 
nom de la llista regionalista, car —segons «La Veu de Catalunya»— tots els 
seus homes eren garantía d'ésser «representació integral deis grans interes-
sos moráis i económics de la térra catalana»50; consells que no semblen 
mancats d'una significació estratégica, puix que la práctica —habitual— 
que algún grup minoritari distribuís llistes impreses amb quatre can-

MA DIOS ROGANDO Y...„ 

La Esquella de la Torratxa", l-IX-1905 

49. «La Vanguardia», 2-IX-1905. Psicología de las multitudes electorales, ar-
ticle signat per J. Pía i Janini. 

50. «La Veu de Catalunya», 10-IX-1910. 
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didats de la Lliga barrejant-n'hi un altre de propi, podría despistar un 
bon nombre d'electors poc meticulosos. 

Conscients de l'empobriment que patia llur tasca propagandística, els 
lligaires animaren a fer campanya de porta en porta com a recurs mes 
eficac per a guanyar partidaris, mentre els desplacaments de les princi
páis personalitats regionalistes ais districtes eren constants; fins i tot, 
Josep Bertrán i Musitu fixá la seva residencia a Vilanova per a poder 
dirigir la propaganda mes de prop51. 

L'únic acte de masses celebrat a Barcelona va consistir en el gairebé 
preceptiu míting de presentado de la candidatura. Poc abans deis comi-
cis, el 6 de setembre, la Lliga reuní els simpatitzants al teatre Nuevo 
Retiro. En la campanya quotidiana posa cura a evitar un desplacament 
de vots vers els republicans, consideráis «agitadors sense consciénca que 
prometen utopies», així com a aconseguir un ampie suport tant deis in
dustriáis com deis obrers amb arguments efectistes del tipus «escoles 
catalanes i no amb l'escut d'Espanya», o bé «millores en l'ensenyamént, 
que evitin anar a estudiar a Testranger...»52. 

El panorama no resultava molt diferent per part deis republicans, 
ja que aquests concentraren la seva activitat a la capital tan sois durant 
la setmana anterior a la votado, quan Salmerón es desplacá a Catalunya 
a celebrar alguns mítings, pocs si tenim en compte l'activitat desplegada 
el 1903 53. L'arribada de Salmerón a Barcelona va coincidir amb Texplo-
sió d'una bomba a les Rambles, provocant una viva polémica entorn a la 
paternitat del fet; els regionalistes n'acusaren els republicans i aquests 
condemnaren l'acte terrorista. A partir d'aquest moment, sense abando
nar el contingut obrerista de llurs arguments —«La República implantará 
cuantas reformas hayan sido ya planteadas en otros paises en favor de 
la clase obrera», «...somos garantía de que la República será social...»54— 
els discursos republicans esdevenen mes estridents: «...iremos hasta el 
fin», «triunfaremos por los medios legales, pero si necesitamos conse
guirlo por otros medios de acción, por ellos lo conseguiremos»55. Apro-
fitant les manifestacions de protesta contra els fets de les Rambles, els 
republicans «radicáis» acusen la Unió Republicana d'impedir la cele
b rado de mítings a favor del partit república «honrat» i demanen, insis-
tentment, «llibertat d'expressió» contra el boicot públic de la seva cam
panya56. Amb tot, la presencia d'«esvalotadors» lerrouxistes no es pogué 
aturar i el darrer acte protestatari —que alhora fou el principal míting elec
toral deis dissidents— se celebra dos dies abans deis comicis, sota la pre-

51. Ibid., 19-DC-1910. 
52. Ibid., Editorial «Per qui votarás? Encara dubtes?». 
53. A Barcelona va celebrar-hi un sol acte que va teñir lloc el dia 5 de se

tembre al teatre Condal. Estava presidit per Ardid i hi van intervenir Salmerón, 
Junoy, Giner de los Ríos, Bastardas. «La Publicidad» i «El Diluvio», 6-DC-1905. 

54. «La Publicidad», 22-VIII-1905, Paraules d'en Junoy. 
55. Ibid., 6-DÍ-1905. Paraules de Giner de los Ríos al míting del Teatre Condal. 
56. «El Diluvio», 7 i 8-IX-1905. 
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sidéncia de Bula i amb crits de ¡Visca la Revolució! com a resposta ais 
visques adrecats a Lerroux i Salmerón * resposta ais 
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Trof?11^ a ^ U m e S í°n á U n e l 6 V a t í n d e X d 'abstenció a Barcelona 
- 7 1 0 7 % _ superior gairebé en un 20 96 al de l'anterior elecció pero 
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BUS ENEMICHS DE LA LUBERTAT 

A pesar deis pesáis, han triunfant la justicia y ia oraó 

"VEsqZlla") (esquerra), la victoria republicana, segons el punt de vista de 
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manaren una profunda meditado sobre el perqué d'aquesta pérdua, sense 
pretendre cercar una explicació convincent ni tampoc una justificació; 
solament des d'«El Diluvio» s'alcaren veus fiscalitzadores que atribulen el 
fet a «la falta de conciencia nacional del republicanismo y a la ineptitud 
demostrada para crearla»5t, i que demanaven la conjunció de tots els ele
ments autonomistes amants de la llibertat, la democracia i la República; pe-
tició que, en certa manera, responia a un sentiment nacionalista i repúbli
ca que no trigaria gaire en fer-se fort a Catalunya59. 

Per contra, Timportant retrocés república fou sobrevalorat per «La 
Veu de Catalunya», que considera els resultats com a senyal evident del 
triomf de «l'ideal autonomista» eo, i refuta, amb aquest mateix argument, 
les critiques que atribulen el seu avene —2.500 vots— a la presencia de 
candidats portaveus de les societats económiques del país. Mes que aquest 
assumpte, pero, preocupava a la Lliga trobar una explicació a la tupi-
nada esdevinguda al districte V en pro del seu home Josep Pella, irregu-
laritat que alterava els resultats de tal manera que 1'aHudit candidat podia 
resultar elegit en lloc de Frederic Rahola. L'explicació «racional» —i també 
oficial— de la Lliga, tot i reconeixent la martingala, suposava que «algú», 
per raons desconegudes, havia inflat la votació amb la intenció que Pella 
pogués passar davant de Rahola. Aquesta versió, tanmateix, en cap mo-
ment no deixa entreveure l'existéncia d'una lluita entre els components de 
la llista regionalista. J. Pella va ésser el primer que impugna la votació 
i va denunciar la falsificado, pero l'incident finalitzá amb la seva expulsió 
del partit. Ni les seves explicacions van convencer la Lliga, ni «La Veu» 
va aconseguir capgirar la realitat amb els raonaments esgrimits, perqué 
les irregularitats foren quelcom concret i tangible i aquest any no hi ha
via monárquics o carlins a qui poder inculpar61. 

Per altra part, els regionalistes intentaren cercar una explicació adient 
al fenomen abstencionista; en aquest sentit, coincidiren amb «La Van
guardia» en valorar la continencia electoral com resultat de celebrar els 
comicis en temporada d'estiueig. Aquest diari acusa moltes persones de 
les classes benestants de facilitar el triomf d'elements radicáis «por negar
se a dejar de visitar las playas del Norte y los balnearios de moda» t ó . 

58. «El Diluvio», 13-IX-1905 considera que els resultats havien demostrat el 
carácter económic del catalanisme predominant sobre la pura idea nacional. De-
fensava, pero, que els elegits ho havien estat grácies ais vots mes conscients del 
catalanisme. 

59. Amadeu Hurtado demaná, des de les pagines d'aEl Diluvio», la prepa-
ració d'una conjunció entre «Catalunya Federal», «Unió Catalanista», «El Poblé 
Cátala», elements avancats de la Lliga, el «Comité Local República Federalista» 
amb el «Centre Cátala Federal». L'objectiu seria d'entrar en acció quan la Lliga 
es sumes a la dinastía i Unió Republicana no oferís cap alternativa, evitant, d'a
questa manera, que Barcelona passés a mans de la monarquía. (Vegeu dies 11 
i 12-DÍ-1905). 

60. «La Veu de Catalunya», ll-DC-1905 i 20-DC-1905, editorials «La nostra 
victoria», «L'onada creix». 

61. Ibid., 14-IX-1905. 
62. «La Vanguardia», 17-DC-1903. Article de Teodoro Baró, «Después de 

las elecciones». 
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Cal, no obstant, assenyalar que la premsa republicana ignora la possible 
abstenció «estacional»; reacció lógica, car no deixa d'ésser forassenyada 
una interpretado d'aquest caire, quan era sabut per tothom que en aquella 
época eren minoritáries les persones que comptaven amb un període de va-
cances i, a mes a mes, es podien permetre el luxe de disfrutar-Íes fora de 
Barcelona. 

Si consideren! aquest descens participatiu en relació amb els resultáis 
assolits en cadascun deis districtes municipals barcelonins, veurem que 
la reducció del nombre de sufragis emesos no influeix molt en la corre-
lació de forces ja dibuixada en cada districte: per ordre de votació els re* 
publicans guanyaren al X, I, VII, IX, VIII, V, VI i II, mentre que la 
Lliga restava incommovible al III i incorporava el IV al seu haver, des-
prés d'una votació disputada. Potser davant d'aquesta situació, cal pensar 
mes aviat en un retorn de les cotes participatives ais seus nivells origi
náis, després del breu entusiasme que Fany 1903 havia desvetllat la Unió 
Republicana. 

Així, encara que l'abstenció supera arreu el 50%, s'allunyava deis 
percentatges assolits el 1901 perqué en participació havia guanyat 9 punts 
en comparació amb aquell any; alhora, la posició deis districtes quant 
a concurrencia electoral restava análoga, perqué els índexs oscil-
laren entre un 21,76% de mínima al districte V —repetint la tónica del 
1903— i un 32'83 % de máxima al I, ambdós districtes clarament favo
rables a la llista republicana. No obstant aixó, va ésser aquesta candidatura 
la mes perjudicada a Thora del recompte deis vots; certament, «el poblé 
de bruseta curta i boina esquifida» —així la Lliga definía el principal con-
tingent de «rexércit salmeroniá» G— resta fidel a la Unió, pero, al mateix 
temps, una altra part d'aquest poblé és possible que «vibres a Tuna —com 
diu «La Veu de Catalunya»— amb els honrats menestrals i amb la gent 
Iletrada d'aquests barrís populars»64. En aquest sentit, si la baixa parti
cipació afecta especialment els republicans, aquests mantingueren vota-
cions superiors al 70 % de sufragis al Poblé Nou, Sant Martí de Proven
íais, Sants, Sant Andreu, e t c . . —districtes VII, IV, VIII— i fins i tot al 
80 % —districtes X i I—, mentre que els regionalistes els restaren influen
cia ais sectors burgesos de TEixample —districte IV i VI— i a la zona 
mes popular del districte V. Amb tot, solament al districte III la Lliga 

r 

assolia una votació amplament majoritária —66'36 %— ensems que sobre-
pujava molt poc el 50 % al districte IV. Sens dubte, la Lliga va rebre el 
vot de les «classes neutres» i conservadores, mobilitzades pels arguments 
de lluita contra l'anarquisme i l'agitació social. 

Potser la Lliga tampoc no va perdre el suport de tot Telectorat afí 
al sector esquerrá, recentment separat del partit, pero els resultats de-
mostren que els regionalistes encara no tenien afermat el predomini da-
munt la dreta ja que llur persuasiva política no acabava de convencer ni 
els monárquics, ni els carlins, ni tot el ventall social de concepcions con-

63. «La Veu de Catalunya», ll-IX-1905. 
64. Ibidem. 
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En Lerroux. Allá va mi carro 
tjQuien sabe do val 

de correr ya corren... 
pro van desbocats. 
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serradores. Conegut el seu fracás, els carlins no dubten a considerar la re
lativa victoria catalanista «mes aparent que real», i a atribuir l'avenc del 
partit al vot de les classes conservadores65. Per la seva part, «La Van
guardia» reconeix que s'ha donat un impuls, pero demana continuar en 
aquesta direcció fins aconseguir que «las candidaturas no representen una 
sola fuerza de opinión, sino todas las fuerzas posibles que contribuyen a 
formar el estado de opinión...»66, la qual cosa indica disposició a coo
perar sempre que la Lliga no monopolitzi el front de dretes que li ha de 
permetre triomfar sobre els republicans. El que restava ciar és que els re-
gionalistes havien d'optar per una postura definida i, segons tots els au-
guris, decididament dretana; en qualsevol cas, era inviable continuar amb 
la imprecisió i la vaguetat ideológica mantingudes fins aleshores. 

Quant ais republicans de la Unió Radical Revolucionaria, llur desfeta 
fou total, perqué enlloc aconseguiren arribar ni al 1 % deis vots; potser 
aquest any els mancava la presencia d'un dissident de la categoría d'en 
Sol i Ortega per a assolir els vots d'algun grup de lleials. 

La distribució de les actes deis districtes unipersonals de la demarcació 
provincial barcelonina fou la següent: Berga, Granollers, Igualada, St. 
Feliu i Terrassa restaren per ais liberáis; Arenys i Castelltercol foren un cop 
mes per ais conservadors. Els republicans només van romandre a Sabadell i 
Vilafranca i perderen St. Feliu i Vilanova a favor de liberáis i regiona-
listes respectivament; aquests darrers conservaren la representació de 
Manresa i Mataró, aconseguint de bell nou, la de Vic i Vilanova. 

Els monárquics s'endugueren mes de la meitat deis escons barcelo-
nins, després d'unes votacions —en la majoria deis casos— renyides i 
polémiques. Josep Roig i Bergadá i Ramón Godo i Lallana —candidats li
beráis de St. Feliu i Igualada— triomfaren grácies ais vots deis pobles 
petits, car els municipis mes grans i la capital de cada districte respectiu, 
es mostraren partidaris de llurs contrincants republicans67; d'altra banda, 
la proclamació del governamental de Granollers, Frederic Travé, fou mo-
mentániament revocada per la Junta d'Escrutini davant les pressions exer-
cides conjuntament per regionalistes i republicans, que exigiren que es 
lliurés l'acta al lligaire Bonaventura M^Plaja68. 

Tampoc no els resulta massa plañera la victoria ais regionalistes a Vic 
i a Vilanova; ambdós districtes van ésser escenari de nombroses irregu-
laritats. Especialment el primer, que va necessitar repetir la votació a 
Roda —s'havia trencat Turna6 9— per a clarificar si era Rusiñol qui 

65. «El Correo Catalán», ll-IX-1905. 
66. «La Vanguardia», 17-IX-1905, article de Teodoro Baró, «Después de las 

elecciones». 
67. Vegeu «La Publicidad», 13-IX-1905 peí cas d'Igualada i «El Correo Ca

talán», ll-IX-1905, peí cas de St Feliu. 
68. Posteriorment el Congrés —tal com després explicarem— revoca la de-

cisió de la Junta Provincial. 
69. Donat que els carlins es posaren al cantó del monárquic, «El Correo Ca

talán», ll-IX-1905, atribueix el trencament de Turna de Roda ais catalanistes, 
com artifici per evitar el triomf de F. Huelin; també denuncien pressions mena-
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guanyava al maurista Huelin, o bé a l'inrevés. Per una diferencia de 37 
vots, la victoria va ésser per al President de la Lliga. A Vilanova, mentre 
Pau Barbé era derrotat amb un mateix percentatge de sufragis que l'a-
conseguit en ranterior legislatura, Josep Bertrán i Musitu guanyava du-
plicant la seva votació, circumstáncia que potser s'ha d'atribuir a la mobi-
lització deis ressorts governamentals en no presentar-se candidatura mi
nisterial TO. 

Una vegada mes, allí on guanyaven els republicans —Sabadell i Vilafran-
ca—, la participació es mostrá molt mes redui'da que enlloc —4673 % i 
34'55 %—; característica que ens porta a pensar, novament, en un major 
control sobre rescrutini, si mes no, en un símptoma de major netedat 
electoral. Així i tot, la vitalitat republicana demostrada el 1903 ha minvat 
paraHelament amb la participació, ja que tornen a ésser freqüents els 
percentatges inferiors al 50 %, situant-se la gran majoria deis índexs entre 
aquesta xifra i un 60 %: Berga, amb la cota máxima d'un 7970 %, cons-
titueix una excepció i Vilafranca enregistra la mínima amb un 34'55 %, 
mentre la mitjana provincial —56 %— resulta disminuida en 7 punts 
respecte al 1903. La cota del districte de Vilafranca fou seguida de prop 
per la de Terrassa on —sense cap oposició formal— Alfons Sala i Argemí 
assolia el 95 % deis vots, mentre la participació tornava a ésser de l'ordre 
del 39 %f 30 punts inferior al 1903 —quan el república Josep Roca i Roca 
actuá de veritable contrincant 7I— i 3 punts superior al 1901, quan es vota 
en les mateixes condicions que aquest any. 

Per acabar amb aquesta visió global deis resultats a la demarcació pro
vincial de Barcelona, cal esmentar que mentre els socialistes de S i tges n 

s'abstenen d'anar a les urnes per no comptar amb candidat propi, els 
de Mataró continúen atorgant entorn d'un centenar de vots a un corre-
ligionari —López de Montenegro—, encara que només sigui a títol testi
monial. 

La relació de forces deis districtes gironins continuava afavorint els 
partits dinástics: La Bisbal, Sta. Coloma i Vilademuls restaren per ais li
beráis, i Puigcerdá i Torroella per ais conservadors. Les forces electorals re-
publicanes es mantenien a Figueres, guanyaven al districte de la capital 
provincial i perdien a La Bisbal; les regionalistes perseveraven a adjudi-
car-se l'acta d'Olot. 

A Girona, la votació mostrá un marcat equilibri entre els tres contrin-
cants: Bonaventura Sabater, diputat villaverdista de ranterior legislatura, 

des pels regionalistes contra els obrers de les fabriques de Manlleu, partidaris del 
maurista —segons aquest diari— així com el fet de rebre el suport deis republicans. 

70. Cal no oblidar que «La Publicidad», 22-VIII-1905, ens assabenta de Fa-
cord de la Junta del Comité Fusionista de renunciar a presentar candidat i ajudar 
en Bertrán i Musitu, sempre que els catalanistes de St. Feliu ajudessin el governa-
mental Roig i Bergadá. Sembla que els pactes es compliren al peu de la lletra. 

71. J. Roca i Roca captava el 1903 un 46,14% deis vots, mentre que aquest any 
optava per no acceptar la seva proclamado. «La Publicidad», 4-IX-1905. 

72. Ibid., 12-DC-1905. 
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fou desplacat a darrera posició amb prop d'un 28 % deis vots, en tant 
que Eusebi Coraminas —amb un possible suport deis liberáis73— guanya-
va al carlí Manuel Bonmartí per 38 vots d'avantatge. 

Els republicans no van poder conservar l'acta de La Bisbal que, des-
prés d'una anivellada votado, va passar, un cop mes, a mans de la familia 
Roure; Francesc Roure i Brauguet arrabassá a Josep M.a Valles i Ribot 
la representació parlamentaria. Després de l'escrutini, i com ja era costum, 
els federáis atribuiren la desfeta a la traíció exclusiva deis republicans 
unionistes aquest any localitzada a Palafrugell i Palamós, on «han votado 
a Salmerón unos, y se han retraído los más...»74. Joaquim Salvatella 
guanyá sense cap dificultat a Figueres, mentre a la resta deis districtes 
repetien el triomf les mateixes forces i els mateixos candidats que el 
1903. 

El descens que sofrí la participació fou encara superior a l'assenyalat 
per Barcelona; la mitjana provincial —57'50%— es reduí mes de 10 
punts, situant-se a Torroella de Montgrí el valor máxim —61'44 % i a 
Figueres el mínim —33'20 %—75, retornant amb aquesta xifra a la si-
tuació establerta el 1901 per Francesc Pi i Margall, que també guanyá 
l'acta amb facilitat. 

Els districtes lleidatans van romandre fidels a les forces governamen-
tals, puix les vuit places a cobrir foren per ais dinástics: els monteristes 
guanyaren a Lleida, Les Borges, Cervera, Solsona i La Seu; el moretistes a 
Tremp i Sort; i els conservadors a Balaguer. 

L'elecció al districte de Lleida va estar farcida de tupinades i de mu-
nicipis que no arribaren a celebrar la votació, sense que aixó signifiques 
deixar de fer un fictici recompte d'uns vots inexistents. Malgrat el triomf 
gairebé absolut del república Manuel Pereña a la capital del districte, per 
«¡Milagros de sistema!» —així ho reconeix una publicació tan conserva
dora com el «Diario de Lérida»7Ó— l'escó correspongué al liberal Josep Sol 
i Torrents. 

La no presencia republicana va canviar el carácter de l'elecció a Ba
laguer on l'apatia reemplacá l'activitat que anteriorment es desen-
volupava; pero, si Mariá Clua conserva l'acta, la bel.ligeráncia d'un 
considerable grup de republicans —el 10 % deis electors— es mani-
festá atorgant testimonialment llurs vots —seguint la consigna d'en 
Lerroux)— al cap d'Unió Republicana Salmerón. En conseqüéncia, 
la candidatura d'acumulació salmeroniana assolí per aqüestes contrades el 
máxim ressó. A Les Borges Blanques els republicans no deixaren d'ésser 
una oposició perillosa pero controlable; respecte a la candidatura del 

73. Aquesta és Fopinió de Porgan deis regionalistes «Diario de Gerona», 13-
IX-1905. Alhora, «La Lucha» diari deis canalejistes, recomaná no votar el con
servador Sabater per tal d'evitar la divisió deis principis liberáis. Vegeu 10-K-1905. 

74. «El Autonomista», 12-IX-1905. 
75. L'any 1903, amb un canalejista com a contrincant del federal guanyador, 

la participació fou de 59'91 %. 
76. «Diario de Lérida», 12-DC-1905. 
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federal Rossend Castells a Tremp, no cal dir que tenia ben poques possibi-
litats davant el riuista-moretista Santiago Mataix, que guanyá amb un 74 % 
deis vots. 

Els regionalistes tampoc no aconseguiren desbancar el liberal de 
La Seu, J. Garriga i Massó, que, malgrat ésser acusat per «La Veu 
de Catalunya» d'assolir «una victoria poc gloriosa»77, duplicava el 
nombre de vots del seu contrincant lligaire. Caries de Fortuny; igual
mente el suport donat a Sort a Tindependent Joaquim Arumí va significar 
molt poca cosa davant de 1'infaHible Emili Riu i Periquet. 

L'elecció transcorregué a Cervera «como si no se hubiera celebrado»78, 
mentre que la situació de Solsona no fou massa diferent, a desgrat de la 
presencia d'un contrincant enfront de la poderosa familia Agelet: Josep 
Agelet i Garrell aconseguia un 72,39 % deis vots, amb la participado mes 
elevada —superior al 80 %— de tota la provincia. 

Una análisi de l'evolució de la participació no ens permet determinar 
—així succeia a Barcelona i Girona— un desplacament uniforme i des-
cendent a tots els indrets; alguns índexs restaren molt per sota de la 
cota assolida el 1903 i d'altres seguiren creixent, progressivament, arri-
bant ádhuc a superar el 80%. És difícil de cercar una explicació a un fet 
que l'hem d'atribuir al capteniment específic de cada districte; el punt que 
sí que hem pogut observar és que hi ha un cert equilibri entre poca varia
d o de la participació i consolidació d'alguns personatges en la propietat 
patrimonial deis escons: Sort n'esdevé el cas mes característic. 

Si, com ja hem assenyalat, Solsona arriba a l'índex máxim del 81,13 %, 
Balaguer amb un 47'10 % atenyé la cota mínima, en tant que la mitjana 
provincial era d'un 60*51 %, un 7 % inferior a la del 1903. 

Poques novetats ens oferiren els resultáis de Tarragona, car la resposta 
donada per les urnes va ésser idéntica a la manifestada en els anteriors 
comicis: les majories de la circumscripció correspongueren a la coalició 
republicana, l'escó de minories a un deis candidats governamentals, i les 
cinc actes uninominals restaren distribuídes, com sempre, entre els li
beráis —Gandesa, Roquetes i Tortosa— i els mauristes —Valls i El Ven-
drell—. Pero, llevat de les actes de la capital, cap altra no va ésser aprovada 
per la Comissió de les Corts sense discutir-se algún vot particular de-
nunciant les irregularitats comeses arreu i demanant ranuHació de la vo
tado. Sembla que les mes obvies s'esdevingueren a Valls i al Vendrell, 
llocs deis quals la premsa republicana va publicar una relació detalladís-
sima de les pessetes pagades i deis vots comprats a cada municipi pels 
conservadors elegits diputats79; per altra part, tant l'oposició republi
cana com els governamentals hi obtingueren una votació gens menysprea-
ble i demostraren teñir el reforc. necessari per a inflar la participació 
fins arribar a uns índexs superiors al 70%, com xifres extremes i úni-
ques d'aquesta provincia. 

77. «La Veu de Catalunya», 12-DC-1905. 
78. «Diario de Barcelona», 12-IX-1905. 
79. «La Publicidad», 12-DC-1905. 
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Malgrat la lluita triangular sostinguda a Roquetes i Tortosa, Vicente 
López Puigcerver no tingué cap difícultat en sortir reelegit peí primer 
districte, mentre el moretista, instaHat fíns ara a Tortosa, Santiago Gas
cón, era derrotat peí monterista—encasellat i desconegut pels electors— 
Manuel Kindelán y de la Torre. 

Pero fou a Gandesa —únic lloc amb lluita bipolaritzada— on l'elecció 
resulta mes disputada, per tal com els dos liberáis contrincants es discutien 
i s'alternaven l'escó des del 1901; seguint l'ordre preestablert, aquest any 
corresponia al «capitán Verdades»80 Juan de Urquia, que sortí guanyador 
per 30 vots de diferencia sobre Enric Bosch. 

^ 

La Circumscripció, fora d'assolir la cota participativa mes baixa 
—56'53 %—, no ofereix cap altra novetat. 

Amb un 63'43 % de mitjana provincial —la mes elevada de tot 
Catalunya—, només un 4% per sota la del 1903, El Vendrell obté l'índex 
mes alt amb un 7373 %. Considerant globalment Fevolució de la parti-
cipació, observem que Tarragona s'apropava mes a la situació lleidatana 
que no a la detectada a Barcelona i Giroña, car el decreixement participa-
íiu no fou generalitzat; no obstant aixó els límits inferior i superior res
taren molt mes propers que no a Lleida. 

El repartiment general deis 44 escons en discussió va correspondre a 
la següent distribució: 

J-~fXLJCl d X o • * • • « * • *« • • • • * • * * * * • * • * * 1 7 

Conservadors 7 
Regionalistes ... 7 
Republicans 11 

L'adjudicació deis escons mostra que el compliment del torn a Cata
lunya es manté en peu, encara que la penetració de les forces d'oposició 
antidinástica sigui cada cop mes evident, i mes palpable que a la resta 
de TEstat81. És sota aquest criteri que es pot afirmar que Catalunya ja 
ha consolidat el camí iniciat el 1901, i continuat el 1903, cap a la construc-
ció d'unes estructures político-electorals autóctones que, de mica en mica, 

r 

es van allunyant del control deis órgans de poder de TEstat i també de les 
jerarquies deis partits centralistes i espanyolistes. 

La Lliga Regionalista, en qualitat d'alternativa política deis estrats 
burgesos mes poderosos, va sortir reforcada d'aquestes eleccions —afegí 2 
escons ais aconseguits el 1903—, circumstáncia que no s'havia vist destor-
bada per la dissidéncia pre-republicana, la qual lluny de minvar-li vots i 
escons afavorí i esperoná la seva vocació conservadora. 

Unió Republicana, indiscutiblement dirigida per Lerroux al Principat, 
va perdre tres escons deis adjudicats en Tanterior elecció -r-Vilanova a 

80. Així és com l'anomenava la premsa de Tepoca, potser recordant la seva 
situació de militar retirat. 

81. Els governamentals guanyaren 229 escons, i les oposicions 172, deis quáls 
només 30 correspongueren ais republicans. Vegeu els resultáis a M. Martínez Cua
drado, op. cit, vol. II, pág. 716. 
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IflÜ gran t r lomf de i s perdigóte! 

En efecte, han tret vuyt diputáis; pero d'aquests vuyt n'hi ha dos que no son seus, tres que 
de tan bruts potser no passin y tres que si poden dir que Pacta es seva, es perque'ls seus 
quartos els costa. 

"La Campana de Gracia", 23-IX-1905 

(Pets republicans de "La Campana de Gracia**, la perdiu era "La Veu de Catalunya") 

mans deis regionalistes i Lleida i La Bisbal en pro deis monárquics-
pero va mantenir l'hegemonia com a principal forga d'oposició grades a 
la implantació que serva a Barcelona i ais districtes amb una activitat 
política mes rica. No obstant aixó, s'endevina difícil de contrarrestar l'endé-
mic desconcert organitzatiu que patien els republicans, mentre que la Lliga, 
grácies al seu bagatge ideológic tan enormement simplificat, anava adop-
tant una versalitat en consonancia amb la conjuntura política del moment; 
aixó li permetia, i li permetria en un futur, aprontar amb eficacia tot 
tipus d'oportunitats d'expansió 

Les eleccions municipals de novembre d'aquest rnateix any tornen a 
demostrar que si la recuperació de la Lliga —1.000 vots d'increment— 
lenta pero sostinguda, l'afebliment república 
es podia aturar. Els resultats d'aquestes eleccions82 

- serán factor indn-ecte de la formado de Solidaritat Catalana, 

.000 vots de perdua— no 
om mes endavarit 

veurem — 
moviment en el qual la Lliga será el partit impulsor i hegemónic, mentre 
el republicanisme restará dividit radicalment entre catalanisme solidari i 
lerrouxisme anticatalanista i antisolidari. 

L'interés de Telectorat cátala, traduít aparentment en els índexs de 
participació, continua mostrant-se de forma totalment heterogénia —Solso-
na sobrepassá el 80 °/o de participació, mentre Figueres amb prou feines 
ultrapassava el 30 % i Barcelona ni tan sois arríbava a aquesta darrera 
xifra—, malgrat el descens generalitzat de concurrencia a les urnes en 
relació amb l'elecció del 1903. Pero, interpretant els valors participatius amb 
tota la cautela que mereixen, torna a marcar-se una línia separatoria entre 
la Catalunya rural i la urbana: mentre aquella segueix vinculada a dipu-

82. Vegeu-los a I. Molas, op. c i t , vol. I, pág. 69, 
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tats que ostenten el seu escó de manera gairebé personal i a cacics que 
controlen qualsevol intent d'oposició política, i mentre els índexs de par-
ticipació segueixen inflats per damunt del creíble, a les ciutats i poblacions 
majors s'orienten cada cop millor els mecanismes d'intervenció de les 
forces antigovernamentals, tant en l'elecció com en el propi escrutini. 

Els «vicis» electorals, copiosament practicats, provocaren la discussió 
a la Comissió d'actes deis expedients de Berga, Vic, Gandesa, Valls, Tor-
tosa i El Vendrell; també fou necessária la fiscalització del Congrés per 
a resoldre els corresponents a Granollers, Manresa, Figueres, La Bisbal 
i Lleida. Les proves que demostraven la falsificasió de l'elecció a set po-
bles de Lleida, i la compra de vots a Manresa, foren estimades insuficients 
per la Cambra que opta per respectar la proclamació de la Junta provin
cial; els casos d'incompatibilitat de La Bisbal i Figueres, en no comp-
tar l'elegit amb l'edat reglamentaria —mes de 25 anys—, també es resol-
gueren a favor deis guanyadors. Per contra, 1'anuHació de la votació d'una 
secció del districte de Granollers no fou acceptada i, argumentant que 
una Junta local no tenia facultáis per actuar en aquest sentit, es retorna 
la victoria al liberal Travé, en contra del regionalista Plaja. 

Abans de finalitzar la legislatura s'efectuaren eleccions complementá-
ries a Roquetes, Les Borges i Vilademuls. Els dos primers casos responen 
a la renuncia deis diputats per a poder optar a un carree oficial: Vicente 
López Puigcerver, de Roquetes, fou nomenat General de Brigada, i Luis de 
Armiñán, de Les Borges, sots-secretari del Ministeri de la Governació. Les 
parcials d'ambdós distríctes resultaren una pura mascarada, car els ma-
teixos homes que havien renunciat a l'acta per pur formulisme legalista, 
la tornaven a guanyar sense cap tipus d'oposició, amb gairebé el 100% 
deis vots. 

Diferent va ésser el carácter de les parcials de Vilademuls, on l'ac-
ceptació d'una senaduría vitalicia per part de Luis Canalejas deixava lliure 
un baluard fins ara exclusiu deis liberáis; aixó provoca una votació molt 
mes renyida que la de les generáis de setembre, car es contraposava la 
pretensió de Salvador Raventós de prosseguir la tradició liberal amb l'in-
tent de desplagar els dinástics, representáis peí federal Nicolás Estévanez 
i peí regionalista Manuel de Bofarull. Amb 147 vots de diferencia respecte 
al república i amb una participació incrementada en 10 punts, l'acta tor-
nava a ésser per ais liberáis, puix no endebades es desplagá el propi Canale
jas a fer campanya a favor del seu correligionari Raventós w. 

83. «Diario de Gerona», 30-XII-1905. 
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5. Les eleccions 

del 21 á3Abril de 1907 

i 





Les crisis freqüents que acompanyen la legislatura iniciada el 1905 teñen 
llur origen mes directe en els esdeveniments ocorreguts a Barcelona 
després de les eleccions municipals de novembre d'aquest mateix any. Els 
resultáis, favorables a la Lliga Regionalista, i la posterior commemoració 
del triomf —motiu de l'acudit aparegut al «Cu-Cut!» coliocant un militar 
en una situació equivoca en relació amb el «banquet de la victoria»—, 
despertaren una forta irr i tado en una part de l'exércit, el qual, prenent 
peu en l'esmentada caricatura, respongué amb violencia ais qui conside-
rava els seus detractors. L'escomesa deis oficiáis contra la redacció i la 
impremta de les publicacions catalanistes «Cu-cut» i «La Veu de Cata
lunya» —no solament no fou reprimida peí Capitá General de Catalunya, 
sino que mereixé el seu beneplácit i el de l'oficialitat d'altres regions 
militars de l'Estat, demostració evident del desig intervencionista i de 
la fóbia anticatalanista que s'anava forjant a les casernes. 

Aixó provoca, ultra la suspensió de les garanties constitucionals, la 
dimissió del cap de govern, Montero Ríos. A les acaballes del 1905, Segis
mundo Moret ocupa la presidencia del Consell de Ministres iniciant tot 
seguit una política repressiva i militarista que desemboca en l'anomenada 
«llei de Jurisdiccions», que hom pot considerar un intent d'instituciona-
litzar l'estat d'excepció, en primar prerrogatives de la Jurisdicció militar 
sobre la civil. 

Per a evitar l'aprovació del projecte de llei , si mes no, modificar-lo 
i per aconseguir el restabliment de les garanties suspeses, sorgí a Catalunya 
un moviment solidari, inicialment contestatari, que integrava en el mateix 
front de lluita carlins, regionalistes, catalanistes, republicans (federáis, unio-
nistes, nacionalistes) i elements independents; només els lerrouxistes 
—tot i continuar dintre d'Unió Republicana— i les forces dinástiques es 
declaren obertament antisolidáries. 
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La Lliga Regionalista, grup rector del front comú, en una valoració 
pragmática i efícac de l'impacte del moviment sobre l'opinió pública, 
aconseguí la transformació de Solidaritat en una ampia coalició electoral 
que, amb un important suport popular, esdevenia una arma política útil 
per a defensar els ideáis del reformisme i del catalanisme burges que 
guiaven el particular programa regionalista. 

La pretesa definició interclassista del moviment possibilitava que Soli
daritat Catalana, sense ésser genuinament representativa de quelcom 
concret, obtingués —circumstáncia irrepetible— la mobilització d'un nom
bres electorat entorn d'una única idea, «Catalunya», i contra un únic ene-
mic comú: la política centralista, contraria a les aspiracions autonomis-
tes1 . 

En el seu paper director, la Lliga tingué cura de no donar al moviment 
un contingut ideológico-militant i para esment a evitar qualsevol enfron-
tament entre els diversos components; en conseqüéncia, la Solidaritat era 
capas d'integrar —mitjancant el seu programa o bé per intervencions 
particulars deis partits i persones que li donaven suport— un espai elec
toral que cobria els extrems mes insólits: tant l'elector clerical com Tanti-
clerical, tant el república mes radicalitzat com el monárquic mes impeni-
tent, podien votar la «Solidaritat» sense massa circumloquis. Ara bé, en 
el mateix si de Solidaritat Catalana hi convivien estratégies polítiques 
que suposaven practiques oposades en el desenvolupament posterior del 
catalanisme polític, circumstáncia que avancava la curta durada d'un movi
ment nascut accidentalment i válid per a un moment historie en el qual 
la correlació de les forces polítiques catalanes estava en transformació, en 
una transformació que, en certa manera, fou propiciada per la propia 
existencia de la Solidaritat. Pero, aleshores, la composició de l'alianca soli
daria possibilitava que la Lliga l'encaminés pels viaranys que mes li inte-
ressaven, perqué, malgrat el nombre i la policromía deis aliats, a tots els 
mancava la coherencia ideológica i el vigor organitzatiu de qué gaudien 
els regionalistes, sense oblidar el potencial económic a llur disposició. 

Els carlins, Tala mes dretana de l'alianca, hi veieren justament un 
mitjá de superació de l'isolament polític en el qual es trobaven; Unió Cata
lanista representava la forca d'un grup de catalanistes de la «vella escola»; 
els agrupaments republicans, sense nexes d'unió entre ells, resultaven poc 
betligerants per a poder discutir l'hegemonia ais lligaires. Amb el tren-
cament d'lLR., la fracció del partit incorporada a Solidaritat només aple-
gava els fidels salmeronians, mentre que Lerroux s'emportava prop de les 
dues terceres parts deis republicans unionistes2. D'aquesta manera es fo-
mentava el fraccionament del republicanisme espanyol, i l'aparició d'un 
sentiment marcadament antisolidari i no necessáriament lerrouxista. 

Tocant ais federáis, resulta ciar que el Consell Regional Federalista de 
Catalunya s'incorporá activament al moviment solidari, pero és difícil 

1. Vegeu Borja de Riquer: Les eleccions de la Solidaritat Catalana a Bar
celona, oRecerques» n.° 2, págs. 93 a 110. 

2. S. Albertí; op. cit., pág. 228. 
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de determinar quina fóu la postura deis addictes al Consell Nacional. Arti-
cles de Taire de «Federalizar a los federales»3, amb acusacions d'antisoli-
darisme contra Benot —president de l'esmentat Consell— son freqüents 
a la premsa de l'época. Amb tot, i tenint en compte llurs gairebé congeni-
tes discrepáncies internes, és probable que alguns efectius adoptessin una 
postura particularista, i, potser per aixó, no fou endebades l'intent de 
Lerroux de captar alguns dissidents que, per purisme democrátic4 o 
per estrategia personalista, es manifesten contraris a la Solidaritat. 

Els republicans nacionalistes, aplegats a Fentorn d'«El Poblé Cátala» 
—setmanari convertit en diari el primer de maig del 1906, en plena cam-
panya contra la ja aprovada llei de jurisdiccions5 —, no tenien, en 
principi, tot i estar integráis com a grup amb entitat propia dins de la 

r 

Solidaritat, una definició orgánica. Des del 1904, homes com Joaquim 
Lluhí i Rissech, Jaume Carner i Ildefons Sunyol, preparaven la transfor-
mació del grup separat de la Lliga Regionalista i enfortit per adhesions de 
republicans independents, federáis, alguns unionistes i també per socis 
de la Unió Catalanista, en un nou partit «nacionalista, democrátic i repú
blica»6. En aquest sentit es va produir la inauguració del Centre Nacio
nalista República de Barcelona, el 26 de gener del 1907. 

Els conservadors comandats per Maura havien substítui't un dia abans 
els liberáis en el govern de Madrid. Juan de la Cierva, Ministre de la Gover-
nació, fou Tencarregat de propulsar els mecanismes que fossin capacos de 
fornir una majoria parlamentaria sense necessitat d'escandalitzar ais qui 
reclamaven un sistema electoral mes net. Les eleccions per a les noves 
Corts foren fixades per al mes d'abril del 1907. 

Préviament, Solidaritat Catalana assajá el seu poder mobilitzador con-
correguent ais comicis per a Diputats provincials convocats el 10 de 
marg; la desfeta antisolidária arreu7 , demostrá que les aspiracions so
lidarles havien calat en la voluntat popular i que aquella gaudia de la 
forga electoral suficient per a optar, en la propera votació d'abril, a ca-
dascun deis 44 escons que Catalunya ocupava al Parlament Espanyol. 
Immediatament comentaren els preparatius pre-electorals, encaminats a 
repetir l'éxit proppassat. 

Els partits dinástics, vells i desgastáis, podien a curt o a llarg termini 
no estar prou capacitáis per a deturar un hipotétic esclat revolucionar i; 
calia, dones, buscar-los un recanvi válid i efica<?, i la Lliga Regionalista 
encamina el seu programa polític vers la consolidado de la burgesia com 

3. «La Publicidad», 26-HI-1907. 
4. «El Progreso» publica algunes notes de federáis, donant recolzament ais 

antisolidaris amb Fargument d'una práctica democrática contraria al «copo» in-
tentat pels solidaris. Vegeu 31-IÍI-1907 i 20-IV-1907. 

5. La llei de jurisdiccions fou aprovada el 20 de marc de 1906, després de 
la retirada del Congrés de les minories republicana, regionalista i carlista i amb 
el plácet de la minoxia conservadora. Vegeu J. Pabón; op. cit., vol. I, pág. 268. 

6. Sobre la constitució del CNR, vegeu S. Alberti; op. cit, pág. 230-34. 
7. Els resultáis de les eleccions provincials poden trobar-se a I. Molas, op. 

cit, vol. I, pág. 75. 
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a detentadora del poder. Un mitjá per a comentar a fer efectiva aquesta 
intenció podia ésser «Solidaritat Catalana», moviment que, per altra banda, 
era acollit favorablement pels conservadors mauristes, els quals l'entenien 
com «un impulso inicial, una fuente viva de fuerza saludable»8 i que, 
amb les corresponents matisacions, no entrava en oposició amb les idees 
regeneracionistes del maurisme. 

La Lliga evita que les seves intencions tinguessin una transparencia com
prometedora; tanmateix, la resta deis components de Solidaritat eren 
massa febles per a oposar-s'hi i, sobretot, per a renunciar, no només a 
unes futures actes de diputat, sino a l'ocasió d'assolir una clientela polí
tica guanyada en una lluita per «Catalunya» i contra l'enemic número u 
de tots els aliats: el lerrouxisme que, fins ara, s'enduia el vot de la major 
part de les classes mes populars. 

La resolució deis partits dinástics de no prendre part en l'elecció 
—malgrat recomanar a darrera hora el vot per a Solidaritat9—, simpli
fica el panorama polític de la ciutat, en reduir la lluita a dues candidatu-
res: la solidaria, disposada a anar al «copo» amb set aspirants a les 
actes, i l'antisolidária, que opta per ais cinc llocs de majories. 

Nicolás Salmerón i Emili Junoy representen la fracció d'Unió Repu
blicana declarada solidaria10, Francesc Cambó i Josep Puig i Cadafalch, 
son els homes escollits per la Lliga Regionalista; el consell Regional Fede
ralista de Catalunya, després de celebrar la preceptiva avant-votació de 
tots els correligionaris, presenta a Josep M.a Valles i Ribot11; Ildefons 
Sunyol fou Túnica aportació a la llista per part deis republicans naciona-
listes , 2; el seté lloc fou ocupat per Francesc Maciá, personalitat relle-
vant proposada per Cambó que, malgrat presentar-se també per Les Bor-
ges Blanques, esdevingué una solució de compromís per a salvar la 
polémica entaulada entre republicans i regionalistes entorn de la 
conveniencia d'incloure o no un candidat carlí. No obstant aixó, aques
ta solució no satisfeu la Junta provincial carlista de Barcelona, la 
qual només per disciplina de partit no abandona Solidaritat; el cap 
regional, Erasmo de Janer, considera que aixó no convenia ais interessos 
de Catalunya, tot i que reconeixia públicament la justicia deis requeriments 
de separació13. Els ressentiments que produí aquest afer divorciaren 

8. G. Maura y M. Fernández Almagro, op. cit., págs. 117-119. 
9. «Diario de Barcelona», 20-IV-1907. 
10. «La Publicidad», 9-IV-1908. Resolució de la Junta municipal d'Unió Re

publicana de considerar N. Salmerón el seu candidat, atorgant-li alhora un am
pie marge de confianca per a decidir el que calgués respecte ais altres candidats 
republicans. 

11. «La Publicidad», 28-111-1907. Convocatoria de l'avant-votació peí 31-IV-
1907. 

12. Segons «La Publicidad*, 13-IV-1907, Sunyol ocupa el lloc destinat a Car-
ner quan aquest renuncia per anar al Vendrell. 

13. «El Correo Catalán», 9-IV-1907. El trencament amb Solidaritat fou plan-
tejat per Mariá de Fortuny, president de la Junta Provincial de Barcelona, jun-
tament amb els presidents de les Juntes de Lleida, Tarragona i alguns dioutats 
provincials. 
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els tradicionalistes del moviment cada cop mes, empenyent-los a denunciar 
insistentment que a Catalunya no s'han acabat els partits polítics i que 
ells, dins de la Solidaritat «només han renunciat al seu amor propi»14. 
En l'altre extrem, Prat de la Riba considerava la candidatura solidaria 
com un cordial agermanament entre forces polítiques fins arribar a «la 
síntesi completa i equilibrada de la vida catalana (...)» i com «l'organisme 

r 

representatiu de la voluntat sobirana de Catalunya» 15. 
Per ais lerrouxistes, Solidaritat havia estat la causa directa del trenca-

ment d'U.R., de la divisió del partit en dos blocs irreconciliables i de 
Tallunyament de llurs bases obreres, descoratjades de veure com els 
homes de la Unió s'havien posat al servei de la classe privilegiada, burgesa, 
conservadora i enemiga innata de la classe obrera. Alejandro Lerroux en-
capcalá la llista antisolidária; l'acompanyaven Josep M.a Serraclara, Joan 
Sol i Ortega, Nicolás Estévanez i Josep A. Mir i Miró16. 

Joan Sol i Ortega, durament criticat per «La Veu de Catalunya», es 
troba en la necessitat d'explicar a Topinió pública les raons de la seva 
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inclusió i continu'ítat en la llista antisolidária. «El Progreso» fa públic, tres 
dies abans de la votació, el seu manifest on, després d'un breu preámbul 
aclaratori —ell no s'ha presentat, sino que Than presentat—, es defineix 
com «autonomista con reservas», pero contrari al catalanisme de Cambó, 
perqué implica separatisme i, alhora, un retrocés a la situació que Cata
lunya tenia «antes de la unión con Castilla» 17. 

El plet solidaris-lerrouxistes es reprodueix en pocs districtes catalans, 
perqué la major part deis escons parlamentaris son disputats entre soli-
daris i monárquics dinástics, ja que aquests gaudien d'una implantació i 
d'una forca superiors a les que podien reunir els republicans antisolidaris 
sense rebre el recolzament explícit d'algunes de les forces polítiques locáis. 
És per aixó que les denuncies de térbols pactes entre lerrouxistes i dinás
tics son un argument freqüent emprat pels órgans de premsa afectes a 
Solidaritat. 

Les instruccions del partit del govern —conscient de la seva inferio-
ritat— fan referencia a Tacord de presentar només aquells candidats 
que, pels seus antecedents i prestigi personal, podien lluitar en condicions 
de provat avantatge enfront de Tadversari1S. Caldria afegir a aquest 
requisit —si jutgem pels indrets seleccionáis per a presentar-se—, la dis-
ponibilitat de forces vives locáis per a procurar-los-hi els suports que els 
asseguressin el triomf. Mentre els conservadors acceptaven de participar on 
els fos possible, els liberáis restaven redosos en el retralment en gaire-
bé tots els llocs. 

14. Ibid., 20-IV-1907. 
15. «La Veu de Catalunya», 18-IV-1907, article de Prat de la Riba titulat 

«Significat de la candidatura a Catalunya». 
16. «El Progreso», 13-IV-1907. 
17. Ibid., 18-IV-1907. 
18. «Diario de Barcelona», 3-IV-1907. 
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—Decididamente el género no té salida. Hauréra ae plegar Pestabliment. 

("La Esquella de la Torratxa". 8-111-1907) 

Els lerrouxistes també reconeixen —encara que implícitament— les 
majors possibilitats d'éxit deis solidaris, perqué preveuen la futura desfeta, 
pero creuen que malgrat tot, han d'enviar candidats propis arreu per tal 
de «fatigar, estorbar e impedir a todo trance el triunfo solidario»19. 

Mentre que cap deis contrincants no negava a Solidaritat la seva superio-
ritat, aquesta concentrava les energies en organitzar les eleccions per a 
triomfar a tot Catalunya, assolir així la constitució de la Diputació Cata
lana, i aconseguir que la representació parlamentaria deis catalans fos 
«la manifestació sincera i proporcionalment exacta de la voluntat del 
nostre poblé»20. Per aconseguir tan lloables aspiracions, Solidaritat deci-
deix optar a totes les actes catalanes; a partir del 12 de mar$ —dos dies 
després de conéixer els resultats de les eleccions provincials—, es fan 
publiques les instruccions que cal seguir per a dur a terme la designació 
deis representamos: sempre que hi hagués acord entre els elements solida
ris deis districtes, serien aquests els encarregats d'escollir l'home adequat 
per a proclamar-lo candidat; si no hi ha acord previ, la comissió exccutiva 

19. «El Progreso», 30-111-1907. 

20. «La Veu de Catalunya», 18-IV-1907. 
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solidaria —nomenada especialment amb aquest objecte— escoltará les 
parts en desavinenca i conjuntament procediran a la proclamació21. 
Aquesta gradació d'atribucions fou difícil de practicar i, tant per a evitar 
els enfrontaments particularistes de forces locáis, com per a coHocar en 
uns llocs determinats a uns candidats concrets que, amb llur reputació, 
asseguressin amplament la victoria, la comissió executiva intervingué, con-
vertint-se, de fet, en la veritable seleccionadora deis homes que havien de 
fer possible rexperiéncia d'una política unitaria i conjunta a tot Cata
lunya. Com a organisme harmonitzador, que feia prevaldré la seva paraula 
per damunt de les diferencies partidistes, la comissió porta a bon terme la 
seva missió integradora, pero abans deis comicis, ja s'endevinaven unes 
oposicions insalvables que a curt termini menarien Solidaritat cap a la 
seva desintegració. D'antuvi, els districtes barcelonins i gironins gaudeixen 
tots de candidat solidari i, deis .44 escons a guanyar, Solidaritat només 
renuncia ais de Sort-Viella i Roquetes, ambdós de forta tradició monárqui
co-liberal. 

Una valoració global de la composició de les candidatures deis distric-
tes barcelonins mostra que la característica mes evident —a mes de la 
nodrida presencia solidaria— radica en la palesa inhibició deis monárquics. 
Els liberáis mantenen a Berga el prohom de sempre, Lluís G. Pons i Enríe. 
La familia Godo no abandona el feu d'Igualada i aquest any és Joan Godo 
i Lluciá qui pren el relleu del propietari de «La Vanguardia», Ramón 
Godo i Lallana. Els conservadors, rnalgrat estar en el govern, només man
tenen en peu-el «maurista-lerrouxista y aliado de los ácratas»22, Joaquim 
Sagnier i Vilavecchia, per Arenys. 

Regionalistes i carlins son els mes beneficiats en el repartiment deis 
districtes, ja que l'excepcional. conjuntura político-electoral catalana els 
facilita el camí per-a situar-se en alguns indrets ais quals> d'una altra mane
ra, els hauria estat mes difícil d'accedir. La Lliga conserva les seves posi-
cions de Manresa, Mataró i Vilanova —actes guanyades anteriorment i 
pels mateixos homes que ara tornen a presentar-se—, i alhora intenta 
incorporar al seu haver els districtes d'Arenys, Castelltercol —pro-
pietat des del 1901 deis conservadors—, i Igualada —dominat pels liberáis 
també des de comen^ament de segle. Vic i Berga, tradicionalment dinás-
tics, son assignats ais representants carlins. 

Si ens refiem de les noticies que publica la premsa, observem que la 
preeminencia regionalista i carlina és veu afavorida peí bon acolliment 
que els monárquics —principalment els del partit conservador— dispen
sen ais candidats d'aquestes filiacions allí on ells no es presenten: liberáis 
i conservadors de Mataró s'apleguen —segons el «Diario de Barcelona 
al voltant del regionalista Salvador de la Trinitat Rius i Torres23; el 
constant diputat maurista de Berga, Antoni Rosal i Sala, retira la seva pre-
tensió perqué conxorxes electorals pactades amb anterioritat l'obligaven, 

21. Ibid., 14-111-1907. 
22. «El Diluvio», 22-IV-1907. 
23. «Diario de Barcelona», 2-IV-1907 i 26-IV-1907 
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per Heialtat de conducta, a respectar la promesa de no enfrontar-se mai a 
un contrincant carlí24. 

Enfront d'aquest aven$ de l'ala mes moderada de Solidantat, els repu
blicans resten, amb poques variacions, dintre de les posicions guanyades 
anys enrera. Sabadell i Vilafranca es mantenen com a reductes fidels a 
Francesc Pi i Arsuaga i Josep Zulueta i Gomis, respectivament; St. Feliu 
i Terrassa —on des de sempre els republicans foren l'oposició ais monár-
quics— son els altres dos districtes ais quals opten. Versemblantment, el 
república —qualificat d'independent— de Terrassa, Amadeu Hurtado, fou 
el candidat mes aplaudit, ja que la seva presentació allunyá, momentánia-
ment, el cacic Alfons Sala i Argemí de l'escenari polític del distráete. 

Que la convinenca entre solidaris fou difícil i extremadament frágil, 
ens ho demostren les obstruccions que sorgiren amb motiu de la procla
mado deis candidats de St. Feliu, Vilanova i, partícularment de Gra-
nollers. 

A Sant Feliu foren els republicans els qui obstaculitzaren un rápid 
acord, perqué mentre els unionistes escollien en Laurea Miró —acceptat de 
bon grat pels regionalistes *—, els federáis, amb el suport deis tradi-
cionalistes, es decantaven per Ramón Roig i Armengol que, en un acte de 
«patriotisme» i malgrat considerar-se l'únic candidat tógalment anomeriat, 
opta per retirar-se, obeint el géneros proposit de no restar vots a Miró26. 

La presentació del federal Josep Rubau Donadeu Corcelles per Vilanova 
motiva també la desunió deis republicans del districte; aquest candidat, 
sense declarar-se ni antisolidari ni decididament solidari27 és cobejat 
pels dos bándols, ja que ais republicans solidaris, tot i reconéixer al regio-
nalista Josep Bertrán i Musitu com él candidat «oficial», no els plau la 
seva proclamació per considerar-lo «massa reaccionan»28. 

Pero, fou a Granollers on les discrepáncies entre regionalistes i repu
blicans prengueren un caire mes impetuós, tant, que ni la comissió execu-
tiva va ésser capas d'establir una transacció que satisfés a tothom; com 
a resolució final, hom deixá llibertat de vot per tal que Telectorat 
fes la tria decisoria entre Ignasi Girona —presentat pels regionalistes--
i Joan Liado i Valles, declarat candidat solidari, pero amb el suport deis 
republicans. Mentre en Girona apareixia com un foraster —portat al dis
tricte per a ocupar el lloc destinat a en Cambó29—, en Liado i Valles, 

24. «El Correo Catalán», 7-IV-1907, assegura que A. Rosal ha rebut, en d'al-
tres eleccions, el suport deis carlins. 

25. aEl Diluvio», 3-IV-1907, denuncia pactes secrets entre regionalistes i re-
republicans unionistes en contra deis federáis a St. Feliu i Vilanova. 

26. «El Correo Catalán» i «Diario de Barcelona», 3-IV-1907. 
27. «El Diluvio», 19-IV-1907, defensa el candidat federal i afirma que s'ha 

declarat solidari. 
28. «La Veu de Catalunya», 22-IV-1907, descobreix pactes entre lerrouxistes 

i federáis per anar contra J. Bertrán i Musitu. 
29. Ibid., i «La Publicidad», 24 i 25-111-1907, ens informen de la renuncia 

d'Ignasi Gixona a presentar-se per Cervera, lloc peí qual fou proclamat per la 
comissió solidaria. Resulta difícil esbrinar els motius de la renuncia, quan les 
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ínalgrat ésser ácusatd'abandonar precipitádamént i per oportunisme pólí-
tic les files del lerrouxisme, devia comptar amb una clientela important 
entre el republicanismo de Granollers, forjada després d'uns anys de 
constant peregrinació política per aqüestes terres. Potser aquest cas pot 
resultar útil per a polsar fins a quin punt la implantado personal d'un can-
didat arriba a prevaldré sobre qualsevol pacte polítíc. 

Quant ais lerrouxistes, cal assenyalar que les intencions d'ésser presents 
á tots els indrets només es tradueixen en opcions concretes de l lu i ta x 

ais llocs on, amb antelació, s'ha demostrat l'arrelament de nuclis republi-
cahs importants: Lerroux es proclamat per Sabadell31 i Mataró; Joan 
Pich i Pon per St. Feliu, i Pere Vilanova per Terrassa. 

També ais districtes de Girona, els estira-i-arronsa entre els components 
de Solidaritat Catalana proven Inexistencia d'esquerdes, que si de moment 
no impedeixen la política unitaria en marxa, en fan difícil la continuitat 
a mes llarg termini. 

Les forces del govern romanen tan sois allí on guanyaven tradicional-
ment: Puigcerdá, Torroella i Sta. Coloma; els liberáis es repleguén 
totalment i deixen lliure —després d'uns anys de domini exclusivament 
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canalejista— Tacta de Vilademuls; els solidaris van decidits al «copo». 
Per part deis regionalistes, Eusebi Bertrand i Serra —fabricant nat a la 
Cerdanya i afincat a Barcelona— planta cara al cacic impertérrit de Puíg-
cerda, Ferran Puig i Mauri; Joan Ventosa i Calvell canviá Torroella —on 
fou derrotat en l'anterior legislatura— per Sta. Coloma; l'home escollit per 
á procurar la retirada del sempitern marqués de Robert a Torroella fou el 
notari del districte, Josep Torras i Sampol. Altrament, els carlins, ultra 
situar a Pere Llosas i Badia per Olot, aconseguiren proclamar —superada 
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l'oposició d'alguns membres de la Junta de Solidaritat— Manuel de 
Bofarull i Palau per Vilademuls. Ambdós candidats foren acceptats amb 
certes reticéncies per alguns solidaris de llurs respectius districtes, pero 
mentre les condemnes dirigides a P. Llosas es van poder dissimular32, 
fou del tot impossible disfressar de desavinenca intranscendent el desa-
cord sorgit entre federáis i regionalistes amb motiu de la proclamació del 
carlí de Vilademuls. Pere Rallóla i Molinas —fill de Roses, advocat i mili-
tant de la Lliga Regionalista—, satisfeia cóm a candidat solidari els 
republicans, pero fou sacrificat peí seu propi partit que, sotmés a la 

r 
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possibilitats d'éxit eren gairebé totals donada la influencia familiar —el seu avi 
era fill de Tárrega— i económica —propietat del castell del Remei— que gaudia 
per alguns pobles del districte. 

30. Durant la campanya electoral, «El Progreso» pressuposa la presencia de 
propagandistes antisolidaris a bon nombre de districtes: Manresa, Mataré, Vic, 
Vilanova i la Geltrú, Torroella de Montgrf, etc. 

31. També tenim noticia de la presentado del socialista Facundo Pérezagua 
per Sabadell. 

32. «Diario de Barcelona», 6-IV-1907, deixa entendre que l'independent Ma
teo Vila —contrincant del carlí— rebé el suport d'elements solidaris. 
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particular política aliancista de les forces locáis, dona suport a la candi
datura carlina33. 

Mínimes son les variacions que es produeixen ais reductes republi-
cans: a Figueres repeteix candidatura el federal Joaquim Salvatella, i el 
també federal Juli Marial —regidor de l'ajuntament de Barcelona— subs-
titueix en J. M. Valles i Ribot a La Bisbal; a Girona hi continua l'unionista 
Eusebi Corominas. Mentre el director de «La Publicidad» arriba a la vo-
tació sense contrincant, els federáis hagueren de superar l'oposició plante-
jada pels lerrouxistes, disposats a polsar els possibles sentiments antiso-
lidaris que la publicació republicana «El Autonomista»34 deixava 
endevinar en no fer actes de fe solidaria i considerar-se, alhora, com «neu
tral en la lucha»35. Només en aquest sentit es pot comprendre l'interés 
demostrat per l'órgan lerrouxista, «El Progreso», en presentar el candidat 
de Figueres, Antoni Jonama Vergoñós com «un consecuente republicano 
antisolidario, federal de la Unión Republicana»36, mentre dedicava també 
una especial atenció propagandística, segur d'un éxit absolut, al lerrou-
xista de La Bisbal, José Jorge Vínaixa. 

Els dinástics tarragonins —dedicats a no perdre les actes que fins ara 
els havia estat tan fácil d'aconseguir— no es descoratgen davant l'entu-
siasme solidan; els governamentals no abandonen ni un deis districtes 
i els liberáis, tot i trobar-se en l'oposició, se sitúen a la Circumscripció i a 
Roquetes, una acta aquesta que resta sense solidari disposat a guanyar-la. 

La Lliga, mercés a Testratégia electoral solidaría podrá, per primera 
vegada, introduir-se per aquests paratges: Pere Muntañola i Carné i Ma
nuel Raventós i Domenech —president de l'Institut agrícola Cátala de 
Sant Isidre— son enviats des de Barcelona per a representar, respectiva-
ment, els districtes de Tortosa i Valls. 

On Solidaritat aconseguí alterar significativament la correlació de for
ces fou, sens dubte, al Vendrell —el president del CNR, Jaume Carner i 
Romeu, s'hi presenta després de renunciar a un lloc en la llista de Barce
lona en pro del seu districte d'origen37—, i, especialment a Gandesa, on 
també pertocá a un república nacionalista —Joan Caballé i Goyeneche— 
defensar els interessos solidaris38. 

Arran de la selecció deis candidats, també a Tarragona esclatá Ten-

33. «El Poblé Cátala», 3-IV-1907, publica el manifest de P. Rahola on fa 
pública la seva dimissió del carree de vocal i secretan de la Junta Directiva de 
la Lliga, la seva baixa com a soci del partit i Pexisténcia de pactes asecrets» que 
han fet imposible la seva proclamado. 

34. Dirigit per Darius Rahola i Lloren? es mostra, aquest any, admirador de 
J. Sol i Ortega i d'Eduaxdo Benot —president del Consell Nacional del partit fe
deral— especialment quan, amb motiu de la mort d'aquest darrer, la publicació 
se'n fa un gran ressó. Vegeu «El Autonomista» a partir del l-VIII-1907. 

35. «El Autonomista», 19-IV-1907. 
36. «El Progreso», 30-111-1907. 
37. «El Diluvio», 13-IV-1907. 
38. A Gandesa desapareixen de les candidatures Juan de Urquia i Enríe Bosch, 

liberáis que des del 1901 s'alternaven en la representado parlamentaria; un repú
blica nacionalista i un conservador ocupen els llocs. 
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frontament entre els diversos components del moviment; la Circumscrip
ció esdevingué el centre neurálgic de la desavinenca en cercar el «copo» 
per mitjá d'una candidatura tripartita integrada per dos republícans 
—Julia Nougués i Ramón Manyer— i per un carlí, Josep de Suelves i 
Montagut. El problema sorgia quan, després d'uns quants anys de feroc 
acarament, els mateixos candidats republicans i carlins —per imposició 
d'una estrategia electoral unitaria— havien de signar la pau amb la mes 
completa harmonía. Evidentment, les aprensions provingueren tant deis 
republicans com deis carlins, car una part de la Junta Municipal d'UR de 
Reus comunica ais seus correligionaris que acceptaria mantenir el pacte 
electoral amb els federáis sempre que Nougués es declares antisolidari39; 
en aquest mateix sentit, la Junta carlina de Valls informa els seus afins 
deis acords adoptáis per la «directiva del partit de Tarragona», referits a 
l'abandó de les files solidáries i a la desautorització adrecada al duc de 
Solferino per imposar-los l'obligació de votar «candidats solidaris»40. 
Finalment, el carlí —declarat des d'un primer moment solidari— i els 
republicans —adherits a darrera hora a Solidaritat41— acudiren a Telecció 
amb candidatura conjunta, i, com a la resta de Catalunya, la resolució de 
les discrepáncies internes s'ajorná fins després de la votació. 

Els lerrouxistes intentaren aprofitar Tavinentesa de les fissures en la 
Unió Republicana de Tarragona, i «El Progreso» llanca una candidatura 
formada per l'unionista Mayner42 i peí «jefe» Lerroux, afirmant que una 
de les Juntes d'U.R. de la Circumscripció la recolzava plenament43. També 
trobem d'altres lerrouxistes al Vendrell —Santiago Valentí i Camp u — i 
a Tortosa, on torna a provar sort Ricardo Fuente Asensio, aspirant a l'acta 
des del 1903. 

La Junta provincial de Solidaritat de Lleida també adopta, com a 
primera resolució, anar al «copo», acatar els acords de les Juntes locáis 
solidáries i comptar, en tot moment, amb el vist i plau deis delegáis de la 
Comissió Gestora enviada des de Barcelona per a discutir l'oportunitat i 
fortuna deis homes escollits45; pero l'aspiració de captar totes les actes es 
frustra en no trobar un prohom capac de desplacar el liberal Emili Riu 
i Periquet del «seu» districte de Sort46. 

L'esforQ del partit conservador per a procurar que el torn dinástic s'acom-
plís plenament, va anar parell a l'aparició de noves figures monárquiques 

39. «El Progreso», 7-IV-1907. 
40. «Diario de Tarragona», 18-IV-1907; en realitat fou la Junta de Valls la 

que es separa de Solidaritat. 
41. «La Veu de Catalunya», 10-IV-1907, no considera solidaris els republi

cans de Tarragona Circumscripció fins uns dies abans de la votació; la rao és 
la rebeca actitud deis dos candidats a Fhora de proclamar-se solidaris sense embuts. 

42. «El Diluvio», 10-IV-1907, Mayner desautoritza qualsevol altra candida
tura que no fos amb Nogués. 

43. «El Progreso», 7-IV-1907. 
44. Possiblement amb algún nucli d'opinió favorable ais lerrouxistes, sorgit 

des del 1905 després de la presentació d'Emiliano Iglesias. 
45. «El Paüeresa», 17-IV-1907. 
46. «El Poblé Cátala», 5-IV-1907, el considerava exemple de liberal modélic 
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en la vida política lleidatana; segurament, per a fer perdurable aquest 
intent de recuperado, sovint s'afanyaren a cercar alguna relació —que 
servís de justificant a la seva presencia— entre l'aspirant a l'acta i el 
districte que pretenia representar. Així, Lluís Ferrer i Busquets —director 
de la Societat del Canal d'Urgell— fou destinat com a pretendent de l'acta 
de la capital, i el propietari de la Pobla de Segur, Ramón Mauri i Arnalot, 
reemplaca a darrera hora José de Elosegui, ex-alcalde de Sant Sebastiá 
i perfectament desconegut pels electors47; amb tot, la máxima destresa en 
aquest terreny fou dedicada a trobar el candidat per La Seu, puix s'havia 
proclamat al marqués de Baztán —germá de Ramón Martínez Campos, duc 
de La Seu— per a intentar reviure la perllongada dominació caciquil del 
duc, absent de La Seu després de la victoria electoral del 1901. 

La tasca d'implantació desenvolupada per la Lliga Regionalista fou gra
tificada amb candidats per a dos districtes: a Pere Milá i Camps se'l 
destina a Solsona i l'ex-liberal Joan Garriga i Massó opta de nou —després 
de convertir-se en lligaire— per La Seu d'Urgell. Amb motiu de la renuncia 
d'Ignasi Girona a la tercera placa assignada ais regionalistes, el carlí Llo-
reng M.a d'Alier era situat a Cervera. 

Els solidaris republicans resten localitzats ais districtes de Lleida, 
Balaguer i Tremp; Joan Moles i Ormella, personatge de la Unió Re
publicana se sitúa a Lleida, i les acusacions de qué és objecte per 
part de la premsa local van des de «monárquico metido a republi
cano» fins afirmar que hom l'ha encasellat perqué a Barcelona és 
«de nefasta memoria» la seva gestió com. a regidor de l'ajuntament**; 
el secretan del C.N.R. de Barcelona, Felip Rodés i Baldrich, superada 
l'oposició inicial de la Junta d'UR de Balaguer, és el destinat a aquest dis
tricte; contráriament, el federal Josep Llari i Areny fou rebut amb com-
plaenca per UR com a candidat per Tremp, ciutat on vivia i desenvolu-
pava la seva activitat professional. En aquest grup de districtes, caracte-
ritzats per un refermament de la política republicana, s'hi hauria d'in-
cloure el de Les Borges Blanques, disputat aquest any per Francesc Maciá, 
solidari que, per la seva condició de militar contestatari, se'l considerava, 
al marge i fíns i tot per damunt de qualsevol partit *, malgrat que la Lliga 
comptés com a propia la seva proclamació. 

Cal assenyalar que a cap deis districtes lleidatans apareixen candidatu-
res lerrouxistes; per contra els seguidors de Ramón Soldevila —separats 
d'UR— son acusats de donar suport ais conservadors. 

Solidaritat Catalana comenca la campanya electoral amb un manifest 
inaugural on es feia pública la intenció d'anar al «copo» a tot Catalunya 
i es demanava, alhora, disciplina de vot i renuncia a qualsevol sentiment 

perqué abandona l'escó conjuntament amb els diputáis catalans com a mostra d'o-
posició a la llei de jurisdiccions. 

47. «El Pallaresa», 8-IV-1907. 
48. «El Ideal», 4-IV-1907. 
49. Vegeu-ne la campanya electoral a «La Veu de Catalunya» i especialment 

el 23-IV-1907. 

130 



personal perqué calia pensar només «en el bé comú de Catalunya» per 
assolir l'éxit ambicionat» Aquest desig conciliador de tendéncies dife-
rents, dirigit a evitar qualsevol enfrontament en el si de Solidaritat, per
durará com un tópic reiteratiu al llarg de la campanya; pero tot i aconse-
guir-se una tasca unitaria, cada una de les forces polítiques solidáries va-
lorava uns aspectes i n'oblidava uns altres, entenent Telecció sota una 
óptica particular que responia a uns interessos específics. Els republicans 
nacionalistes es prepararen per a no defraudar a la «massa catalana, a la 
massa popular, veritable elector de la Solidaritat»; els republicans unio-
nistes, volien donar el primer pas per a la «regenerado de la nacionalitat 
espanyola»; els federáis feien campanya a favor de Solidaritat, per con
siderar-la democrática —«lluita contra el cunerisme»—, antidinástica i 
federal —«anhela l'autonomia regional»—, revolucionaria —«pretén cán-
viar radicalment l'organització actual de l'Estat espanyol»— i «ni más 
ni menos burguesa y clerical que los antisolidarios, ya que hay elementos 
de este tipo en ambos grupos»51. Els carlins enfocaren llur propaganda 
valorant la Solidaritat només com una alianca electoral que no podia posar 
en perill «ni els principis ni l'estabilitat del seu partit»; contráriament, per 
ais regionalistes —factótums de la campanya— no es podia confondre la 
Solidaritat amb una simple coalició amb la sola finalitat de guanyar noves 
posicions polítiques. Per a la Lliga, Solidaritat és «un moviment regene
rador», «una obra essencialment patriótica», «una revolució pacífica i 
civilitzadora», fins i tot «una primera manifestado de Timperialisme cáta
la», pero en cap moment no resta disposada a acceptar que sigui, simple* 
ment, una alianca entre partits. Aixó suposaria precisar i clarificar, davant 
de l'opinió pública, els objectius concrets pels quals es disposen a lluitar 
les forces coaligades, cosa que la propia heterogeneítat del moviment 
—que buscava el vot de classes socials antagóniques— feia impossible. 
Els regionalistes manifesten que les seves intencions es limiten a substi
tuir «l'Espanya vella del centralisme per l'Escola nova, viva, jove, de l'estat 
regionalista», tasca que no era ni anti-espanyola, ni anti-dinástica, ni anti-
íiilitar, ni tampoc una revolució tradicional «amb actes de violencia i am^ 
trasb ais amen ts de tota mena». La revolució pacífica que somniaven, me-
nava a la dissolució d'una societat per a construir-ne una altra que fos 
«transformadora de l'Estat», pero sense destruir-lo, ni tampoc capgírar-lo. 
Tots els manifestos propagandístics de la campanya electoral de la Lliga 
están pensáis amb vista a no sobrepassar els límits marcats per explica-
cions de caire reformista i equánim. 

El 14 d'abril, una setmana abans de la votado, se celebra l'acte mes 
important de la campanya: el míting del Tívoli. A mes de fer pública la 

50. «La Veu de Catalunya», 14-111-1907. El 12 de mar?, dos dies després de 
les eleccions provincials, J. Roca i Roca, F. Cambó, M. Junyent, J. M. Valles i 
Ribot, el duc de Solferino, J. Carner, D. Martí i Julia i L. Hurtado signaven el 
manifest inaugural de la campanya electoral. 

51. «La Publicidad», 26-111-1907. 
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-Me sembla que l'hem ben aixafat. 
-No s'hi amoini home, que ja era mort. 

rCu-Cutr, 15-IV-1907) 
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Cada hú ho fá á la seva manera 

EIs mauristas. 
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La Solidaritat. 

("La Campana de Gracia", 30-111-1907) 
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candidatura i d'intentar «clarificar» algún deis aspectes mes controver-
tits del moviment, en aquest míting es dona a conéixer la plataforma polí
tica de Solidaritat. La inconcreció i la imprecisió guiaren els parlamentaris 
que hi intervingueren; les critiques adrecades a la participació tradicio-
nalista foren justificades esmentant el seu contrapés sobre «irreflexivos 
impulsos»; els atacs que suscitava la intenció d'anar al «copo» s'inten-
taren salvar recordant que no es podia equiparar la candidatura solida
ria a la d'un partit per tal com era una candidatura social que servia una 
causa per damunt de les idees polítiques; a mes a mes, s'argumentá que 
sliavia de guanyar per a marcar el camí que calia seguir a les altres regions 
d'Espanya. En la declaració política es demana va, com a únic punt d'inter-
pretació inequívoca, la derogado de la Llei de j uris dicción s, mentre que 
les peticions autonomistes es limitaren a soHicitar una certa autonomía per 
ais municipis i les regions que consistiría, básicament, en confiar a 
aquests organismes moltes de les funcions d'ensenyament, beneficencia i 
obres publiques52. 

L'atemptat perpetrat contra Salmerón i Cambó per elements lerrouxis-
tes, quan anaven a celebrar un míting al districte de Sants, va ésser motiu 
mes que suficient per a crear un ambient tens i per a infondre un carácter 
radical i extremista a la campanya. Si fins aleshores havia estat difícil 
donar al vague programa solidari una cobertura ideológica prou amplia, 
a partir deis trets d'Hostafrancs aixó deixá d'ésser preocupació important; 
la lluita resta llavors clarament polaritzada entre bons i dolents, s'enfo-
cava, com diu «El Poblé Cátala», com «un combat entre una política honra
da, tolerant i civil contra una altra que ha fet de Fassassinat un procedi-
ment de lluita» 53. 

Arguments per a vituperar el lerrouxisme —alguns de caire marcada-
ment demagógic— foren emprats per forces de dreta i esquerra, i les 
conseqüéncies d'aquestes actuacions es convertiren sempre en beneficis 
immediats per a Solidaritat. La vigilia de les eleccions «La Publicidad» 
demanava «acción popular contra Lerroux»; «El Diluvio» animava a «al
canzar el triunfo aunque tengamos que laborar entre una nube de explo
sivos»; «La Veu» creia que els vots eren les «armes solidáries contra els 
assassins» i les dretes catalanes ja no tenien dubtes, perqué la carta 
jugada pels solidaris en plantejar l'elecció com una lluita entre «l'ordre 
i la tranquiHitat contra el desordre i l'anarquia» havia demostrat ésser una 
realitat evident. 

Els lerrouxistes no escatimaven tampoc recursos per a oposar-se a llurs 
adversaris; els seus arguments també son efectistes i encaminats, la major 
part, a encoratjar els sentiments d'«anticentralisme barceloní» deis distric-
tes mes allunyats de la capital. Segons «El Progreso», Barcelona és Madrid, 
la Lliga el Ministeri de Governació i la Junta Solidaria, encarregada de la 
tria deis candidats, exerceix un «cacicato» per a encarrilar a qui mes li 
plau, sense consultar 1'opinió deis districtes. Tanmateix, el punt central de 

52. «La Veu de Catalunya», 15-IV-1907. Ressenya míting d'ael Tívoli». 
53. aEl Poblé Cátala», 20-IV-1907. 
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la séva propaganda/son les constants acusacions a S.C. d'immoralitat, de 
reaccionarisme, de separatisme, de clericalisme, de moviment burgés, de 
protecció governamental, e t c . , així com les freqüents previsions «futuris-
tes» d'una próxima desintegració de la coalició —només com a tal es 
considerada— solidaria. 

Amb un ambient defervescencia i expectació s'anirá a la votació i 
tothom demanará amb vehemencia el vot cátala; «El Diluvio» anima amb 
crits de « ¡Cataluña por España! ¡Viva España Regional!»; «La Veu» actúa, 
també, en el mateix sentit, «a votar per Barcelona i per Catalunya i per la 
nova Espanya» «El Progreso» pensá, igualment, que s'ha de votar per 
Catalunya i per Espanya; «El Poblé Cátala» feia extensiva la seva crida ais 
catalans i a tots els que «sense ser filis de Catalunya, hi treballen i hi 
viuen» M. 

Així i tot, guanyar les actes de la ciutat no era la principal preocupació 
Solidaria, ja que les dificultáis provenien deis districtes unipersonals, 
domináis, molts d'ells, per cacics d'obediéncia governamental. És per 
aixó que Solidaritat desplega allá tots els esforcos propagan di stics, i hom 
pot assegurar que ni un sol districte, fins i tot els mes allunyats de la 
capital, resta sense la visita d'oradors de Barcelona. Nogensmenys, «El 
Poblé Cátala», pie d'optimisme, proposá una caravana d'automobils, «la 
caravana de l'autonomia» que recorregués tot Catalunya. Per a subvencio
nar les despeses que ocasionaven aquests desplacaments, s'organitzá una 
subscripció pública —el pes de la qual recaigué sobre «La Veu»—, acom-
panyada alhora de proclames mentalitzadores assabentant que «sense di-
ners no hi ha eleccions» 55. Pero malgrat la presencia de personalitats im-
portants que feien pensar en una campanya nova i intensa, els actes de 
propaganda desenvolupats ais districtes es limitaren a uns quants discur
sos, acompanyats deis manifestos que, amb belles i nobles paraules, gai-
rebé sempre buides de contingut, adrecaven ais electors. La lluita lliurada 
a Granollers i Terrassa es considera com la mes intensa de tots els distric
tes barcelonins. Cambó es va veure en la necessitat d'acudir a Granollers 
per assistir a la proclamado d'Ignasi Girona, pero també per paHiar 
—amb paraules poc convincents— l'enuig d'alguns electors descoratjats 
per no tenir-lo —tal com en principi s'havia previst— com a candídat. 
Quant a Terrassa, el manifest d'Amadeu Hurtado tingué el máxim ressó 
en la premsa de Barcelona tot i que Tescrit no va mes enllá d'afirmacions 
d'aquesta faisó: «es dona per acabada a Catalunya i a Espanya la histo
ria deis polítics per comencar la deis pobles...; els polítics existeixen peí 
poblé no el poblé pels polítics...»56. 

Els solidaris de Girona, a mes de la tasca que es desenvolupá pels 
districtes, publicaren conjuntament un manifest electoral i celebraren, el 

54. Ibid., 2MV-1907. 
55. «La Veu de Catalunya», ll-IV-1907. Altres eslógans per aconseguir di-

ners son d'un caire menys pragmátic: «Lo que doneu per Solidaritat ho doneu 
per Catalunya», «El sacrifici és petit Lo que voleu és snolt gran». 

56. «El Diluvio», 8-IV-1907. 
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.15 d-abril, un g ranac te propagandístie presidit peí cabdill república-Nico-
4as S^lmer^ii, L'drgan de la Lliga Regionalista «Diario de Gerona» s'en-
carregá de desplegar la campanya solidátria, puix que la postura adoptada 
per «El Autonomista» —diari república— consistí a aconsellar els seus 
amics que no votessin ais monárquics «en el desig de no votar ais solida-
ris» 57. El «Diario de Gerona», a mes d'informar deis aspres enfrontaments 
entre Gpnservadors i regionalistes a Torroella58, s'esforcá de treure la por 
de Telector indecís a les amenaces oficiáis, assegurant que el caciquisíne 
era mort a Catalunya i per tant, es podia anar a votar sense preocupacions 
der cap mena. 

Els esforcos de Solidaritat a Tarragona s'hagueren de concentrar én 
vencer la resistencia deis elements católics a votar solidaris republicans, 
ja que aquells, fins a darrera hora, recomanen utilitzar només un deis 
dos vots a qué cada elector tenia dret, perqué no es podia votar un 
«antidinástic» que era a mes «república i anticatólic», alhora que crítica-
ven mplt durament la postura deis carlins de fer ús deis dos vots59. 

Roquetes —sense solidari— fou la máxima preocupació de Tórgán 
liberal «Diario de Tarragona», que demaná insistentment el vot favorable 
a Germá Adell presentat com fill del districte, coneixedor deis seus proble-
mes i represen tant d'una viva «protesta» contra un imprecís curierisme i 
caciquisme, arguments no molt diferents deis que podia utilitzar qualsevol 
candidat solidari. Fora d'aquest indret, els liberáis declaren llur bona dis-
ponibilitat per a respectar la voluntat, segons ells, «conscient o incons-
cient» de votar la Solidaritat. 

També a Lleida, igual que ais altres districtes catalans, els principáis 
actes propagandístics van ésser presidits pels capdavanters deis partits 
vinguts de Barcelona: Cambó marca l'inici de la campanya amb el gran 
míting celebrat ais Camps Elisis de la capital del Segriá el 25 de marc; 
Salmerón assistí el 7 d'abril a Les Borges a 1'acte de protesta contra 
Tactuació del govern amb el trasllat militar de Francesc Maciá i, uns dies 
després, es desplacá a Balaguer per a presentar públicament en Felip 
Rodés, acceptat amb certes reticéncies per la Unió Republicana del dis
tricte; igualment, Josep M.a Valles i Ribot s'arribá a Tremp per a recolzar 
el seu correligionari Josep Llari. 

Proclamats els solidaris, les dretes monárquiques comentaren a blasmar 
el centralisme que, segons elles havia practicat tan desafortunadament «la 
hermana mayor de Lérida», Barcelona60. Centralisme, cunerisme, caciquis
me, es converteixen —-aquest any mes que mai— en conceptes válids i 

r 

w 

51. «El Autonomista», 20-IV-1907. 
58. Segons informado del «Diario de Gerona», el motiu central de la cam

panya va ésser el «plet de Tarros», en tractar d'esbrinar les conseqüéncies econó-
miques i sanitáries derivades del conreu d'aquest cereal. Aquest diari ressenya amb 
tota mena de detalls les lluites entre «arrossaires i no arrosaires», representats 
indístintament peí marqués de Robert i J. Torres i Sampol. 

59. «La Cruz», 18-IV-1907. 
60. «El Pallaresa», l-IV-1907 i 24-IH-1907, es mostra partidari del centra

lisme «madrileny» perqué almenys «deja elegir hijos de nuestra provincia». 
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—¿Qué fa, senyor Alegret? 
—Sembró vots. 
—Ja ho veig, ja; peró'm sembla que passarán els segadors y se n'hi endu

ran la cullita. 
rcu-cutr, u-iy-1907) 

emprats tant per la dreta monárquica i espanyolista com per Solidaritat 
Catalana; aconseguir deslliurar a Lleida d'aquests mals que pateix des de 
fa tant de temps son compromisos contrets amb l'electorat i objectius 
compartits per solidaris i anti-solidaris fíns al moment d'emetre el vot61. 

La concurrencia massiva a les urnes, amb una votado ordenada i tran
quil-la i una desacos turnada animació van ésser els trets característics de 
la jornada electoral a tot Catalunya. 

A Barcelona, la votació fou precedida d'un breu descans propagandís-
tic davant la suspensió, per qüestions de seguretat, de tots els mítíngs 
solidaris i antisolidaris que estaven programats per a la vigilia deis comi-
cis. L'afany per evitar alteracions de l'ordre públic s'incrementá en tots 
els coHegis electorals, i la manca de greus incidents —resultat de la minu
ciosa vigilancia— procura al governador civil de la ciutat, Ossorio i Gallar
do, les efusives felicitacions de «La Veu de Catalunya» que lloava la 
rectitud demostrada per a fer complir la llei; al mateix temps, el goverria-
dor aplaudí, també, l'ordre i la serietat observats pels partits i els seus 
electors, reproduint un ambient de mútues aliances que deixaven entreveu-
re el carácter estabilitzador que pretenia tot el procés electoral solidarí. 

61. Una referencia a aquests comicis pot veure's a Roma Sol i M.a del Carme 
Torres : Lleida i el fet nacional cátala {1878-1911), Barcelona, Edicions 62, 1978, 

'págs. 246-256. 
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VAtSAMENT DEL DÍA 21 
Si n'eren tres cacichs avuy li toca'l rebnr, 

que'ns feyen la trabeta rajn-rapataplam, 
al mes dolent de tots avuy li toca'l «bre^ 18.w.lm) 
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El dia 25 s'escrutaren els vots. La Junta provincial del Cens proclama 
guanyadora deis 7 escons parlamentaris la candidatura solidaria. El triomf 
fou absolut; amb una partícipació que s'apropava al 60% —un 20% 
superior a la del 1905 i un 14% mes que el 1903— Solidaritat comptava 
amb un 42% del cens electoral mentre la candidatura lerrouxista només 
arribava a un 17%. Cal, no obstant, teñir present, per a valorar el verita-
ble sentit deis resultats d'aquestes eleccions, que S.C. constitueix, per si 
sola, un cas particular dintre de Pevolució político-electoral catalana; la 
disparitat entre els índexs participatius deis comicis, tant anteriors com 
posteriors, s'ha d'entendre en el mateix sentit. Per altra part, mai no s'havia 
plantejat un moviment que assumís una profunda reforma política i admi
nistrativa sense comprometre la conservació de les estructures económi-
ques. Tothom podia trobar motius que justifiquessin un vot conscient. Va 
ésser, dones, Poportunitat conjuntural i la novetat creadora alió que va fer 
de S.C. un factor mobilitzador, una alternativa que no necessitava massa 
coherencia ideológica per a tirar endavant els seus objectius. 

Un cop fet públie el desenlia^ de Pelecció, les diverses forces polítiques 
comencaren a jutjar els resultats sota les seves óptiques própies; en gene-
ral, la premsa que va recolzar a Solidaritat valorará la victoria com un cop 
descarregat sobre la demagogia lerrouxista, sobre el caciquisme, i sobre el 
centralisme; així mateix, «El Progreso» reconeixia, molt dignament, haver 
perdut la batalla, pero no lá guerra. 

A mesura que transcorrien els dies, les valoracions partidistes prenien 
un caire molt mes revelador del veritable significat deis resultats, tant 
per ais solidaris com per ais lerrouxistes. Els diaris portaveus de les forces 
de dreta, «La Vanguardia», «Diario de Barcelona», es mostren expectants 
davant deis futurs esdeveniments; les seves intencions les havien deixat 
molt clares abans de recomanar el vot per a S.C. car, si bé és cert que la 
vigilia de Pelecció li donaven llur suport, també advertien que «la mo
narquía sigue en pie»62 i, davant els resultats, es limiten a no fer cap 
comentan massa comprometedor sobre llurs propósits. 

Per ais regionalistes, la victoria ha suposat, en primer lloc, la salvació 
de Barcelona, que representa al mateix temps la salvació d'Espanya, ja 
que «la nostra ciutat posseeix forces i vigor per assolir tota mena de 
triomfs, per a extendre'ls arreu de la nacionalitat catalana i per a conta
giar-la a tot el país espanyol»63. El paper a jugar des d'ara enfront de 
PEstat espanyol és, també, el punt central de la valoració que portaren a 
terme algunes publicacions republicanes: «El Diluvio» no es cansa de re
petir que veu imminent Padveniment de la «Solidaritat Espanyola»M; 
ensems, els republicans nacionalistes creuen que Pelecció ha suposat un 
éxit per a «les aspiracions de llibertat del poblé cátala» puix que en derro-

62. «Diario de Barcelona», 2O-IV-1907. 
63. «La Veu de Catalunya», 22-IV-1907. 
64. «El Diluvio», 22-IV-1907, resumeix el triomf solidari en dos crits «¡Viva 

España! ¡Viva Cataluña!». 
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¡XJii' acta, per ceuritat! 

("La Campana de Gracia", U-V-1907) 

tar al caciquisme i al centralisme s'ha impulsat l'autonomia i la República; 
en conseqüéncia pensen que correspon a Tesquerra la missió de crear la 
regió autónoma catalana i afirmen que están disposats a lluitar per a la con-
secució d'aquest objectiu. Els lerrouxistes, recuperáis de la primera impres-
sió que els causa la desfeta, pensen, evidentment, que ells son els únics 
guanyadors, ja que l'elecció ha estat una experiencia que els ha procurat 
una «cohesió interna» molt superior a la que gaudien les torces solidáries; 
així mateix, els resultats els han beneficiat perqué, a partir de la derrota, 
ha augmentat el seu «amor per Catalunya» en veure-la atrapada per la 
nefasta Solidaritat. 

En relació amb les proppassades eleccions provincials65, Tincrement 
participatiu experimentat afavoreix, en tots els districtes de la ciutat, 
la candidatura solidaria, puix que els lerrouxistes no milloren llurs xifres 
absolutes de vots, tot i que el nombre de votants va ésser molt superior. 
Només a la zona de la Barceloneta i el Poblé Nou —Districte I—, guanya-
ren els antisolidaris amb la majoria absoluta deis vots —52'07°/o— amb 
un percentatge de votants —55'10%— bastant inferior a la mitjana pro-

65. Per a un estudi comparatiu deis resultats de les eleccions legislatives i 
provincials, vegeu Borja de Riquer: Les eleccions... Els índexs corresp onents a 
les legislatives han estat revisats i sofreixen petites variacions. 
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vincial; éxit parcial no gens atípic, perqué, des del 1901, aquest sector de 
la ciutat s'havia manifestat —d'acord amb la seva base social altameñt 
proletaria— d'orientació clarament republicana i sense indicis de confes-
sionalitat catalanista. La resta deis distríctes, malgrat el triomf solidari, 
mantenen una tendencia de vot, comparable a la detectada en legislatures 
anteriors, que ens permet de seguir establint una divisió entre indrets mes 
conservadors, de predomini regionalista —aquest any solidari—, i distríc
tes amb implantació históricament republicana, catalanista o no, i amb un 
cert equilibri entre els dos grups oponents. 

El districte III , des de sempre regionalista, fa honor al conservadoris-
me que correspon a la zona habitada per la burgesia barcelonina que, fidel 
a la seva tendencia de vot, adjudicará ais solídaris un 85'47% deis vots, 
qualificant-se alhora com el districte amb l'índex participatiu —67'40%— 
mes elevat de Barcelona. Aquesta circumstáncia ens permet de suposar que 
ha estat la component lligaire la que va assolir un major pes específic a 
les urnes. Altrament, continúen movent-se en la mateixa órbita de predo
mini regionalista —i, per tant, d'ampla victoria solidaría— distríctes d'una 
base social entre burgesa i petit burgesa, com el VIII, IV, VI i II; tots 
superen el 60% de participacio i, amb percentatges de vots que osciHen 
entre un 78,83% —districte VIII— i un 7271% —districte II—, capten els 
sufragis favorables a S.C. de gairebé la meitat de l'electorat inscrit. La 
candidatura lerrouxista no sobrepassá, en cap cas deis esmentats, el 30% 
deis vots, arribant només a un 27% al districte II , percentatge que respon 
al pes demográfic d'unes classes populars assentades en barris d'aquest 
sector barceloní. 

Els distríctes X, VII, V i IX, emplacaments habitualment republicans, 
resulten les posicions mes favorables deis lerrouxistes, ja que les zones 
industriáis i obreres de Sant Martí de Provengáis —X— i de Sants —VII— 
continúen gaudint —malgrat un triomf solidari— d'una sólida clientela 
decantada un cop mes vers una opció específicament republicana. 

És al districte X, on Tequilibri solidaritat-antisolidaritat assoleix uns 
valors mes propers; les dues candidatures s'endugueren respectivament 
un 54'33% i un 45'66% deis vots. Ara bé, en cap d'aquests indrets, la 
participacio no excedeix el 60% i és al districte V on es localitza el mínim 
percentatge de votants —50'91%— de Barcelona; de les zones definides 
com «la Barcelona proletaria» el districte IX és el que assoleix la mes 
alta participacio —58'53%— i la mes nodrida votació —72'23%— soli
daria. 

Una altra vegada, així ho hem vist també en els resultats de la Barcelo-
neta i del Poblé Nou, una part de la classe obrera es manifestá vinculada a 
alternatives antimonárquiques abans que a corrents autonómics, que no 
necessáriament constituien factors d'avenc social. El fet que el patró cátala 
—molt personalitzable i localitzable en el 1907 degut al predomini numéric 
de la petita i mitjana empresa en el Principat— es decantes per defensar 
l'autonomia o, com a mínim, la descentralització, convertía el seu taranna 
en intrínsecament sospitós, de cara a l'obrer, de no ésser mes que un intent 
per part de la burgesia d'assolir molt mes directament el paper de classe 
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dominant. La demagogia lerrouxista trobava en aquest temor, d'altra ban
da molt raonable, terreny adobat per a desenvolupar la tasca de captació 
i enquadrament de bona part del proletariat. 

Davant d'aquesta panorámica general, és difícil de sostreure's a la temp-
tació d'equiparar correlació de forces —en aquest cas solidaris-lerrouxis-
tes— a lluita de classes. A desgrat de l'enganyós obrerisme lerrouxista, 
és cert que molts obrers van votar conjuntament amb els seus patrons, 
car ambdós podien trobar en el moviment solidan motius per a donar-li 
suport; tanmateix, pero, continuava enregistrant-se un elevat grau d'abs-
tenció —probablement, Túnica actitud que una bona consciéncia obrera 
podia estimar fidel a la seva classe— que assolia un pes específic major ais 
barris de composíció social mes proletaria. 

Peí que fa ais districtes comarcáis, si pressuposem que la votació se 
celebra democráticament arreu, l'análisi deis resultáis ens indica que quan 
el candidat solidari no tenia contrincant, l'electorat optava en gran mesura 
peí retraíment, mentre que augmentava l'interes —i també la participado— 
allí on la presencia de diversos aspirants a l'acta els obligava a activar els 
mecanismes adients per a evitar llur possible derrota; efectivament, la 
presencia solidaria no és, per ella mateixa, motiu suficient per a mobilitzar 
cap a les urnes. 

La Lliga Regionaiista fou la forca mes afavorida en el repartiment de 
les actes deis districtes barcelonins, n'aconseguia 7 en total, mentre els 
republicans restaven amb 4 i els carlins amb 2. Ádhuc el plet de Granollers 
es resolgué a favor del lligaires, i Ignasi Girona guanyava amb el vot d'un 
3772% deis electors, enfront del república Joan Liado que només arribava 
a un 13'26%. 

Ais districtes on sempre havien estat forts —Sabadell, Terrassa, St. 
Feliu i Vilanova—, els republicans guanyaren66, pero sense superar enlloc 
el 50% de participació; contráriament, els regionalistes aconseguien nous 
emplacaments com a resultat de Tacció solidaria. Eduard Calvet triomfava 
amb un 48,93% al baluard conservador d'Arenys, Lluís Ferrer i Vidal s'im-
posava a Castelltercol; igualment, i després d'una renyida elecció, F. Rahola 
desbancava J. Godo del seu feu d'Igualada. 

Quant ais carlins, mentre Miquel Junyent guanyava plácidament a Vic, 
car ningú li plantejava una seriosa oposicio, Mariá Bordas s'havia d'afanyar 
per a desplacar Lluís G. Pons Enrich del seu reducte berguedá. 

La mitjana de participació es manté invariable en relació amb Tanterior 
elecció —56%— i se sitúa per davall de la cota assolida a la ciutat, amb 
uns extrems que van d'un 36'09% de mínima a Sabadell —l'índex mes baix 
de Catalunya— fins a un 75'59% de máxima a Castelltercol. 

L'avantatge en la distribució de les actes gironines correspon a Tala 
dreta de S.C.; la Lliga i els carlins s'enduien 4 actes, mentre els republi
cans conservaven els dominis de sempre i els monárquics restaven repre
sentáis només peí marqués de Robert, inamovible a Torroella. 

66. Han d'enfrontar-se a l'oposició testimonial de lerrouxistes que només teñen 
un pes molt relatiu a Terrassa, on Pere Vilanova, recull un 5 % del cens electoral. 
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V 

La inexistencia de competitivitat s'aparella arab un escás interés per 
la votado, tant si l'acta se l'emporta un república o un carlí; així, E. Coro-
minas recollia el 100% deis vots amb un 37% de participació; en el mateix 
sentit, la ratificació del triomf de l'únic aspirant de Viíademuls, el carlí M. 
de Bofarull, no va ésser superior al 50%; tampoc els lerrouxistes no van 
rivalitzar amb els federáis de Figueres i La Bisbal, ja que la participació 
no supera el 40% en cap deis dos indrets. Per contra, amb un dur enfron-
tament entre solidaris i monárquics es generaven unes elevades cotes 
participatives a Puigcerdá, Torroella, Olot i Sta. Coloma. Amb un 70% 
d'afluéncia a les urnes, el carlí d'Olot, Pere Llosas, aconseguia superar per un 
10% deis vots l'indepeñdent Mateo Vila; la diferencia de vots encara era 
mes petita a Torroella entre el solidari J. Torras i Sampol —47'48%— i 
Robert Robert —52'08%—. 

La participació mitjana es manté constant —57%—, osciMant entre un 
3732% de Girona i un 75'12% d'Olot. 

Cap pretendent solidari no té dificultáis per guanyar les actes lleidata-
nes: els carlins n'obtenen 1, els regionalistes 2, els republicans 3. L'inde
peñdent, pero solidari, Francesc Maciá s'endú la de Les Borges i el liberal 
Eríiili Riu conserva sense oposició la de Sort-Viella. 

Tret de Lleida i Cervera, la participació supera el 60% i tan sois a 
Balaguer i La Seu —amb efectius conservadors ben arrelats—, la victo
ria fou un xic dificultosa per ais solidaris. Amb tot, ni Mariá Clua, cacic 
de Balaguer, ni el marqués de Baztan, germá del duc de La Seu, pogue-
ren mantenir les posicions que fins aleshores asseguraven l'escó al partit 
conservador. Pero, sens dubte, el triomf solidari mes espectacular fou el 
de F. Maciá, car després d'una moguda campanya arriba a assolir el vot 
d'un 60% deis electors, reduint l'oposició monárquica a una presencia 
purament virtual. 

La mitjana de participació —66%— s'incrementá en un 6% i, com ja 
era habitual, l'índex mes reduit el trobem al districte de la capital —amb 
un 56'17%—, en tant que La Seu d'Urgell copsá la participació mes elevada 
de tot Catalunya, en sobrepassar el 80%. 

És ais districtes tarragonins on la tasca de S.C. esdevingué mes fatigosa 
perqué, malgrat que s'aconseguia el «copo» a la Circumscrípció i es 
guanyava a Gandesa, El Vendrell i Valls —4 republicans, 1 carlí i 1 regiona-
lista foren els proclamáis—, restaven per ais liberáis les actes de Roquetes 
i Tortosa. En cap deis indrets no s'hi presentaren candidats en solitari 
alhora que la participació enregistrada no fou inferior al 60%. Invaria-
blement, les actes de la Circumscripció foren les mes discutides, especial-
ment la de les minories, guanyada novament peí carlí marqués de Tamarit, 
pero amb una votació renyidíssima contra el maurista Ramón de Morenes 

16'98% i 16*13% respectivament foren els resultáis. Ultra aixo, la lluita 
tripartita de Tortosa concentra el grau mes elevat de competició, ja que 
tant el regionalista Pere Muntañola, com el lerrouxista Ricardo Fuente, 
s'afanyaren —infructuosament— a procurar la desfeta del conservador 
Adolfo Navarrete, qui, malgrat ésser la primera vegada que ambicionava 
una acta tarragonina, Taconseguia amb un 59'57% deis vots. 
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Amb una participació mitjana forca important —68%—, s'enregistrava 
un 59'08% de mínima a Tortosa i un 75'92% de máxima a Valls. 

La premsa local valorará els comicis com la derrota definitiva del caci-
quisme, estimació formulada insistentment —es converteix en l'únic argu-
ment valoratiu de relleu— que resultava certa si es referia al fet 
que havia deixat de funcionar l'engranatge governamental manejat des 
de feia anys per a guanyar les majories. Veritablement, cap candidat no as-
soleix l'acta tant gratuítament com acostumava a esdevenir en el passat 
perqué com a mínim tothom s'havia vist en la necessitat de desenvolupar 
una tasca propagandística allá on aspirava a sortir elegit. Fins i tot —com 
ja hem assenyalat— fou necessari l'ajut d'homes desplacats des de Barce
lona quan el candidat presentat no comptava amb prou prestigi personal 
entre els futurs electors. No obstant aixó, el rudimentari i fraudulent proce-
diment electoral, falsejat al llarg de molts anys, no podia ésser depurat de 
sobte; quelcom va canviar —aixó és irrefutable—, la davallada dinástica a 
Catalunya fou una realitat, pero eleccions posteriors ens mostraran com els 
comicis del 1907 foren —com ja hem dit— un cas atípic en el comporta-
ment de l'electorat cátala del primer tere del segle XX. 

De les 44 actes discutides, només 4 van ésser guanyades per candidats 
antisolidaris: les de Sort-Viella i Roquetes, no disputades, i les de Tor
tosa i Torroella, perdudes en la votació. Després de l'escrutini els escons 
restaren enquadrats així: 

Solidaris: 
X / d X X X w L ^ ^ V fr»# * m m 4 # * * * * m * W « » • 

Regionalistes 
Republicans 

" ^ ^ X ^ i X ^ 4 * * * • * * * * + * * * * 4 • 

- Unió R 7 
- Federáis 6 

Independent s 

Antisolidaris: 
Conservadors 3 
JL^IUCX cLXo • • • • • • • • * * * • * * • * • * í 

Cap de les votacions efectuades no fou objecte de protestes i reclama-
cions. Ulteriorment, la minoría solidaria es reforcá amb l'adhesió del 
liberal Emili Riu, de Sort, i la del república nacionalista Josep Torres i 
Sampol, guanyador de l'elecció complementaria de Torroella celebrada el 
4 d'agost d'aquest mateix any, després de la renuncia a l'acta del conserva
dor marqués de Robertó8. 

67. Les 3 actes guanyades per solidaris independents son en realitat només dues, 
les d'A. Hurtado i F. Maciá, aquest, guanyador, per partida doble, d'una acta de 
Barcelona i de la de Les Borges Blanques. 

68. «Diario de Gerona», 20-IV-1907, no especifica els motius de la renuncia, 

només constata que aquesta era indefugible. 
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("La Campana de Gracia", ll-V-1907) 

Una confrontado deis resultats assolits a Catalunya amb els de la 
resta de l'Estat ens posa de manifest que l'existéncia d'una minoría soli
daria al Congrés —després deis 69 liberáis, era l'oposició mes nombrosa de 
la Cambra— no afectava en gaire la correlació de forces del Parlament; 
aquesta restava inalterable —252 escons per ais governamentals conserva-
dors i 152 per a l'oposició m— perqué els dinástics servaven el mateix tipus 
de domini damunt deis seus feus electorals, deis quals només havien estat 
apartáis, momentániament, a Catalunya. 

Una visió conjunta de l'íridex participatiu arreu de Catalunya ens in
forma que Sabadell assoleix el percentatge mes baix —36'09%—, seguit 
de St. Feliu, Terrassa, Vilafranca, La Bisbal, Girona i Figueres que no arri
ben al 50%; les cotes mes elevades les trobem a Olot, Valls, El Vendrell, 
Berga, Castelltercol —totes superiors al 75%— i La Seu amb la máxima de 
80'36%. 

El 6 de juny del 1907, sota la presidencia de Dato, foren inaugurades 
les Corts sorgides d'aquestes eleccions; l'estrena parlamentaria de S.C. 
significa un primer pas encaminat cap al trencament definitiu d'un movi-
ment que estava aguantant un difícil equilibri. Les intencions de lluitar 
sense treva per l'abolició de la llei de jurisdiccions es van veure capgirades 

69. M. Martinez Cuadrado; op. cit Vol. II pág. 757. 
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quan el Govern va presentar el projecte de Llei d'Administració Local, que, 
com a materia amb prioritat de discussió, feia ajornar el programa soli
dan. 

A mes de no aconseguir estendre a d'altres regions de l'Estat el carác
ter exemplificador del triomf electoral cátala, les diferencies ideológiques 
que des de sempre existiren entre els solidaris s'anaven perfilant cada cop 
mes, fins al punt de palesar-se postures clarament antagoniques entre els 
dos blocs principáis del moviment; la fracció Higuera s'apropava al govern 
mostrant-se favorable al projecte maurista, mentre que els republicans soli
daris expressaven obertament llur oposició. Amb tot, lluitar per la derogació 
de la Llei de Jurisdiccions seguía mantenint units ambdós bándols. En 
senyal de protesta, van retirar-se del Parlament quan les seves reclama-
cions respecte a l'abolició de l'esmentada llei no foren escoltades; i no-
més s'hi reincorporaren —encara conservant el front comú— després que 
l'assemblea de diputats provincials i regidors catalans els ratifiques la 
confianza assolida en les eleccions legislatives. 

Quan el 20 de setembre del 1908 morí N. Salmerón deixant vacant l'escó 
que ocupava en representació de Barcelona, i en existir també per aques
ta ciutat un altre lloc a cobrir, produi't per la renuncia de F. Maciá, que 
tria l'acta de Les Borges, el govern considera oportú convocar eleccions 
complementáries que restaren fixades per al 13 de desembre d'aquest any. 

El desig d^evitar qualsevol avene lerrouxista forgá un ajornament de 
les desavinences solidáries, perqué l'interés immediat era guanyar ais 
radicáis i demostrar que S. C. restava en peu. Per tal d'assegurar-se 
la candidatura d'acaparament, la Lliga pressioná la resta deis partits 
per a provocar dues noves vacants. En conseqüéncia, una setmana abans 
de í'elecció, E, Junoy i I. Sunyol renunciaven a l'acta de diputat, amb 
gran satisfacció per part de «La Veu de Catalunya» que, lluny de re-
conéíxer cap tipus de maniobra, considerava que les dimissions produí-
des eren inevitables per motius de salut, tot i que no deixava d'agrair 
ais dimisionarís el gran sacrifici que havien fet per Catalunya. 

Entretant, Unió Republicana celebra l'esperada Assemblea Nacional. 
El partit ratifica la seva existencia i continua sense definir-se ni solidari 
ni antisolídari; pero la realitat era que Unió Republicana restava trencada 
i el republicanisme caminava vers una nova fragmentació, semblant a la 
que patia abans del naixement d'aquest partit. A primers de gener del 
1908, amb la pretensió d'estendre's orgánicament, propagant alhora la 
seva ideología pertot l'Estat, A. Lerroux pronunciava a Santander el dis-
curs inaugural del futur Partit Radical, la forca del qual continuaría 
concentrant-se específícament a la ciutat de Barcelona. L'oportunitat de 
les eleccions parcials significava, per ais radicáis, una via a emprar des
tinada a aconseguir la immunitat parlamentaria i la tornada de l'exili de Ler
roux, perseguit per un delicte de premsa. Es va desplegar una important 
mobilització, que prometía uns comicis forga renyits. Si els solidaris 
pretenien mantenir intactes les posicions guanyades anteriorment, els 
radicáis estaven disposats a recuperar l'espai polític que havien perdut. 

La candidatura solidaria, preparada per anar al «copo» estava 
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constituida per un representant de la Luga Regionalista, Ramón Albo70, el 
CNR comptava amb Jaume Cruells, els federáis amb Francesc Sunyer i 
Capdevila —afincat en aquests moments a Montevideo—; Francesc Layret 
fou elegit per Unió Republicana després de les temptatives fallides de 
presentar Josep Roca i Roca i també el fill del que fou cap del partit, 
Pablo Salmerón71. 

Els antisolidaris encapcalen la seva llista per majories amb A. Lerroux, 
seguit peí professor Hermenegildo Giner de los Ríos i per Joan Sol i 
Ortega, aliat de nou —tot i ésser senador per Guadalajara— amb aqüestes 
forces. 

La máxima preocupado demostrada pels solidaris durant la campanya 
electoral va ésser fer una crida continuada a la participació; segons 
«El Diluvio», calia anar a votar i no confiar en la victoria per a demostrar 
al govern que la forca solidaria no havia minvat ni un ápex. El día 6 
té lloc el gran acte pre-electoral solidari, en un doble míting celebrat al 
mateix temps ais teatres Tívoli i Novedades on es va fer la presentació 
de la candidatura, remarcant que s'anava al «copo» no per assolir mes 
acres, sino per a demostrar que el moviment solidari es mantenía in-
qüestionablement unit. Pero, un cert temor a una possible desfeta es 
trasllueix en les peticions del vot; Lluís Duran i Ventosa, en l'editorial 
del dia 9 de «La Veu de Catalunya» afirma que l'abstenció és «una com-
plicitat amb els trust deis enemics de Catalunya, un covard abandó de la 
causa santa de la térra catalana». Igualment, «El Diluvio» creu que una 
possible pérdua de les eleccions seria una desgracia pitjor que la desfeta 
colonial ja que desapareixeria la darrera esperanca de precipitar la So-
lidaritat Espanyola, «la que formarán todas las regiones para el bien y la 
grandeza de la nación»72. D'altra banda, la consigna mes repetida, «Vo-
teu si sou bons catalans»73 va encaminada a mobilitzar els sentíments 
patriótics. 

Els lerrouxistes també están convencuts que les eleccions han estat 
precipitades peí govern per a sondejar 1'opinió catalana i, per tant, es 
veuen en l'obligació de lluitar per l'alliberament i la dignificado de Ca
talunya, per tal de demostrar que 1'opinió general continua essent majori-
táriament republicana, pero sobretot contraria a la conxorxa pactada en
tre el maurisme i la S.C. Analitzant el caire adoptat per llur propaganda, 
observem que Lerroux esdevé la personificació de totes les aspiracions deis 
antisolidaris: l'havien de votar els qui volien «derrotar a Maura», «los 
perseguidos y vejados por un régimen odioso», «los que anhelan una Ca-

70. «El Progreso», 5-XII-1908, acusa R. Albo, home escollít per dirigir les 
seves critiques, d'ésser de la Defensa social. 

71. «La Veu de Catalunya», 23-XI-1908, ens informa de la proclamació per 
part de la Junta municipal d'U. R. de P. Salmerón i J. Roca i Roca, pero al no 
ésser acceptats per tothom, la comissió solidaria es va veure obligada a intervenir, 
proposant el nomenament de F. Layret. 

72. «El Diluvio», 12-XH-1908. 
73. «La Veu de Catalunya», 12-XII-1908. 
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INSTRUCCIONS ELECTORALS A LA CAZA 

—Mucha vigilancia de la urna; no dejarla de 
vista, sobretodo a la hora de comer. 

—¿No sents, Seques? 
—Si, home, si; ara entenc perqué els interven-

tors de la ideya no'ns porten diñar; es ab el 
con que de que no'ns distrayem. 

* El "Cu-Cut!" deia Caza del Pueblo en 
lloc de Casa del Pueblo, la institució re
publicano-radical. 

rCu-Cutt". 10-XII-I908) 

talunya grande para la libertad, para España, y para el mundo»74; da-
vant d'aquestes consignes de vot és fácil arribar a la conclusió que ni 
Giner de los Ríos ni Sol i Ortega no comptaven massa a l'hora de preparar 
l'estratégia electoral a seguir. El dia 8 se celebra el seu acte electoral 
al teatre Tívoli; ultra la petició del vot, acompanyada de les critiques 
pertinents a Solidaritat, tots els oradors van adregar acurats agraiments 
a la renuncia que Blasco Ibáñez féu de la seva acta —en contestació 
a la maniobra solidaria d'anar al «copo» per tal de fer possible una 

74. «El Progreso», 17-XI-1908 fins la vigilia de l'elecció en qué demana votar 
íntegra la candidatura perqué acada nombre borrado es un voto a los solidarios». 
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U N INCIDESTT E L E C T O R A L 

rCu-Cutr, 17-XU-1908) 

doble presentado de Lerroux —Barcelona i Valencia—, assegurant-li am* 
plament l'escó parlamentan75. 

La votació se celebra amb normalitat pero, segons opinió generalit-
zada, amb un acusat desánim —en relació amb les eleccions generáis de 
l'any anterior— que es plasma en un decreixement important de la par
ticipado —53 %—, esdevenint aquesta un 7 % inferior a la del 1907. Mal-
grat que la candidatura solidaria obté una xifra absoluta de vots —38.175 
de mitjana— superior a la deis lerrouxistes —30.185—, foren els anti
solidaris els qui s'endugueren les majories deixant ais solidaris el lloc 
de les minories. El sistema electoral vigent considerava guanyadors ais 
«candidats» que havien reunit un major nombre de vots i no la candida
tura mes afavorida; en aquest sentit, la votació particular de cada un 
deis membres de la llista solidaria era inferior a la deis lerrouxistes 
La maniobra de Tacaparament —els candidats solidaris s'havien destorbat 
entre si— havia menat al fracás els homes que volien repetir el triomf 
del 1907. 

La correlació de forces ais districtes municipals de la ciutat també 
sofrí una certa variado: els solidaris aconsegueixen mes del 50 % deis 
vots ais districtes III , IV, VIII, VI, II, IX i els antisolidaris guanyen de 
nou a TI, situant-se en primera posició al X, VII i V. L'avenc lerrouxis-
ta es manifestá en un increment quantitatiu deis vots a tots els 
districtes, pero només a TI i X tripmfaren amb votacions superiors al 

r 

60% deis sufragis; tant al VII com al V es manté un notori equilibri 
entre les dues forces contrincants. Altrament, els solidaris continúen ben 
installats al districte III —on son votats per un 64 % del cens— i acon
segueixen en tots els altres indrets copsar el vot de mes d'un 30 % de 
l'electorat. Passada l'eufória inicial que genera el naixement de S.C., els 

T 

resultats d'aquests comicis ens assenyalen com els districtes retornen 
progres si vament a la situado dibuixada des del 1901 i, encara que la 
persistencia de Solidaritat manté en un relatiu equilibri la balanca, resta 
ciar que s'ha produit un desplacament de vots —essencialment republi-

75. «El Progreso», 9-XIM908. 
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EN UN COLEGÍ ELECTORAL 

—Ep, mestre; vos sou mort. 
—No senyor, no ; nomes vaig arribar a com-

bregat i extremunciat. 

("Cu-Cutí", 17-XIÍ-1908) 

cans— del camp solidari al lerrouxista. Ara bé, l'elecció fou valorada 
com un éxit aclaparador tant pels guanyadors com pels perdedors. 

Els lerrouxistes teñen el convenciment que han guanyat una doble 
batalla, perqué han derrotat, a la vegada, el govern i la Solidaritat; 
segons «El Progreso», la victoria pressuposa la caiguda definitiva de la llei 
d'administració local —tramada conjunturalment entre Maura i Cambó—; 
els solidaris només es resignen a reconéixer un retrocés de Uurs efectius 
a Barcelona, pero sense cap transcendencia important perqué, com bé 
s'afanyen a constatar, Solidaritat és un moviment cátala i no exclusivament 
barceloní. L'opinió d'en Prat de la Riba sintetitza clarament la valoració del 
fracás per part deis regional i s tes; el líder de la Lliga creu que si la majoria 
no ha estat suficient per tal d'assegurar el «copo» és degut a «un accident 
de calcul molest, desagradable, pero res mes»76. Era, pero, d'aHusió obli
gada el reconeixement de Terror d'anar a Facaparament, confiant que les 

76. «La Veu de Catalunya», 15-XII-1908. 
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circumstáncies fossin les mateixes de 1907. La manca de transcenden
cia quantitativa d'aquests comicis quant a la composició del Parla-
ment, així com les dificultats per a mantenir el moviment relativament 
unit, potser va fer oblidar ais partits integrants del pacte solidari la 
necessitat d'una prospecció previa que explores la rendibilitat d'intentar 
guanyar tots els escons. 

Posteriorment, el 14 de febrer de 1909, se celebra una altra elecció com
plementaria per a cobrir la vacant produlda a Sabadell després de la 
renuncia a l'acta peí part del solidari F. Pi i Arsuaga. Solidaris i radicáis 
esdevenen de nou contrincants en l'elecció; el regionalista Jaume Cruells 
—fill del districte i vi ce-presiden t de la Diputació provincial— i el repú
blica radical J. Puig d'Asprer son els dos candidats presentats. 

A conseqüéncia de la postura adoptada per alguns federáis, la cam-
panya adopta un caire molt controvertid puix que «El Progreso» publica 
la proclamado, per part del Comité República Democrátic Federal de Sa
badell, del radical Puig d'Asprer77 com única garantía per a veure salvats 
els ideáis de «Democracia, Federació i República», mentre d'altres federáis 
li negaven qualsevol validesa. 

La votació se celebra sense incidéncies —tot i que s'esperaven altera-
cions de l'ordre públic— i amb una participado d'un 54 %; els solidaris 
s'endugueren els vots d'un 40 % deis electors mentre que els radicáis no-
més n'obtenien un 13 %. 

Coneguts els resultats, «El Progreso» atribueix la derrota al capteni-
ment deis federáis que «a última hora, como respuesta a las coacciones 
que se han producido, han votado contra Puig de Asprer»78. Peí que fa 
ais solidaris, la victoria assolida, invalida els resultats de Barcelona del 
1908 i demostra que és inacceptable pressuposar allunyament en el tán
dem «poble-Solidaritat»79. Pero l'eufória demostrada era totalment acciden
tal perqué, aviat, la unitat solidaria es veuria coliapsada per la decisió deis 
republicans nacionalistes de presentar-se per separat a les properes elec-
cions municipals del mes de maig. La convivencia afable de regionalistes 
i republicans dins d'un moviment integrador, que tenia la pretensió de 
servir —sota la bandera d'un objectíu comú— a totes les idees i a tots 
els interessos, s'esvaia definitivament. La política unitaria pretesa peí mo
viment solidari restava ja com un fet historie i irrepetible. 

77. S'ha de constatar que «El Progreso» publica el ll-XÜ-1908 —amb motiu 
de les complementarles de Barcelona— un manifest signat per Jaume Anglés, J. 
Puig d'Asprer, Cristóbal Litxán, Lorenzo Ardid i Pedro Lamarca, entre d'altres, 
tots declarats seguidors de la normativa de Pi i Maragall de votar els afins quan no 
hi ha candidat propi. També reivindiquen, alhora, el nom de «Demócrates Fede
ráis» i donen suport ais antisolidaris perqué Pautonomia pretesa pels solidaris és 
del mateix caire que la que podría donar «un régimen imperialista». 

78. «El Progreso», 15-11-1909. 
79. «El Diluvio», 15-11-1909. 
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6. Les eleccions 

del 8 de Maig de 1910 
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InstaHats al govern des del gener del 1907, els conservadors, sota la 
presidencia d'Antoni Maura, hi restaren fins l'octubre del 1909, en una 
estada que, per la seva durada, meresqué l'apeliatiu de «gobierno largo» i 
durant la qual una serie de fets de gran transcendencia modificaren tant 
el sistema de partits espanyol com el cátala. 

Després del triomf lerrouxista a Barcelona en les eleccions comple-
mentáries del 1908, i malgrat que durant un temps hom pretengué sos-
tenir formalment la Solidaritat Catalana, la inoperáncia del moviment 
era, en la práctica, senyal evident de la seva desaparició. El 2 de maig 
de 1909 se celebraren les eleccions municipals ajomades des de 1907 —a 
falta de l'aprovació de la llei d'administració local—. Aqüestes eleccions, a 
Catalunya, s'efectuaren amb la beHigeráncia de quatre candidatures, molt 
diferenciades ideológicament i estratégica: el PRR, la Lliga Regionalista, 
rEsquerra Catalana i la Defensa Social. 

L'enquadrament deis republicans solidaris —CNR , UR i federáis— en 
l'Esquerra Catalana no significava rubricar definitivament llur separació 
oficial de la malmesa S.C., pero sí que volia constatar la ferma decisió 
d'aquells d'acudir ais comicis municipals sense cap tipus de pacte elec
toral i com alternativa antagónica a les forces regionalistes. Els resultáis 
confirmaren l'avantatge deis republicans radicáis, situats de nou en pri
mera posició i seguits per l'Esquerra Catalana, la Lliga i Defensa Social; 
amb un percentatge de participació —58 %— próxim a l'assolit en les 
legislatives de 1907, la votació deis radicáis s'incrementava —en relació 
amb el 1908— en uns 3.000 vots, mentre que la deis regionalistes i resquerra 
republicana superaven conjuntament la xifra deis 10.000l. Pero, la de
sunió deis efectius solidaris va fer possible la consolidado del PRR com a 

1. Vegeu els resultáis de les eleccions municipals a I. Molas; op. cit., voL 
I, pág. 80-8 L 
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for$a hegemónica a Barcelona, únic indret cátala on es trobava fortament 
implantat. El cop de gracia que provocaría la desaparició de tota espe
ranza de revifar S.C., es produiria després de la revolta popular, que 
guiada per un sentit antimilitarista i marcadament anticlerical, esclatá 
a Barcelona el juliol del 1909. La «Setmana Trágica» —així és com s'han 
anomenat posteriorment aquests fets— finalitzá amb una brutal re-
pressió que afecta tant les classes mes populare, com la petita i mitjana 
burgesia, representada pels partits republicans, que tot i haver-se mani-
festat contraris a la guerra del Marroc —causa immediata de la revolta—, 
es negaren a posar-se al cap del moviment de protesta quan aquest pren-
gué el camí d'una rebeHió social incontrolada2 

El govern de Madrid procura que la revolta no traspassés els límits 
de la ciutat, qualificá el moviment de separatista, i enviá reforgos militars 
que, com a resultat d'un dur enfrontament al carrer amb la població in
surrecta, aconseguiren rápidament el control de la situado. 

La Lliga, en la seva qualitat de partit mes representatiu de la burgesia 
barcelonina, dona suport a la sagnant repressió subsegüent, mentre que 
els republicans, solidaris o no, hagueren de patir-ne les conseqüéncies, 
concretades en la suspensió de llurs publicacions i centres culturáis i, 
principalment, en una persecució —seguida en la majoria de casos de 
detenció— deis seus homes. Les implicacions polítiques deis fets de juliol 
no foren desaprofítades peí partit liberal, que reforgá des de l'oposició la 
seva unitat organitzativa quan Moret, valent-se de l'avinentesa, capitalitzá 
el ressentiment generat per la inclement actuació maurista i crea l'anome-
nat Bloque de izquierdas que, juntament amb canalejistes i alguns nuclis 
republicans3, pretenia convertir-se en un ampie front antigovernamental 
encaminat a forgar la dimissió del cap de govern. El 20 d'octubre, una 
setmana després de Tafusellament del mestre racionalista Ferrer i Guar
dia —acusat d'ésser el factótum de la insurrecció—, Maura dimiteix. La 
protesta desenvolupada, principalment a l'estranger, contra l'esmentada 
execució va afavorir la campanya antimaurista del Bloque i Moret va 
veure satisfetes les seves intencions de canviar el torn governamental 
quan el Rei el crida —com a cap deis liberáis— per a prendre el relleu ais 
conservadors mauristes. 

Encara que el canvi de torn no va gaudir de la cordialitat acostumada, 
cap de les dues organitzacions dinástiques no deixá de representar el paper 
que tenia assignat en el manteniment de l'edifici monárquic. Els liberáis, 
com a opció de recanvi, van aconseguir distreure l'opinió pública inter
nacional i també les pressions populars internes, de la campanya antirre-

2. Sobre la Setmana Trágica hom pot consultar Joan Connelly Ullman, La 
Semana Trágica. Estudio sobre las causas del anticlericalismo en España (1898-
1912), Esplugues, Ariel, 1972, J. Benet: Maragall i la Setmana Trágica. Barcelo
na, Edicions 62, 1964. 

3. Segons S. Albertí; op. cít., no formen part del Bloque de Izquierdas» ni 
Unión Republicana, malgrat l'adhesió de rhomónima de fora, ni els republicans 
solidaris. Tampoc no s'hi integren els carlins —per massa dretans— ni la Lliga, in
clinada a la bona relació amb Maura; pág. 275. 
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pressiva que estaven desenvolupant. Maura apareixia cora a responsable 
de les mesures repressives i la seva substitució es presentava com a remei 
que deixava incólume el Régim. 

Les divisions internes que seguien minant el partit liberal no acabaven 
de decidir el Rei a signar el decret de dissolució de Corts, que no fou atorgat 
fins el 9 de febrer del 1910, quan Canalejas ocupa la presidencia del govern 
en substitució de Moret. Les eleccions legislatives es fixaren per al dia 8 
de maig del mateix any. Abans d'endinsar-nos en llur análisi cal recordar 
quina havia estat la resposta de les forces poli tiques catalanes davant les 
eleccions provincials i municipals celebrades durant els quatre mesos que 
Moret es va mantenir com a cap de govern. 

A Barcelona, les provincials d'octubre, que afectaven només el districte 
primer, suposaren una lluita entre republicans ex-solidaris —els radicáis 
es van retraure—, regionalistes i el Comité de Defensa Social; el triomf 
va ésser per ais republicans —6.579 vots de máxima— tot i que les xifres 
absolutes indicaven que si la Lliga i la Defensa social haguessin ajuntat 
efectius —7.892 vots en total— els resultats haurien estat favorables a la 
dreta catalana. Els regionalistes captaren la lli^ó i, tant en la constitució 
de la Diputació de Barcelona com en les eleccions municipals del desem-
bre, pactaren un ampie front antirepublicá —monárquics, tradicionalistes, 
Defensa Social— per tal d'aturar, sobretot, 1'avenQ deis radicáis que, des-
prés de triomfar en aquests comicis, s'emparaven de la direcció —que 
mantindrien durant un llarg període— de Fajuntament de Barcelona4. 

Els resultats d'aquestes eleccions de carácter local deixen ciar que 
ni per qüestions d'aquesta índole era ja viable renovar l'entesa solidaria; 
les diferencies entre esquerres i dretes havien esdevingut insalvables i la 
mort definitiva de S.C., malgrat que la Lliga es negués encara a accep-
tar-la, deixava capgirat per complet el panorama polític cátala de cara a les 
legislatives del mes de maig. 

La reestructuració de les forces polítiques catalanes per tal d'acudir de 
nou a les urnes va seguir un procés paratlel al de la resta de l'Estat, tot 
i que els resultats fináis mostraren notories diferencies. A l'ámbit estatal, 
els governamentals —liberáis— es trobaven fortament integráis sota el 
patronatge de Canalejas, mentre que els conservadors, com a partit que 
ha sortit del govern, assumien la funció de futura oposició oficial5. D'altra 
banda, la debilitada Unió Republicana, el PRR i el PSOE establiren una 
coalició electoral coneguda com la conjunción republicano-socialista, pac
tada immediatament després del trencament de l'entesa deis republicans 
amb els liberáis en el si del Bloque de izquierdas. 

4. Vegeu els resultats de les eleccions provincials i municipals a I. Molas: 
op. cit., vol. I, pág. 83-87. 

5. Tot i que J. Pabón; op. cit, vol. I, pág. 366 i d'altres, repeteix insistentment 
que el capteniment observat pels liberáis moretistes d*aliar-se amb els republi
cans, ha significat el trencament formal de la convivencia pactada entre els mo
nárquics 
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ANV IX N.n 4 1 4 28 AKKIL ÍBIO 

EN CARNER L'ANY 1905 

— ¡Ben alta, ben dreta i ben 
sola! 

EN CARNER L'ANY 1910 

— ¡Ben alta, ben dreta i 
ben... mal acompanyada! 

("Cu-Cut!", 28-IV-1910) 
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A Catalunya, els dinástics estáven disposats a recuperar 1'habitud de 
repartir-se actes segons el torn de góvern i, considerant irrepetible i nefas
ta una paralització de l'acció governamental —tal com s'havia esdevingut 
el 1907—; decidiren reinCorporar-se activamení al joc electoral, preséntant-
se no solament ais districtes rurals, on mercés a l'actuació deis cacics 
tenien mes possibilitats de guanyar, sino que optaren també, segurs de 
llur recuperado, ais llocs de les majories de la ciutat de Barcelona. 

Foren les candidatures d'oposició antimonárquica les que s'allunyaren 
del marc general establert arreu de l'Estat. La conjunción republicano-
socialista resultava impracticable a Catalunya degut a l'antagonisme exis-
tent entre els republicans nacionalistes de Tesquerra catalana i els radicáis 
lerrouxistes, de declarada vocació espanyolista; per altra part, el PSOE 
no era una forca d'implantació suficient per a ésser tinguda en conside
rado per cap deis bándols republicans. Davant la impossibílitat d'arribar 
a pactar un front únic, república i antimonárquic, el PRR es presenta 
deslligat de la eonj unció amb els socialistes i l'esquerra catalana s'estruc-
turá en una nova organització: la Unión Federal Nacionalista Republicana 
(ÜFNR). 

La Lliga Regionalista, esperanzada d'arribar a una entesa amb el nou 
partit república, mantingué fins a darrera hora el somni solidari i s'enca-
miná a les urnes netament debilitada en relació a la privilegiada situació 
que disfruta el 1907. 

Els preparatius p re-electo ral s s'efectuaren tenint en compte que les 
eleccions s'havieñ de celebrar d'acord amb la llei electoral aprovada 
durant la legislatura maurista. La nova Llei del 19076 pressuposava dos 
canvis fonamentals en la mecánica electoral: d'una banda, s'introduía 
l'article 29, que volia dir proclamado de diputáis, sense elecció, allí on 
només hi havia un candidat disposat a lluitar per Tacta; d'altra part, 
s'instituía el vot obligatori i es dictaven sancions dissuasoríes per ais 
possibles abstencionistes. Implícitament, restáva acceptat que Telector 
abans que un dret, complia una funció en depositar el vot a les urnes. 

En l'article 2.on de la Llei es reconeixia que el ciutadá major de 25 
anys tenia «el dret i el deure» de votar, pero Taccepció «dret» restava 
difosa amb l'aplicació del nefast article 29, que en la práctica es convertí 
en una via infal-lible del caciquisme professat ais districtes rurals, afavo-
rint determinades alternatives polítiques. 

A partir d'aquest any, la preparado de la majoria necessária per a 
governar dependrá, mes que mai, de la disposicíó del govern a consentir 
la presencia d'una minoría forta. L'article 29 de la llei, sota Taparen^a 
d'«economia administrativa», esdevindrá també instrument de pactes mes 
o menys secrets, així com de tot tipus d'abusos i arbitrarietats governa-

6. Per a una análisi de la llei electoral del 1907, vegeu F. Carreras; La le
gislación electoral de la 11 República española (Tesi doctoral inédita, llegida a 
la facultat de Dret de la U.A.B. el desembre del 1973); un resum d'aquest treball 
Acta rmhii^pt n F (̂ arr̂ raR i T M Valles. Las elecciones. Barcelona. Blumen, 1977. 
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mentáis. La seva utilització se sostindrá, optativamente en dos pilars: el 
de la compensado —permetent que l'oposició gaudeixi en alguns llocs deis 
benefícis d'aquest article, sempre i quan no comprometí el triomf del go-
vern en el recompte final de les actes—, i el de la dissuasió coactiva 
—multes, amenaces, remoció d'ajuntaments, etc.— quan algú mostri un 
interés excessíu en guanyar una acta que el partit del poder consideri com 
irrenunciable. 

Quatre foren les candida tures disposades a guanyar les majories de 
la ciutat de Barcelona: la de coalició monárquica, la deis regionalistes, la 
deis republicans de la UFNR i la deis republicans radicáis. 

Desfeta definitivament S.C., els tradicionalistes pactaren una nova 
«Solidaritat Católica» amb monárquics conservadors, el comité de Defen
sa Social i, fins i tot, el cercle regionalista Sant Jordi7 que, com a 
«derechas sociales», plantejaren la lluita —rebutjant d'entrada assolir 
objectius de caire eminentment polític— com una defensa de la pau, 
l'ordre i la fe. Salvar Barcelona de l'amena^a de la revolució és la seva 
máxima aspiració; per aixó, abans de confeccionar llur candidatura, els 
coaligats conviden la Lliga a integrar-se en aquest bloc de dreta amb 
l'oferiment de dos llocs en la Uista comuna8. La Lliga imposá la pública 
acceptació del Programa del Tívoli com a base política d'una hipotética 
entesa, condició que provoca la negativa de les dretes —gens sorprenent 
per ais regionalistes— a acceptar «imposiciones de carácter meramente 
político»9. La no entesa entre forces que hom podía considerar aliades 
naturals —els carlins no deixen d'expressar «el sentimiento que les pro
duce el tener que enfrentar-se a aquellos que deberían estar entre noso
tros...»10— no preocupava la Lliga, perqué aquesta dirigía totes les seves 
energies a recuperar la cohesió del moviment solidari a través d'una alian-
ca amb el republicanisme nacionalista que s'anava estructurant en la 
novella UFNR. Mentre van durar els preparatius electorals, els «falsos na-
cionalistes» segons la Lliga, foren el centre de totes les seves critiques. 
«La Veu de Catalunya» alternava les denuncies de traició a la causa cata
lana amb les exigéncies d'actualitzar el pacte solidari en compliment del 
manifest d'abril del 1909, en el qual hom precisava que els solidaris acu-
dien a les eleccions municipals en candidatures separades, perqué eren 
qüestions de política local les que estaven en joc, pero restaven units per 
a defensar les aspiracions catalanes fora de Catalunya n . Poc abans de la 
votació, la Lliga feu públic reconeixement de la impossibilitat de reviure 
la situació del 1907; el 4 de maig, en un manifest adre^at ais ciutadans de 
Barcelona, admetia que la desunió deis solidaris havia portat al trencament 

7. «El Correo Catalán», 2-V-1910. 
8. Ibid. i «La Publicidad», 23-IV-1910. 
9. «Diario de Barcelona», 27-IV-1910, reprodueix la carta de la coalició de 

dretes, negant-se a acceptar les condicions proposades pels regionalistes. 
10. «El Correo Catalán», 7-V-1910, Paraules de Magí Sandiumenge al mí-

ting del Tívoli. 
11. «La Veu de Catalunya», 10-IV-1910. Es refereix concretament al Manifest 

signat el 18-19 d'abril de 1909. 
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definitiu d'un moviment que «havia comencat la tasca de convertir-se en 
la forca directiva d'Espanya» u . 

Els dies precedents a la celebració deis comicis, els regionalistes, cons-
cients que s'apropava una nova desfeta electoral, s'esforcaren a demos
trar que es trobaven en la milíor situació per a la «defensa de Catalunya», 
posaven cura —pensant de nou en un vot catalanista i neutre en la qües-
tió del régim— a deslligar el partit de qualsevol forma de govern. Con-
tráriament, els republicans nacionalistes —que també s'afanyaven a de
mostrar que ells eren els únics defensors de l'esperit de la Solidaritat, del 
Programa del Tívoli i, en definitiva, de la causa catalana— pensaven que 
llurs aspiracions només reeixirien quan Espanya es convertís en una re
pública, i vers aquest objectiu encaminen la seva actuació futura. El 24 
d'abril del 1910 s'aprovaren les Bases per a fer efectiva la unificació del 
CNR, UR i Partit federal en una organització plenament estructurada —la 
UFNR—, amb el desig confessat de considerar els resultáis de les properes 
eleccions legislatives com un «referéndum» del poblé donant o no la seva 
conformitat al nou nat grup polític 13, amb la qual cosa es preparaven una 
retirada digna, si la votació de maig els era desfavorable. 

Les crides a la unitat que els adrecaren els regionalistes foren sistemá-
ticament rebutjades pels homes de la UFNR, perqué la seva máxima preo-
cupació se centrava a reafirmar que S.C. no havia esborrat la personalitat 
republicana que sempre els caracteritzá i que els obligava a anar comple-
tament sois a la lluita per a defensar, no sois la causa catalana, sino la 
causa republicana, que consideraven abandonada pels lerrouxistes. 

Per a la UFNR, hi havia un ordre de prioritats: abans de res calia 
llüitar contra el republicanisme radical; una vegada derrotat, amb l'espai 
polític molt mes clarificat, dretes i esquerres catalanes es podrien dis
putar rhegemonia política de Catalunya sense interferéncies fdranes de 
cap mena. Segons aqüestes premisses, «El Poblé Cátala» critica molt dura-
ment la Lliga peí fet de no complir amb «el deure de formar una dreta 
catalana» que, en una actuació conjunta amb l'esquerra per al reconei-
ment de la nacionalitat de Catalunya, aconseguirien abatre les forces 
lerrouxistes í4. Aquesta «esquerra catalana» —enquadrada en la UFNR— 
acollia amb satisfacció una possible candidatura de totes les dretes per
qué hauria suposat «un pas important per la formació del partit conser
vador»15 que, per altra banda, se situaría indubtablement al serveí de les 
aspiracions autonomistes i contra la práctica d'una política de caire cen
tralista. 

+ 

,«,r,: Del conjunt d'apreciapions i definicions programátiques, extretes de 
les publicactons regionalistes i republicanes, es pot deduir l'existéncia d'una 
veritable lluita per rhegemonia sobre el catalanisme entre la intellectua-

• -I 

r 

12. Ibid., 4-V-1910. 
13. S. Albertí, op. cit., pág. 289-293. Bases constitutives de la UFNR. 
14. «El Poblé Cátala», 2O-IV-1910. "Les forces electorals a Barcelona: eh 

regionalistes", article signat per Pere Coromines. 
15. Ibid., 21-IV-1910. 
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CONTÉ VELL 
—'Mira, té, ja tinch el Ierrouxisme. 
—¿Ah, sí? Pórtamel, pórtamel cap afluí. 
—¡Oh, no puch, perqué m'arrossega! 

("Cu-Cut!", 28-IV-I910) 

litat conservadora, recolzada en la gran burgesia mercantil i industrial, 
i la inteHectualitat reformista, sustentada en les classes mitjanes i suscep
tible de fer-se mereixedora de la confianca d'una part important de les capes 
popular s. 

Per a la primera, representada per la Lliga Regionalista, no hi havia 
aspiracions mes concretes que aconseguir una estabilitat económica i un 
control polític de qualsevol moviment de classe que pogués comprometre 
aquesta estabilitat, encara que per aixó fos necessari deslligar-se de l'Estat 
central. Per a la novella —pero amb velles idees— UFNR, abatre la mo
narquía era condició indispensable per a comencar a construir una demo
cracia formal a l'estil de les de l'Europa Occidental. Ambdues forces coin-
cidien en llurs anhels autonomistes i en l'afany d'evitar que prosperes un 
moviment genuinament obrer. Potser és des d'aquesta óptica que s'ha de cer
car el principal origen de l'animadversió expressada per les dues organitza-
cions contra el lerrouxisme, el qual, malgrat la seva extracció burgesa, 
esgrimía un irresponsable obrerisme que ben bé podia ésser el detonant 
d'un altre esclat insurreccional que fes perillar, molt mes que el de 1909, 
les estructures sócio-económiques. 

La formado d'una gran coalició de dretes no fou possible, pero la 
presencia deis republicans radicáis mobilitzá els efectius de monárquics, 
regionalistes i republicans nacionalistes. El PRR, conscient de la seva 
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forca, menyspreá la intervenció deis candidats dretans, i encamina la seva 
escomesa contra la compareixenca de la UFNR, car entenia que la futura 
disputa electoral seria entre «dos partidos jóvenes, potentes, entusiastas 
que van a discutirse la hegemonía y la influencia en los destinos del pueblo 
catalán»16. 

Avortats els intents de la Lliga de revifar S.C., fracassada la pretensió 
de les dretes monárquiques d'incorporar els regionalístes a les seves files 
i disposada la UFNR a jugar la carta del republicanisme enfront del partit 
radical, cadascuna de les agrupacions esmentades confecciona la seva ex
clusiva llista de candidats. 

Analitzant les quatre candidatures trobem que, des d'un punt de vista 
sócio-professional, les diferencies entre els distints representants no mar
quen línies divisóries de relleu; llur nivell professional no baixa per sota 
d'un status que podem considerar com elitista —i en alguns casos, fins i 
tot, com altament elitista— ja que l'exercici del dret —Tadvocacia con
tinua essent l'ocupació mes generalitzada—, arquitectura, medicina i en-
senyament universitari son les professions desenrotllades en general pels 
aspirants a la representació parlamentaria. Tan sois s'ha d'assenyalar que 
mentre els republicans —lerrouxistes i nacionalistes— informen simple-
ment de l'activitat desenvolupada pels seus homes, regionalistes i monár-
quics perfilen amb detall la situació exacta deis seus candidats en Tescala 
social, per tal com assenyalen com una circumstáncia meritoria i, per tant, 
mereixedora de figurar en la relació de qualitats acwnulábles, la pertinen-
9a a la noblesa, a la classe deis grans propietaris i hisendats, e t c . . 

La coalició monárquica inclou com a títols nobiliaris el conservador 
Joaquim de Sentmenat i Patino, marqués de Sentmenat, hisendat i Grande 
de España i Benet de Pomés i de Pomar, comte de Sta. María de Pomés, 
advocat i dirigent del Comité de Defensa Social; ambdós comparteixen 
candidatura amb el catedrátic de la Universitat de Barcelona, Eusebio 
Diaz González que, amb els advocats i grans propietaris, Magí Santdíu-
menge i Navarra —representant del partit conservador—, i el carlí María 
de Fortuny, completen la llista dretana de cinc noms17. 

Els regionalistes demostraren una gran predilecció en seleccionar can
didats d'un inqüestionable prestigi polític i sobretot social; «La Veu de 
Catalunya» posa esment en adjuntar a la presentació de cadascun deis 
prohoms escollits, un llarg inventari deis carrees que havien ocupat, as-
senyalant especialment, el paper jugat en pro del fet cátala. En aquest 
sentit, Ramón d'Abadal és promogut com el primer diputat que el 1899, 
essent representant de Vic, plantejá a les Corts la problemática catalana; 
el marqués de Camps fou, el 1901, un deis signants del Manifest deis cinc 
presidents, «base de Tactual moviment polític regionalista»; Narcís Ver-
daguer i Callís i Josep Puig i Cadafalch, l'un creador i l'altre impulsor del 
Centre Escolar Catalanista, son considerats figures altament rellevants 

16. «La Rebeldía», 29-IV-1910. "La hegemonía en Catalunya'*. Article signat 
per José Ulled. 

17. «El Correo Catalán», 6-V-1910. No ha estat possible esbrinar la filiado 
del candidat Eusebio Díaz González. 
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del moviment catalanista. Com a rúbrica, Francesc Cambó —que junta-
ment amb Josep Puig i Cadafalch apareixen a la llista de la Lliga des del 
1905— és proclamat eufóricament com «un escollit de la térra catalana 
per a redimir-la i deslliurar-la»1S. Amb tot, la Lliga sabia que l'ascendent 
personal deis seleccionats no era garantía sufícient per tal d'assegurar el 
triomf i, fidel al seu pragmatismo concentra els máxims esforgos propagan-
dístics en aconseguir per a Cambó —que jugava la carta de doble presenta-
ció— l'acta de la Bisbal. Aquests cabdills del catalanisme, bregats a partici
par en pugnes polítiques de tota mena, tenien enfront la candidatura de la 
UFNR, formada quasi totalment per homes inexperts en lluites político-
electorals; fora del cap federal, Josep M.a Valles i Ribot, els altres candidats 
optaven per primera vegada a l'escó parlamentari. El «demócrata» —així el 
considera «El Poblé Cátala»— Pere Coromines, president del nou partit, en
capóla la llista, que és completada peí metge Josep Tarruella, l'advocat 
Caries M.a Soldevila, i el Uicenciat en Filosofía i Lletres Lluís de Zulueta 
i Escolano. 

Els lerrouxistes, a copia de participar en confrontacions electorals, 
poden escollir uns candidats que, a mes d'un prestigi personal promocio-
nable, aporten a la lluita una veterania demostrada: Alejandro Lerroux, 
Joan Sol i Ortega, Hermenegildo Giner de los Ríos— guanyadors de les 
complementáries de Barcelona del 1908— repeteixen candidatura, que com-
parteixen ara amb el metge Toribio Sánchez Bertrán de Guevara —resident 
a Buenos Aires— i amb l'advocat Emiliano Iglesias. 

Donada l'estructura particular que el sistema de forces polítiques adop
ta ais diversos districtes uninominals catalans, la qüestió de les aliances 
i enteses pre-electorals esdevingué, en la major part deis indrets, molt 
mes complexa que a Barcelona; si els acords entre regionalistes i carlins 
—Olot i Berga— van ésser factibles per anar contra un ministerial, també 
ho foren els compromisos entre monárquics i lerrouxistes —Manresa i 
Lleida— per a obstaculitzar el triomf regionalista. Dintre del camp repú
blica, resultaren viables els pactes entre radicáis i nacionalistes —La Bis
bal i Girona— per a recolzar conjuntament un república. La versatilitat i la 
manca de compromisos ideológics de les diverses forces participants, de
mos tren que Tinterés en situar al Parlament determinats personatges polí-
tics preval sobre els idearis deis partits que els promocionen. 

Una perceptible mobilització, encaminada a recuperar les posicions 
perdudes, fou la contrapartida al retraiment practicat pels dinástics el 
1907; els liberáis —com a partit del govern— aspiraren a l'acta de 23 
districtes, mentre que els conservadors només pretenien les d'Arenys, 
Torroella, El Vendrell —baluards tradicionals d'aquest partit—, Roquetes 
i Manresa —focus de relativa implantado19 . Resten sense representant 

18. «La Veu de Catalunya», 4-V-1910. 
19. Roquetes fou, fins 1907, domini intocable del liberal Vicente López Puig-

cerver; aquest any esdevingué un deis tres districtes guanyats pels conservadors. 
Quant a Manresa, des del 1901 és baluard del lligaire, Leonci Soler i March. 
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LA JOGUINA DE L'ALACANDRITO 
-Toríbio... ¡ saca las perras!... 

("La Esquella de la Torratxa", 6-V-1910) 

monárquic tres districtes de Barcelona 
va—, tres de Girona -

—St. Feliu, Vilafranca i Vilano-
Figueres, La Bisbal i Olot20— i tres de Lleida 

Tremp, La Seu i Solsona. 
El moviment solidari havia fet possibles incursions de regionalistes, 

republicans i carlins a districtes fins llavors acotats pels partits del torn; 
davant d'aquests comicis, la major part deis triomfadors se senten capados 
de tornar a presentar llur mateixa candidatura, malgrat no comptar ja 
amb el suport d'un moviment unitari. En efecte, idéntica proporció de 
republicans de la UFNR —o bé amb el seu suport— es disposen a guanyar, 
novament, les actes que havien obtingut els republicans solidaris: sis deis 
districtes barcelonins —Granollers, Mataró, Sabadell, St. Feliu, Vilanova i 
Terrassa—, tres deis gironins —Figueres, La Bisbal i Girona—, tres deis 
tarragonins —Gandesa, Tortosa i El Vendrell— i tres deis lleidatans —Bala-
guer, Tremp i Lleida. Igualment, tornaven a pretendre les dues actes per 
majories de la círcumscripció de Tarragona. 

20. «La Lucha», 6-V-1910». Retirada a darrera hora del liberal d'Olot, Fran-
cesc Tort i Martorell. 
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La pauta també s'acompleix peí que fa ais regionalistes, car la Lliga 
s'esforcá a conservar el mateix nombre de diputats que havia aconseguit 
en l'anterior legislatura: repetía candidatura ais districtes barcelonins 
d'Arenys, Castelltercol, Igualada, Granollers, Manresa i Vilanova, i cobe-
java, de bell nou, les actes de Berga i Sant Feliu. Restarien inamovibles a 
Puigcerdá i Sta. Coloma, introduint-se per primera vegada al domini re-
publica de La Bisbal. A Tarragona, la Lliga solament persevera a presentar 
candidat a Valls. A Lleida, tenia assegurats, per l'article 29, els escons de 
La Seu i Solsona. 

Quant ais carlins, sembla talment que la victoria solidaria els inculca 
coratge per a intentar superar la xifra de diputats aconseguits el 1907. 
A mes de repetir candidatura per Vic, Olot, Vilademuls, Tarragona, Cer-
vera i Berga, optaren també per Castelltercol, Girona, Roquetes i Lleida. 

Els radicáis tornaren a assajar de superar llur feblesa fora de la capital 
barcelonina; com feien habitualment, provaren sort a Granollers, Saba-
dell, St. Feliu, Vilafranca, Figueres, Tortosa i Tarragona —llocs de ferma 
implantació republicana—, i evitaren l'aplicació de l'article 29 en alguns 
casos de candidat únic, com és el d'Olot. 

D'antuvi, en alguns deis districtes barcelonins, la lluita resta plantejada 
amb un emfasi semblant al desenrotllat a la capital, especialment allí 
on els regionalistes gaudien d'una preponderancia que volien mantenir 
malgrat les greus dificultáis que aixó pressuposava; en aquest sentit, Jo-
sep Bertrán i Musitu s'hagué d'acarar de nou a Vilanova i la Geltrú amb 
el federal Josep Rubau Donadeu —ambdós amb un valuós nombre de 
partidaris. 

Leonci Soler i March —diputat per Mataré des del 1903— hagué d'inten-
tar conservar l'acta davant la forta oposició del conservador Lluís Vila i 
Miralles. Tampoc a Igualada no tenien els regionalistes massa plañera la 
situació, ja que la familia Godo semblava no estar gens disposada a per-
metre la reelecció de Frederic Rahola. Menys favorable per a la Lliga fpu 
la situació a Arenys, on el conservador Joaquim Sagnier vol recuperar, 
decididament, l'acta que havia perdut el 1907. 

No obstant aixó, fou la retirada de la vida pública d'homes que fins ales-
hores havien gaudit del vassallatge de les forces locáis, el fet que obrí noves 
possibilitats de lluita a molts deis districtes: Mataré i Sabadell son els 
dos casos mes representatius d'aquest grup. El regionalista S. Trinitat 
Rius21 deixá d'estar installat a Mataré, on liberáis i republicans —Jaume 
Estapé i Pages, considerat de la conjunció republicano-socialistaH— es 
disputen acuradament el lloc a cobrir; la vacant produída a Sabadell per 
la no presentació de Francesc Pi i Arsuaga és cobejada pels ministerials i 

21. «La Veu de Catalunya», 16-IV-1901, fa públic un manifest de Salvador 
de la Trinitat Rius demanant un descans ais seus electors després de molts anys 
de Huitar en pro deis interessos del districte. Aquest és el primer cop que Mataré 
resta sense candidat regionalista. 

22. «La Publicidad» i «El Poblé Cátala», 7-IV-1910 només el consideren «can
didat república», mentre «El Diluvio», 2-IV-1910 i «El Diario de Barcelona» 8-
V-1910 el teñen per representant de la conjunció republicano-socialista. 
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pels republicans, tant radicáis com nacionalistes, disposats ambdós a 
convertir-se en els successors del federal, que s'havia mantingut en peu 
des del 1903. 

.• r 
^ ^ i 

Un altre cop, Granollers esdeyé el districte barceloní amb mes con-
trovérsia. Els electors poden escollir entre quatre alternatives: Josep 
Viñamata —representant del govern—, Bonaventura Plaja —home de la 
Lliga—, Joan Dessy —radical— i Francesc Layret —de la UFNR. Per 
contra, la rivalitat minva notóriament a Terrassa, ja que la «candidatura 
humanitaria»23 de Jaume Valls i Creus, empresonat pels fets de juliol del 
1909, no suposava un veritable fre davant del reviscolat cacic de sempré, 
el liberal Alfons Sala. 

Els regionalistes i els carlins deis districtes de Girona pacten un ampie 
front de dretes, disposats a continuar jugant la carta solidaria davant la 
recuperació deis liberáis de Vilademuls, Sta. Coloma i Puigcerdá; l'entesa 
entre aquests dos partits cobra la máxima intensitat a La Bisbal, car s'havia 
de procurar l'elecció de Francesc Cambó, el qual aprofitá Tensopiment 
deis federáis per a convertir-se en pretendent d'un districte preferentment 
república24; la candidatura «económica i anticaciquista» de Salvador 
Albert i Pey candidat recolzat per una «esquerra catalana» formada pels 
republicans radicáis, federáis, unionistes i nacionalistes 25

í fou la contrin-
cant d'aquest líder regionalista en una lluita que hom preveia amb fortes 
dosis de rivalitat. Juntament amb La Bisbal, foren els baluards republi
cans de Figueres i Girona els llocs que pronosticaven una elecció autén-
ticament renyida. Els republicans de totes les tendéncies acordaren per a 
Girona-capital una «Lliga Republicana»26, que designa Eduardo Fernán
dez del Pozo candidat encaminat a evitar l'avenc. deis católics i gent d'ordre 
—representáis per l'advocat carlí Dalmacio Iglesias—, i també deis libe
ráis, dividits en dues fraccions, representades respectivament per Pau 
Bosch —ministerial— i Jaume Roure, considerat independent i dissident 
del partit. 

Les bones relacions en qué es movien els diversos partits republicans 
gironins es trencaren a Figueres perqué Joaquim Salvatella —cofundador 
de la UFNR i diputat federal peí districte des del 1905— era totaiment 
incompatible amb el taranná del lerrouxisme local que, en no arribar a 

23. Segons «El Diluvio», 3-V-1910, aquesta candidatura humanitaria i de pro
testa s'arbitrá a darrera hora, davant la renuncia del república de la UFNR 
—president de la Joventut Nacionalista de Terrassa— Joan Graells i Rovirosa. 

24. «La Veu de Catalunya, 3-V-1910, Cambó justifica la seva presencia per
qué va a lluitar contra un home partidari d'una «política lliurecanvista, perjudi
cial per a la industria catalana». 

25. «El Autonomista», 24-IV-1910, fa pública la proclamado de Salvador Al
bert per part del Comité Comarcal República Federal, peí Comité de la Unió 
Republicana, i peí Comité Comarcal Nacionalista República. Aquest mateix diari 
publica el 5 de maig, el manifest del PRR demanant el vot per S. Albert. 

«La Publicidad», 13-IV-1910, considera la candidatura republicana com «eco
nómica» perqué S. Albert ós un gran defensor deis interessos de la industria surera. 

26. «El Autonomista», 7-IV-1910. 
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cap acord, li planta una oberta oposició per mitjá de l'ex-alcalde de Port-
Bou, Josep Torroella27. 

L'únic candidat amb l'acta assegurada abans de la votado era el 
conservador de Torroella, Juli Fournier— hereu del marqués de Robert— 
que, després de la retirada de Josep Torres Sampol —indignat amb la 
UFNR peí poc ajut rebutM—, només havia de fer front al república Rodri
go Soriano, presentat amb el sol desig d'evitar la proclamació del monár-
quic per l'article 29*. 

La major part deis diputáis solidaris renovaren llur candidatura ais 
districtes Ueidatans, tot i que l'enquadrament polític d'alguns havia variat 
paraHelament ais canvis enregistrats a tot Catalunya, circumstáncia forca 
normal donat que ais districtes uninominals funcionaven mes les fidelitats 
personáis que les polítiques i, en conseqüéncia, el fet d'haver detentat 
recentment l'escó parlamentan era justificació mes que sufícient per a 
pretendre'l un cop mes. L'excepció a la regla la constitueix el diputat 
carlí de Cervera, Lloren^ M.a Alier, que no opta a la reelecció. Els comicis 
del 1910 a Lleida es preparen no obstant, com una complicada confrontació 
entre la UFNR, liberáis —separats en dos grups—, carlistes, regio-
nalistes i lerrouxistes, els quals, malgrat no presentar candidats pro-
pis, adopten una clara postura partidista que els sitúa al cantó deis 
monárquics en declarar-se enemics deis candidats de la UFNR. Apreciar 
una convivencia entre alguns d'aquests grups valedora per a tots els dis
trictes no és gens factible, encara que una primera visió de la correlació 
de forces permet de percebre una lluita polaritzada entre la UFNR i I'agele-
tisme local. Josep Agelet i Garrell —fill del cap deis liberáis Ueidatans30 

era el contrincant de Joan Moles, república de la UFNR que, amb un pos-
sible suport regionalista3I, pretenia la reelecció al districte de la capital; 
igualment, el república nacionalista Felip Rodés torna a compareixer per 
Balaguer enfront de l'encasellat del govern —molt ben rebut peí libera-
lisme local— Julio de Saracibar y de la Cámara. Lleida, Balaguer i Les 
Borges continúen essent els llocs on la lluita té perspectives d'esdevenir 
mes o menys sincera; Francesc Maciá —com a nacionalista festejat 
per la Lliga i per la UFNR*— no abandona l'acta de Les Borges, pretesa 
també per un membre de la familia Agelet —Antoni Agelet i Romeu—, pre
sentat a darrera hora per a evitar una aplicació de l'article 29 amb la que 
Maciá comptava plenament. 

El panorama és menys planer a Cervera i Tremp; al primer d'aquests 
districtes, Salvador Montiu, tot i comptar amb el suport del partit liberal 

27. Ibid., 7-IV-1910. 
28. «El Correo Catalán» i «La Veu de Catalunya», 6-V-1910. 
29. Rodrigo Soriano és també candidat radical peí districte de Vilafranca del 

Penedés. 
30. El cap deis liberáis, Miquel Agelet i Besa, és senador vitalici des del 1905. 
31. «El País», 5-V-1910, denuncia que els lerrouxistes presten suport ais age-

letistes i els regionalistes ais republicans. 
32. «La Veu de Cataunya» i «La Publicidad», 19-IV-1910, el consideren re

gionalista i, per contra, «El Ideal», portaveu de la UFNR a Lleida, Pestima com 

a candidat propi. 
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lleidatá, és desautoritzat peí govern, que li enfronta el canalejista, Josep 
Matheu i Ferrer33; tots dos han de lluitar contra l'advocat i gran propie-
tari targarí, el carlí Estanislau Segarra. 

Josep Llarí i Areny —afiliat ara a la UFNR— hagué de competir a 
Tremp contra un conglomerat que aplegava regionalistes, conservadors i 
lerrouxistes a Fentorn de Rossend Castells M, que intenta —com ja havia 
fet el 1905— guanyar l'acta arborant la bandera del federahsme, malgrat 
que cap deis organismes polítics que fan seva aquesta ideología li dora 
públicament el seu suport. 

Pero, l'embolic mes difícil de desxifrar rau en el capteniment observat 
pels efectius carlins, car Estanislau Segarra —a mes d'optar a l'acta de 
Cervera— es presenta també per Lleida amb vista a restar vots ais 
liberáis, trencada l'entesa inicial que comprometía els dos partits a re-
colzar-se mútuament en els dos districtes. A partir d'aquest afer, Antonio 
de Nuix —cap del carlisme lleidatá— se sitúa en contra del seu propi 
candidat, mostrant-se favorable al governamental de Cervera per tal d'e-
vitar per tots els mitjans una dispersió de vots que afavorís l'éxit de 
l'aspirant ageletista35. Un cop mes s'evídencia la dificultat de fer enqua-
draments polítics rnínimament seriosos per ais candidats deis districtes 
rurals, inconvenient fonamentat en la mateixa simplicitat, Tesquematisme 
i el localisme de les seves respectives ideologies, no massa disciplinades 
a lliora de reproduir ¡'estrategia electoral deis seus partits. 

Potser la particularitat mes remarcable de les candidatures que con
corren a l'elecció és que la Lliga —partit amb una base numérica molt 
minsa a les ierres de Lleida— veu recompensada la tasca desenvolupada 
ais districtes de muntanya, que li permeten d'inaugurar a Catalunya— jun-
tament amb el cacic de Sort, Emili Riu— la práctica de Farticle 29, re-
gulat en la nova llei electoral del 1907; els candidats Pere Milá i Camps a 
Solsona i Joan Garriga i Massó a La Seu, son els regionalistes afavorits 
per la nova normativa. 

En l'ámbit tarragoní, liberáis i conservadors no deixen d'estar-hi 
consolidáis i, tal com és de consuetud, els governamentals compten amb 
Ilurs propis candidats distribuíts per tots els districtes; en alguns —Gan-
desa, Tortosa i Valls— s'ha acomplert la substitució del torn, pero en 
d'altres —Roquetes i Vendrell—, conservadors i ministerials s'enfronten 
per assolir la representació. És en aquests dos indrets, juntament amb 
Tortosa, on l'elecció es preveu mes discutida, ja que els vots s'hau-
ran de repartir entre les tres candidatures que entren en joc. 
La lluita tripartita de Roquetes es desenvolupa entre el liberal Ma
nuel Kindelán y de la Torre —diputat per Tortosa l'any 1905—, el con-

33. Segons «La Publicidad», 26-IV-1910, l'encasellat Josep Matheu tenia ne-
gocis de vi per la comarca; circumstáncia molt possible ja que era fill polític de 
Pere G. Maristany i Oliver, gran industrial dedicat a Pexportació de vins cap a 
l'America del Sud. (Vegeu Gran Enciclopedia Catalana, voL 9, pág. 619). 

34. «El País», 8-V-1910 i «Diario de Lérida», 15-IV-1910. 
35. Arxan d'aquesta situació, és desautoritzat peí partit i deixa d'ésser el cap 

del carlisme a Lleida. 
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servador José R. Franquet i el carlí —recolzat per Defensa Social— Josep 
Oriol de Bofarull. Tortosa esdevé un deis llocs mes desitjats per les for-
ces republicans, ja que el marqués de Vilanova i la Geltrú —fill del 
marqués de Marianao36— ha de vencer el república Josep Lletget i Sarda 
—que té el suport explícit de la UFNR37— i el radical Ricardo Fuente 
Asensio, aspirant a l'acta en 1905 i 1907. Peí que fa al distráete del Ven-
drell, la participació del ministerial Manuel Mariano Vivo no suposa cap 
entrebanc a la marxa de l'elecció, concentrada de bell nou en una clara 
confrontació entre el maurista Jaume Alegret i Vidal, triomfador indiscu
tible d'altres legislaturas, i el capdavanter de la UFNR, Jaume Carner i 
Romeu, guanyador de les eleccions solidarles del 1907. 

Quant ais homes de la UFNR, Joan Caballé i Goyeneche, és el segon 
representant d'aquest partit que també pretén la reelecció al districte de 
Gandesa. 

Respecte ais regionalistes solament se senten capacitats per a soste-
nir la candidatura «anticaciquista»M de Pere Rahola i Molinas a Valls, 
únic lloc on es mantenen per haver-se presentat l'any 1907. 

Com ja era costum, el gruix de la lluita política es concentra a la Cir-
cumscripció i fou allí on es formularen la major part de les maquina-
cions que s'acostumaven a practicar en qualsevol elecció: un ministerial, 
quatre republicans i un carlí, foren els pretendents de les tres actes 
disputades. Clarificar amb un marge de fiabilitat els móbils que guiaven 
les cabales deis republicans fins al moment de Telecció és una tasca que, 
per manca de premsa local, no ens ha estat del tot possible. El lerrouxis-
ta de Riudoms Lluís Massó i Simó assaja aquest any —infructuosament— 
de trencar Talian^a pactada des del 1901 entre Unió Republicana i federáis, 
procurant apropar-se a aquests darrers mitjan^ant una candidatura con
junta amb Nougués39; segons sembla, la proposta no reeixí a causa de 
les poques simpaties que el republicanisme reusenc —que donava suport 
a Nougués i era alhora un deis nuclis mes poderosos de la Circumscrip-
ció— sentía pels lerrouxistes40. Després de molts estira-i-arronsa, Ramón 
Mayner, considerat ara com a república independent, i Julia Nougués van 
arribar de nou a la votació amb candidatura de coalició que mereixé el 
suport implícit de la UFNR41. D'altra part, és molt possible que el radi-

36. Segons «Diario de Tarragona», el marqués de Marianao era, el 1903, el 
cap deis liberáis dinástics. Probablement continua gaudint de la direcció del par
tit a nivell provincial. 

37. «La Publicidad», 7-V-1910. 
38. Promocionada també per «La Publicidad», 7-V-1910. 
39. Segons «El Poblé Cátala», 6-V-1910, Lerroux es desplacá personalment a 

Tarragona per a pactar un acord que finalment no va quallar. 
40. «La Rebeldía», 29-IV-1910, informa, segons nota del Partit Radical de 

Reus, que la coalició ha estat proposada pels «republicans conservadors». 
41. «El Poblé Cátala», 16-V-1910, reconeix el suport donat per la UFNR a 

Mayner, pero en cap moment no fa el mateix respecte a Nougués. De tota aquesta 
problemática, el que resta ciar és que la continuació del tándem Nougués-Mayner, 
perillava des del 1907 i els radicáis intenten forcar el trencament definitiu, pri
mer —1907— amb una entesa amb Mayner i després —1910— amb un apropa-
ment a Nougués. 
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cal Lluís Massó s'cntengués amb el veíl república del Baix Camp, Joan 
Solanes i Mestres, considerat com un república «rebelde»42 i probablement 
próxim a les files lerrouxistes. 

Deixant de banda les característiques peculiars d'aquests comicis pe/ 
que fa a les eándidatures presentades, és possiblé d'observar un tret gene
ral a molts deis indrets catalans: si bé és cert que el 1907 su-
posá l'ensulsiada de capitostos com López Puigcerver, Canalejas, el mar
qués de Robert, Alonso Martínez, Rosal Sala, e t c . , a partir d'aquesta ma-
teixa data es produirá un reemplagament d'aquests personatges per 
d'altres com els Rodés, Albert, Bertrán i Musitu, Bertrand i Serra, Ventosa 
i Galvell, Maciá, e t c . , que, grácies al triomf solidari, s'instaHaren en uns 
districtes l'acta deis quals seis adjudicará amb la mateixa insistencia 
que ho havien aconseguit els seus predecessors. En efecte, molts d'aquests 
homes —regionalistes, republicans i nacionalistes— romandran com a re-
presentants d'un mateix districte gairebé fins el 1923, la qual cosa de-
mostra que, si bé s'ha abandonat el compliment deis torns governamentals, 
i s'ha entrat en una nova fase, molt mes insertada en la particular estruc
tura política de Catalunya que en la de l'Estat, no ha estat possiblé, a la 
immensa majoria deis llocs, superar el carácter poc democrátic deis co
micis de la Restauracíó Monárquica. 

Un primer cop d'ull a la tasca propagandística desenvolupada, tant 
r a 

a la capital com mes enllá de Barcelona, ens permet de copsar la reducció 
de l'eufória mitinesca del 1907; certament, molts candidats acudien a 
fer una visita ais electors deis quals n'esperaven el vot, pero aixó no vólia 
dir que en alguns llocs no tornes a ésser possiblé guanyar l'acta sense 

r • 

massa esfore. El cas de Francsc Maciá —candidat per Les Borges— ens 
pot servir d'exemple, ja que, molest pels «inconvenients» que li suposá 
el fet de no haver estat proclamat per l'article 29 —la presentació deliberada 
d'un liberal ho impedeix— va fer públic, per a demostrar el seu entrig, la 
decisió de prescindir de qualsevol tipus de campanya. Així i tot, amb la 
seva reputáció personal va haver-n'hi prou per a guanyar l'acta del dis
tricte per una ampia majoria43. En línies generáis, el carácter de la pro
paganda electoral ais districtes catalans esdevingué de nou, una lluita ter
minológica, on «cacic» tornava a ésser l'etiqueta mes eficaz per a designar 
un contrincant. 

Especialment a Barcelona, dos esdeveniments irreversibles condicio
nen el desenvolupament de la campanya, car a tots dos fan referencia amb 
major o menor intensitat els plantejaments de les quatre eándidatures en 
litigi: el trencament de S.C. per una banda i els incidents de la Setmana 
Trágica per una altra. 

42. «La Publicidad», 13-V-1910. 
43. Fins i tot, i segons noticies d'Enric Jardí a Francesa Maciá. El camí de 

la llibertat, Barcelona, Aymá, 1977 pág. 49, 800 catalanistes es despearen ex-
pressament a Madrid a depositar al Congrés l'acta guanyada. La seva popula-
ritat ja comen§ava a ésser carismática, almenys a Les Borges Blanques. 
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La reacció contra els fets de juliol, és la causa primordial, que ha fet 
possible l'existéncia d'una coalició monárquica que lluita arborant la ban-
dera del catolicisme: «Luchar y vencer al grito de ¡Viva Barcelona cató
lica! » M. Ara bé, aquest carácter apolític i de coalició purament «social» 
que tant insistentment sosté, no pot encobrir del tot les veritables inten-
oons de Tamalgama dretista; la crida llancada peí «Diario de Barcelona» 
demanant la unió, s'adrecava a totes les dretes i, molt específicament, a la 
Lliga, indubtablement inclosa dins del grup format per tots els «elements 
d'ordre per abatre a les esquerres»45. La defecció o, mes aviat, la indiferen
cia deis regionalistes fou un element condicionat del carácter difús de la 
propaganda monárquica, encara que el propósit inicial resta en l'ánim deis 
coaligats, els quals demanen una votació disciplinada, perqué la futura unió 
de tots els elements de dreta depen deis resultats de l'elecció —que faran 
«abrir los ojos a la Lliga» *—. Tanmateix, el carlí M. Fortuny, en la seva in
tervenció al míting magne de la campanya, justifica el pacte dretá argumén
tame que «la unión era necesaria y urgente, y aunque ella no nos diese el 
triunfo material de los votos, nos daría la base firme de una futura acción 
amplísima»47. Saben, dones, que aspirar al triomf és només una faHácia 
—«se ha de votar la candidatura católica aunque el éxito material no corone 
nuestros esfuerzos», o bé, com diu E. Diaz, «He venido no con ansias de 
triunfo numérico, sino para cumplir un deber de conciencia» **—, pero 
la seva intervenció no deixa d'ésser un primer pas per a arremetre contra 
el domini que, segons ells, radicáis i anarquistes imposen a Barcelona. 
Lluitar contra la demagogia lerrouxista és, al capdavall, el tret mes carac-
terístic de llurs plan te j amen ts, i els retrets contra els regionalistes per-no 

acceptar la unió es basen en l'acusació de deixar, amb la seva actitud, 
la porta oberta a l'avenc de la revolució social, alhora que es provoca Ten-
sulsiada del catolicisme a Barcelona. Davant deis greus perills que aguaiten 
la ciutat, els és difícil de comprendre que els regionalistes facin qüestió d'un 
programa polític —el de S.C.—, que, per altra banda, les dretes mai no 
han condemnat, puix que també lluiten en pro de «la personalitat regio-
nal» de Catalunya49, sempre que resti salvada la unitat de la patria es-
pañyola. 

A mesura que s'apropa la votació, augmentaven els arguments de caire 
efectista —«votar para no ser un traidor» ^— apolítics i fanáticament con-
Jessionals: «Depositando el papel que yo, la Patria, le entrego, en las 
urnas, afirmará que quiere que las cruces que guardan las tumbas de los 
suyos sean veneradas...»51.1 efectivament la creu era l'únic emblema de 
la epalició. 

44. «Diario de Barcelona», 6-V-1910. 
45. Ibid., 22-IV-1910. 
46. «El Correo Catalán», 8-V-1910. 
47. Ibid, 6-V-1910. Celebrat dos dies abans de la votació al teatre Tívoli. 
48. Ibid., altres intervencions deis candidats ais míting del Tívoli. 
49. Ibid., 5-V-1910. Manifest electoral de la coalició de dretes. 
50. «La Vanguardia», 8-V-1910. 
51. «Diario de Barcelona», 8-V-1910, La voz de la Patria, article signat per 

Teodoro Baró. 
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L'omissió intencionada de la problemática católica per part deis re-
gionalistes respon al desig de fer oblidar l'actitud observada durant la 
repressió que acompanyá el restabliment de í'ordre a Barcelona, el juliol 
del 1909; pero aquesta actitud només és comprensible si no es perd de 
vista que el punt cardinal de la campanya desenvolupada per la Lliga va 
centrar-se en l'intent de recuperar el paper directiu del moviment solidari, 
evitant, tantost, el seu irremeiable trossejament. Si la Lliga es resigna 
a deixar a mans de les dretes el vot deis católics fou tan sois en funcíó 
d'una estrategia conjuntural, que d'antuvi la portava a sacrificar —en 
no assegurar-se'l—el vot d'una part de l'electorat dretá, en nom d'un pos-
sible endegament de la tasca iniciada el 1907; no obstant, el regionalisme 
s'afanyá a denunciar que ni principis religiosos, ni exclusivament socials 
podien ésser monopolitzats per cap partit polític, al mateix temps que es 
mostrava gran defensor de Í'ordre religiós i social establert, en perill 
d'ésser trastornat —en la seva opinió— peí republicanisme lerrouxista. 

En aqüestes condicions, la tasca propagandística desenvolupada per la 
Lliga traspua una certa desgana i una manca de forca persuasiva que hom 
pot atribuir a la pacient espera d'una resposta favorable, per part deis 
nacionalistes, a la crida que els ha estat adregada per a realitzar una acció 
mancomunada, ja que els regionalistes son ben conscients que llurs efec-
tius resulten del tot insuficients per a propulsar un nou moviment soli
dan. 

Pocs dies abans de la votació, pero, la confianga en una resposta posi
tiva per part deis republicans resta definitivament descartada i, mitjan-
cant la publicació d'un «Manifest ais ciutadans de Barcelona»52, la Lliga 
feu públic el seu programa poli tic, independent de qualsevol altra agrupa-
ció política. Els principis programátics insisteixen en la defensa de la 
«personalitat catalana» enfront del radicalisme lerrouxista i del centra-

L 

lisme que impedeixen assolir les aspiracions autonómiques expressades 
en el programa del Tívoli, vigent en tots els seus punts. Alhora, la Lliga 
continua jugant la carta de l'accidentalisme polític i ratifica la seva con
fianza en la possibilitat que per Tevolució, i dins de Í'ordre constitu'it, es pot 
solucionar la problemática catalana; per tant, no pot acceptar que els na
cionalistes republicans avantposin «a Catalunya» una qüestió de regim po
lític. La UFNR esdevindrá l'enemic número u de la causa catalana, vers 
el qual els lligaires dirigirán tota la seva agressivitat propagandística, obli-
dant-se de la «coalició de dretes» i gairebé del temible radicalisme lerrou
xista. 

Esgrímint una bandera de pau, tolerancia i ciutadania —«votar per 
Catalunya i per la pau»53— la Lliga arriba a Telecció predicant la con
cordia nacional i intentant captar novament un ampie espai polític que, 
almenys sobre el paper, abastava des de les classes obreres, a les quals 
demana reflexió —«ni amb treballadors malpagats i malalts se monten 
grans industries, ni amb amos pobres poden aconseguir els obrers bells 

52. «La Veu de Catalunya», 4-V-1910. 
53. Ibid.s 8-V-1910. 
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jornals i independencia»5*—, passant pels catolics —ais qui prega no 
pensar tant en l'ordre públic—, fins arribar ais republicans ais quals recor-
da que, mentre arriba la República, poden seguir lluitant per Catalunya. 

Pero si la Lliga recorda a les dretes que no teñen la patent de la de
fensa de la religió, la UFNR fa notar a la Lliga que no es Túnica bande
ra de les reivindicacions autonomistes catalanes, perqué les pretensions 
que guien la tasca de la UFNR es concreten a afirmar «la personalitat 
í els drets de Catalunya com a nació viva, creada per la naturalesa i 
per la historia», a sustentar «les reivindicacions i les esperances de la 
nostra patria» i a desitjar «la plena Uibertat deis catalans i 1'autonomia 
integral de Catalunya»55. 

Obtenir la «democracia per a Catalunya» pressuposa enfrontar-se a 
«la demagogia roja», que cal destruir de la mateixa manera que la Soli-
daritat Catalana havia vencut la «demagogia negra»56; ni la coalició 
«ultramontanista», ni la Lliga Regionalista, son enemícs a vencer, puix 

•i • 

que la lluita resta plantejada exclusivament entre l'Esquerra Catalana i 
l'esquerra «cesarista» de Lerroux; per aquest motiu, quan els regionalistes 
l'ataquen furiosament, la UFNR es limita a demanar a l'opinió pública un 
arbitratge en una qüestió que planteja de la següent manera: «La Veu no 
diu res deis lerrouxistes. En canvi, vé plena de veri contra Fesquerra. 
Jutgeu, catalans!»57. 

La tolerancia mostrada vers les dretes catalanes es converteix en cáus
tica malvolenca quan es tracta d'atacar els lerrouxistes, tractats de cacics, 
anticatalans, reventa-vagues, responsables de l'afusellament de Ferrer i 
Guardia, confidents, delators de la policia..., en definitiva, d'únics respon
sables de tots els mals que ha sofert i segueix patint Barcelona58. 

El gran acte de la UFNR al teatre Novedades —celebrat el 5 de maig— 
serví, alhora, per a presentar públicament la candidatura escollida i el 
programa a defensar. Pere Coromines fou Tencarregat d'analitzar fil per 
randa els punts que, en cas de guanyar les eleccions, están disposats a vin
dicar al Parlament espanyol; preferentment, «se han de defender los intere
ses económicos, posponiéndolos a las pasiones políticas porque mientras 
aquí vamos distraídos con ideales platónicos, las demás regiones nos pasa
rían delante en otro orden más práctico y no nos quedaría más remedio 
que supeditarnos a una irritante tiranía»; en conseqüéncia, cal arri
bar a «la unidad sentimental de todos los productores» per anar al Parla
ment a demanar reformes económiques, «el puerto neutral y la apertura 
de los mercados de Oriente, a fin de no permitir más la emigración»; 
també diuen estar disposats a batallar per la derogació de la llei d'ordre 

i 

54. Ibid., 4-V-1910. 
55. «El Poblé Cátala», 4-V-1910. 
56. «El Diluvio», 6-V-1910. 
57. «El Poblé Cátala», 7-V-1910. 
58. «El Diluvio», 6-IV-1910 publica una candidatura abstencionista amb aquests 

noms: «Lorenzo Ardid —responsable del fusilamiento de Ferrer—, Emiliano Igle
sias —Policía de gorro frigio lo mismo que Ardid—, Jiménez Moya —Judas de 
los sucesos de julio—, José Casas —confidente y delator». 

177 



públic, per la reforma del. Qodi de Justicia Militar i per la derogació de 
la l le i de jurisdiccions. I, mentre la Oiga volia convertir-se, per mitja de la 
Solidaritat, en la forca directiva d'Espanya, la UFNR es creia en l'obliga-
ció de propulsar la reorganització de les forces liberáis espanyoles, perqué 
aqüestes, en viure «en un atraso político y moral», impossibilitaren 
per exemple, el desenvolupament del laicisme en l'ensenyament i no 
podien oposar-se a «la imposición del militarismo en la vida civil»59. 
I, en nom d'una «justicia incondicional», els nacionalistes republicans de-
manen el vot per a, la joventut catalana que «gairebé no té historia, pero 
compta amb l'empenta i la puresa del que neix...»60. 

L'animadversió expressada per la UFNR contra els radicáis és corres-
posta per aquests, els quals, emfasitzen al máxim la repulsió que senten 
per «ese ejército bisoño, acopio de letras y de fuerzas diversas»61 causa 
directa —en la seva opinió— de totes les desgracies. que pateix Barcelona. 

r 

Salvar la ciutat, i aconseguir l'hegemonia en la direcció del poblé cátala, 
és també la pretensió deis radicáis, que están disposats a ésser la «palan
ca revolucionaria encargada de hacer saltar todo lo malo, viejo y podrido 
del actual estado de cosas»62. 

Els éxits electorals precedents alimenten la confianca lerrouxista en 
un proxim triomf, «decisivo, avasallador y aplastante», optimisme que es 
transforma en apassionament desorbitat quan es demana el vot d'un 
ampie espectre polític i social per a uns candidats que van saber aguantar 
«el aluvión tremendo de la Solidaridad», que van guanyar batalles «com 
el jefe idolatrado en la emigración» i que intenten salvar «la República 
socialista y revolucionaria, hija del pueblo y hecha por el pueblo»63. 
Inversemblantment, tant el catalanista mes nacionalista com el federal 
mes república es troben —sempre segons els radicáis— representáis per 
la candidatura del PRR, i és per aixó que la seva demanda de vot és d'una 
extensió sense límits: els federáis l'han de votar perqué representa vene
rar el nom de Pi i Margall; els liberáis perqué significa llibertat; els 
patriotes perqué van contra Maura; els obrers i proletaris per la seva 
significació i redempció; els republicans, perqué votant la UFNR «se 
vota por los que llamaron asesinos al pueblo de la revolución»; els 
catalans, perqué només el PRR, «que nunca ha traicionado a Cataluña 
y que ha laborado por su engrandecimiento», pot salvar-la; i com epíleg, 
tothom els ha de recolzar perqué fer-ho representa «votar por el triunfo 
del poder civil»64. 

Amb un programa —sense especificar— que pretén satisfer totes les 

59. Les citacions procedeixen d'El Poblé Cátala», 6-V-1910 i «El Diluvio» 6-
V-1910. 

60. Ibid., 8-V-19910. 
61. «La Rebeldía» 29-IV-1910. "La hegemonía en Cataluña" article signat 

per J. Ulled. 
62. Ibid. 
63. Ibid., 6-V-1910. Editorial "A luchar y a vencer". Article "A votar", sig

nat per R. Guerra del Río. 
64. Ibid., Reproducció de les consignes i argumente emprats per demanar el 

vot a favor del PRR. 
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-nobles i generosas aspiracions clel poblé, es disposen a salvar davant les 
urnes «un episodio más de nuestra marcha ascendente», amb la pretensió, 
també, d'esdevenir la forca redemptora de la nácionalitat espanyola65. 

La jornada del 8 de maig es desenvolupá en un ambient massa tranquil, 
insistentment contraposat per la premsa barcelonina a l'eüforia que des
pertaren els comicis del 1907. Barcelona continuara essent el centre neu-
rálgic de la lluita política i hom denuncia la práctica d'un retraíment 
que adoba el camí per fer mes efectiu el renaixement del caciquisme i de 
les practiques coercitives que comportava; la denuncia d'aquest revisco-
lament caciquil fou denominador cornú de totes les forces polítiques i es 
convertí, alhora, en el tret mes característic deis comentarís post-elec-
torals. 

• 

L'analisi deis resultáis demostra que aquesta retracció tan esbombada 
com a causa primera de les desfetes deis perdedors, amb prou feines fou 
perceptible a Barcelona; l'índex participatiu de la ciutat —5&%— s'esdevé 
inferior en menys d'un 2% al de 1907, percentatge que evidencia el man-
teníment d'un elevat nivell de competitivitat. 

Les votacions aconseguídes per les quatre candidatures en joc tampoc 
no sofreixen cap tomb respecte ais darrers comicis municipals del 1909; 
els radicáis, amb un miler de vots menys, refermen llur preeminencia i 
s'emporten —amb un 39'85% deis vots— els cinc llocs de majoria; d'al-
tra banda, la UFNR resta en segona posició i amb prop d'un 30% deis 
vots, Pere Coromines i Lluís de Zulueta, s'emporten les minories. 

La desfeta de la Lliga Regionalista —no arriba al 20% deis sufragis 
emesos—, demostra com aquesta formáció encara no podía preténdre uña 
actuació electoral independent; li calía, per a seguir endavant, practicar 
coalicions amb forces situades mes a la seva dreta, si no podia tornar a 
fer-ho amb les emplacades mes a l'esquerra. Coneguts els resultats, la 
Lliga s'alcá -r-amb un fort ressentiment— ¡ contra la UFNR i la seva 
negativa a ressuscitár la Solidaritat, car s'havia pogut comprovar que 
l'addició deis vots fd'ambdües forces* hauriai despósseíít dé ; les rríaj oríes ejs 
partidaris de Lerroux. Per idéntiques raons, els integrants de la coalició 
de dretes —que sobrepassaren lleugerament la proporció del 10% deis 
vots— s'acaraven amb rancúnia ais regionalistes, que no havien volgut 

: compartir, una mateixa Ilista de candidats. Gal assenyalar que s'ha enre-
gistrai, en números absoluts, un substancies increment de vots dretans en 
comparado. amb les eleccions ñlúnicipals del 1909<*, diferencia possible-
ment atribuible a l'esforc mobilitzador de les forces monárquico-clericals; 
probablement, l'existéncia d'una candidatura netament dretana —simul-
tániament amb l'aplicació de la nova llei electoral que instituía el vot 
obligatori— inipulsá:al vot Telectorat que el. 1907 reStái seiise apnar -a Mes 
urnes per manca d'una alternativa totalment conservadora. Ensems. és 

• : ' ' . - - • • •* ' ' * - . • - : * • " - f 

• fe 

• 65. !Ibid., "Frente a la lucha", articlé; signat; per' Colorainas Maseras, 
66. I. Molas, op. cit„ vol. 5 págs. 86-88. Mentre el desembre del 1909 l'alian-

ca de dretes aconseguia una votado máxima de 18.261 vots, en les legislatives del 
maig del 1910 la votació máxima de la Lliga mes la coalició monárquica és de 
25.494 vots. -v.i.-ii.., 
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també possible que aquest creixement participatiu dretá fos neutralitzat 
per un augment de l'abstenció entre la potencial clientela republicana, a 
conseqüéncia, sobretot, de la gran indecisió i ineptitud deis partits repu-
blicans durant el desenrotllament deis recents esdeveniments del juliol 
del 1909. No obstant aixó, aqüestes premisses no son valides sino per a la 
situació de Barcelona-capital i han d'ésser matisades una vegada s'hagi 
descrit el panorama electoral de la resta deis districtes catalans. 

Com a tónica generalitzada al llarg de les diverses votacions efectuades 
des del 1901, el distncte III assoleix la máxima participació —65'93%—, 
seguit de molt a prop peí IV i el II, únics que sobrepassen la cota del 
60%. Si els indrets on es troben assentades la burgesia i la petita burgesia 
resulten mes participatius, son els districtes mes proletaritzats els que 
es manifestén menys propicis a concórrer a les urnes: les zones de 
Montjuíc, el Poblé Nou i la Barceloneta serven els índexs de participa
ció mes reduíts de la ciutat —mentre el districte V no arriba al 50%, 
l'I aconsegueix tan sois un 50*94%—. Resten en una situació intermedia 
—idéntica a l'observada el 1907— els districtes VI, VIII, IX, X i VIL 

Fora del districte III —patrimoni exclusiu deis regionalistes—, del 
VIII —en mans de la UFNR—, i del IV —perdut per la Lliga i guanyat 
per la UFNR després d'una votació renyidíssima amb els radicáis—, la 
resta de les demarcacions es mostren favorables ais candidats lerrou-
xistes. És a la Barceloneta —districte I— on el PRR torna a obtenir la 
votació mes nodrída —63'63%— de tota la ciutat; en ordre quantítativa-
ment decreixent son de fidelitat republicano-radical els districtes VII, X, 
V, IX, II i, amb un mínim de 3274% deis vots, també el VI. 

La victoria radical esdevé menys contundent ais barris de la Ribera 
i de l'esquerra de l'Eixample —districtes II, VI—, car ambdós llocs havien 
éstat solidaris el 1908 i son les forces ex-solidáries les que millor s'hi 
implantaren, ja que, si sliagués portat a bon terme la pretesa coalició 
de la Lliga i deis elements mes reaccionaris, la victoria hauria estat per 
a aquest front d'ordre. Una circumstáncia similar es repeteix ais districtes 
IV i VIII, guanyats per la UFNR: la votació de la part dreta de l'Eixample 
osciHa entre un 27'89 % de vots favorables a la UFNR, un 27'57 % per ais 
radicáis i un 26'17 % per a la Lliga, percentatge que s'aproparia al 45 % si 
s'ajuntés amb el 18'40 % copsat per la coalició monárquica. La relació de 
forces és del mateix caire al districte VIII, on la UFNR arriba a teñir 
un 35'62% deis vots, els radicáis un 3378% i les dretes conjuntament un 
30'58%. 

El trencament de S.C. ha deixat les zones que acabem d'analitzar, 
considerades, per altra banda, com burgeses i petit burgeses —esquerra 
i dreta de l'Eixample, Gracia, Sant Gervasi, Barri de la Ribera, etc.—, en 
un equilibri tripartit entre esquerres espanyolistes, esquerres naciona-
listes i regionalistes mes elements de dreta monárquica, a punt per a 
decantar-se vers un determinat grup segons les caracterís tiques d'un mo-
ment polític determinat. Aquest any, solament resta ciar que els efectius 
republicans son majoritaris, tot i la importancia de les forces no repu-

blicanes i antirepublicanes. 
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En contraposición els barris d'una base social mes obrera —Sant 
Andreu, Les Corts, Sants, Montjui'c, Poblé Nou, Sant Martí— s'han definit 

malgrat l'existéncia d'una considerable implantació del republicanisme 
nacionalista, sobretot ais districtes V, VII, IX— ineludiblement addictes 
al republicanisme lerrouxista, de la mateixa manera que la zona residen
cial del case antic —localitzada al districte III— continua, per damunt 
de tots els canvis polítics que s'han esdevingut, fermament regionalista. 
És aquest l'únic lloc on els lerrouxistes no poden arribar a copsar el 
20% deis vots, mentre que la Lliga n'obté un 32'13°/o, la UFNR un 2913% 
i la coalició de dretes hi assoleix la máxima votació, amb un 1874% 
deis sufragis. Tanmateix, aquesta coalició tan sois aconseguia superar el 
10% deis vots allí on la Lliga es trobava ben situada —districtes IV, VI, II 
i VIII. És, per tant, comprensible que, un cop coneguts els resultats, la 
premsa que ha donat suport a l'esmentada coalició de dretes acusi la Lliga 
de practicar un «regionalisme mal entes»67 i d'haver obstrui't «la salva
ción de Barcelona», deixant-la a mans de la demagogia radical68. «La Veu 
de Catalunya», com a portaveu deis regionalistes, respon a aqüestes acusa-
cions atribuint la derrota propia a una mena de «lerrouxisme blanc» per-
sonificat —referint-se ais monárquics— en una «coalició anti-catalana»69 

que ha distret el vot deis elements d'ordre del camí que calia seguir. 
Accepten el fracás amb resignació, pero no poden evitar sentir-se, també, 
una mica triomfadors per haver-se certificat les sentencies de la Lliga 
en pronosticar la necessitat de la unió de nacionalistes i católics contra 
«el radicalisme roig»70. Els retrets condemnatoris deis regionalistes son 
ignorats pels republicans nacionalistes, que mitjan^ant «El Poblé Cátala» 
valoren el «referéndum popular» —cercat amb la votació—, com la con
solidado definitiva de la UFNR, organització encarregada de defensar 
els interessos catalanistes i republicans. El lerrouxisme, segons el mateix 
diari, «ha de morir per rao de la seva inutilitat», encara que, per aixó, 
caldrá esperar els propers comicis que serán «a sang i a foc»71. «La Pu-
blicitat», amb mes realisme, reconeix l'evidéncia de la superioritat radical 
a la ciutat —conseqüéncia de la disciplina deis homes d'aquest partit 
que «por encima de todas las pasiones, ponen la pasión de vencer» 
encara que fora de Barcelona, hagi ven$ut la causa deis homes de la 
UFNR. 

El PRR no renuncia a proclamar de bell nou el seu liderat sobre el 
republicanisme cátala i l'espanyol: l'elecció ha estat «una protesta revo
lucionaria» perqué Barcelona s'ha manifestat «franca e irreductible ene
miga del régimen y decidida sustentadora del credo democrático republi
cano...»73. Tot i que no deixa d'ésser conscient de la seva debilitat fora 

67. «El Correo Catalán», 10-V-1910. 
68. «Diario de Barcelona», 10-V-1910. 
69. «La Veu de Catalunya», 9-V-1910. 
70. Ibidem. 
71. «El Poblé Cátala», 13-V-1910. 
72. «La Publicidad». 9-V-1910. 
73. «La Rebeldía», 13-V-1910. "El pueblo vota la República*. Editorial. 
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de Barcelona, així com de la necessitat que «esta obra de agitación que 
realizamos en Cataluña, que se realiza en el centro de la nacionalidad, 
se extienda también a la periferia...»74, no pot evitar de considerar, 
desmesuradament, la victoria republicana a Madrid, Barcelona, Saragos-
sa, Valencia i Bilbao, com mostra contundent d'«el desquiciamiento de
finitivo del régimen»75. 

Ais districtes unipersonals barcelonins, els liberáis governamentals 
recuperen els escons d'Igualada, Mataró, Terrassa i Vic, i l'oposició tor-
nista conservadora, els d'Arenys i Manresa. Generalment, les actes son 
guanyades a partir d'una lluita forca renyida —i farcida d'irregularitats— 
entre monárquics i regionalistes, aquests poc disposats a fer-se enrera 
respecte ais empla^aments aconseguits el 1907. Tal és el cas del conser
vador Lluís Vila i Miralles, que guanyá a Manresa per un 55'26% deis 
sufragis, mentre Leonci Soler i March, l'home de la Lliga —representant 
a Corts peí districte des del 1901— n'aconsegueix un 42*17%; també, i 
sempre en perjudici deis regionalistes, Joan Godo i Llucíá reinstaHa els 
liberáis a Igualada, i Joaquim Sagnier retorna a Arenys. 

Davant d'aquesta ofensiva dinástica, la Lliga conserva quatre actes; 
la de Castelltercol on Lluís Ferrer-Vidal és acusat —a mes de rebre el 
suport deis majors contribuents76— de practicar tot tipus de coaccions 
que, malgrat figurar ben especificades a l'acta de votació, no foren preses 
en consideració peí Tribunal Suprem. També mantenen els regionalistes 
les actes de Granollers i Vilanova, on Bonaventura Pía ja i Josep Bertrán 
i Musitu, respectivament, servaren una lluita amb indicis de competi-
tivitat real, (amb llurs oponents) especialment a Granollers, únic 
lloc amb quatre candidats enfrontáis. La quarta acta correspon al districte 
de Berga, guanyada per primera vegada i incorporada al seu haver per 
Manuel Farguell de Magarola a desgrat de les reclamacións de radicáis i 
liberáis contra la validesa de l'elecció. 

L'aveng deis dinástics també va-anar en detriment deis efectius carlins, 
que no poden conservar cap de les actes guanyades el 1907, i deis repu-
blicans ex-solidaris que només mantenen la representació de Vilafranca 
—indefectiblement per a Josep Zulueta—, Sant Feliu —novament per 
a Laurea Miró—, i Sabadell. Mentre la votació es desenvolupá amb tota 
normalitat ais dos primers indrets, a Sabadell calgué la intervenció del 
Tribunal Suprem per a desxifrar l'autenticitat d'algunes actes de votació; 
després d'una análisi detallada —fins i tot hi van intervenir enginyers i 
químics especialitzats— es descobrí que l'acta de-la secció segona del 
districte sisé de la ciutat havia estat falsejada i, en conseqüencia, s'anul-
1& la proclamació feta per la Junta d'escrutini que recomptava com a bons 
3.183 vots per al liberal Josep Griera, 3.166 per al república Jaume Cruells, 

• L 

74. Ibidem. 
75. Ibidem. 
76. Ll. Ferrer-Vidal no desmenteix la reunió deis majors contribuents, car 

segons aquest candidat, és costum de fer-ho així, des de fa 15 anys, per a pol-
sar ropinió del districte. Resposta a les acusacions formulades peí contnncant 
carlí, a «La Veude^ Catalunya», 13-V-1910. 
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i 1.468 per al radical Josép Antich. El Tribunal Suprem dona com a válida 
la votació que situava al candidat de la UFNR en primera posició —amb 
el mateix nombre dé vots que els de la Junta provincial—, mentre J. 
Gtiera restava amb 3.123 i J. Antich pujava fins a 1.52877.-

Si haguéssim de valorar el grau d'interés de l'electorat a partir de 
l'índex de participació, arribaríem a la eónclusió que aqüestes foren les 
eleccions mes renyides i polititzades de les celebrades des de 1901, ja que 
fora de Terrassa —cas excepcional en registrar el mínim de 4670% de 
participació— no hi ha cap percentatge que sigui inferior al 67% —el 
máxim d'Arenys arriba al 81'61%—, situant-se la mitjana de tots els dis-
trictes en un 72'03%, xifra superior a la de qualsevol altra legislatura, i 
un 15% mes elevada que el terme mitjá assolit el 1907. 

De menor significació numérica fou la recuperado deis dinastics ais 
districtes gironins, ja que, si bé els conservadors restaren ferms a Torroe-
11a, els liberáis, malgrat ésser els respresentants del govern, solament 
aconseguiren l'acta de Vilademuls. Els altres sis escons es repartiren entre 
els carlins, que guanyaren els d'Olot i Gírona, els regionalistes, guanya-
dors a Puigcerdá i Sta. Coloma, i els republicans nacionalistes que, dintre 
de les forces d'oposició antidinástica, foren els únics que, en relació amb el 
1907, sofriren un retrocés peí que fa al nombre d'actes guanyades, con-
servant, no obstant, els reductes de Figueres i La Bisbal. 

El regionalista Joan Ventosa i Calvell tornava a triomfar sense cap 
mena de dificultat a Sta. Coloma i Eusebi Bertrand i Serra era reelegit 
a Puigcerdá, encara que les males arts emprades per assolir la victoria 
—coaccions practicades per alcaldes, jutges, capellans, fabricants i pro-
pietaris, etc...78—, denunciades peí liberal Pedro Pedraza de la Pascua, 
motivaren la intervenció del Tribunal Suprem que, després de valorar els 
informes emesos per 1'audiencia provincial, acordá anullar l'elecció i cele
brar una segona votació. 

Si el carlí Manuel de Bofarull no podia custodiar l'acta de Vilademuls 
—guanyada peí canalejista Caries Cusí, després d'una votació molt equi
librada—, al seu corréligionari Pere Llosas no li fou difícil la reelecció 
per Olot enfront d'un radical —Joan Déu— que solament aconseguí un 
12% deis sufragis. Per contra, el tercer aspirant carlí, Dalmacio Iglesias, 
era proclamat per Girona després d'una lluíta aferríssada contra el repú
blica Eduardo Fernández del Pozo i altres dos contrincants monárquico-
liberáis. 

Després de la derrota al districte de la capital, els republicans restaven 
inamovibles a Figueres —Joaquim Salvatella, ara de la UFNR, conserva-
va l'acta—, i Salvador Alberf evitava que l'escó república de La Bisbal 
fos controlat peí líder regionalista Francesc Cambó, que obtenía mes del 

77. «Diario de Sesiones del Congreso» corresponent a aquesta legislatura. 
78. Ibidem., reprodueix la denuncia de la intervenció del President de la 

Diputado, Sr. Isidre Riu, a favor dé Bertrand, i ens informa del fet que l'inte-
ressat no es preocupa, de desmentir cap de les acusacions, la qual cosa motiva 
Fanullació de l'elecció. 
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45% deis vots. Fou aquest indret gironí el que detecta la máxima cota 
participativa —81'39%—, en tant que a Olot s'hi localitza la mínima d'un 
75'37%, molt propera a la mitjana provincial d'un 7737%, superior en 
un 20% a l'enregistrada el 1907. Cal ressaltar que son els districtes giro-
nins els que observaren uns nivells de participació mes uniformes i, en 
conjunt, mes elevats de Catalunya. 

Tot i haver-se trencat el moviment solidan, la representació deis dis
trictes lleidatans torna a raure a mans deis mateixos homes que la guanya-
ren el 1907. Ünicament a Cervera —on el triomf, el 1907, del carlí Llo-
ren9 M .a Alier pot considerar-se una eventualitatw— canviá l'escó de 
propietari, en resoldre's la disputa de les tendéncies liberáis en joc a 
favor del ministerial Josep Matheu. Així, dones, els republicans —ara 
de la UFNR— Joan Molas, Felip Rodés i Josep Llari guanyen les actes 
de Lleida, Balaguer i Tremp respectivament, al mateix temps que Fran-
cesc Maciá torna a ésser votat, quasi per unanimitat —92'94% deis sufra-
gis— a Les Borges Blanques. A La Seu, Solsona i Sort, fent ús de l'article 
29 de la llei electoral, no es preñen la molestia de fer la votació i reinves-
teixen automáticament els regionalistes Joan Garriga i Pere Milá i el 
liberal Emili Riu, respectivament. Davant d'aquest panorama general, tan 
sois les votacions de Lleida i Balaguer poden considerar-se com a dispu-
tades, ja que son els únics districtes on el segon candidat mes votat ateny 
mes d'un 40% deis sufragis. 

Com a tot Catalunya, l'augment participatiu fou considerable, el má-
xim percentatge —81'12%— el trobem a Balaguer i el mínim —6978%— 
a Tremp, mentre que la mitjana provincial —76%— s'incrementa en un 
10% respecte a l'anterior votació. 

Si la forca deis dinástics a Tarragona no havia pogut ésser doblegada 
totalment amb candidats de la Solidaritat Catalana, no cal dir que aquest 
any llur recuperació ha estat rápida: els governamentals guanyen una acta 
de la Circumscripció juntament amb les de Roquetes, Tortosa i Valls; els 
conservadors recuperen la del Vendrell, si bé l'acta seria anuHada per 
les irregularitats comeses. Ni carlins, ni regionalistes no poden consolidar 
llur momentánia hegemonía en alguns deis districtes. 

Quant ais republicans, Ramón Mayner i Julia Nougués confirmen la 
feblesa de l'entesa que havien mantingut des del 1903 a la Circumscripció 
i guanyen sengles actes amb un 20'28% i 1775% deis sufragis, respecti
vament, mentre que el primer Uoc resta a mans del liberal Josep Nicolau, 
proclamat diputat amb el 23'34% deis vots. Peí que fa ais republicans 
explícitament de la UFNR, solament Josep Caballé Goyeneche es veu 
recompensat amb una bona votació —62'01%— que li permet de tornar a 
fer seva l'acta de Gandesa; en sentit contrari, Jaume Carner, ha de patir 
les conseqüéncies de la influencia —superior a la seva— que el conserva-

79. Vegeu el capítol corresponent a les cleccions del 1907. Recordem que el 
lloc ocupat peí carlí fou destinat primerament a J. Girona, candidat regionalista 
que renuncia a optar per la representado del districte cervexf. 
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dor Jaume Alegret s'ha forjat després d'uns anys d'obtenir repetidament 
l'acta del Vendrell. La lluita entre aquests dos contrincants es lliura amb 
braó, pero els mitjans emprats per aconseguir el triomf van ésser de l'or-
todoxia mes caciquil: l'informe de l'Audiéncia provincial —verificat 
arran de les denuncies presentades peí candidat de la UFNR— constata-
va que, si J. Alegret pagava el vot a duro, J. Carner ho feia a tres pessetes, 
aHegant, ambdós, remuneracions en concepte de desplacaments i despe
ses diverses deis electors que havien de prendre's la molestia de fer 4 o 5 
hores de camí per anar a votar80. El Tribunal Suprem, a la vista d'aques-
tes declaracions, decidí no acceptar la proclamació del conservador i anul-
lar l'elecció. 

Arreu la participació ultrapassá el 65 %, amb una mitjana de 72 % 
•superior en un 4 % a la del 1907— Valls arriba a l'índex maxim amb un 

83'81 % i la Circumscripció assolia el mínim amb un 64'52 %. 
Hem pogut observar com les cotes participatives s'han incrementat gene-

ralment, a tot el Principat, en comparado ais percentatges del 1907. D'altra 
banda no hi ha cap rao de relleu que ens permeti de considerar els comicis 
del 1910 mes suggestius i mobilitzadors que les eleccions de Solidaritat 
Catalana, ans al contrari, la poca eficacia política del triomf solidari sumí 
en un acusat desencís ais qui, en aquella ocasió, van depositar un vot 
conscient a favor del moviment unitari. Per a explicar, dones, aquest in-
crement hem d'atendre necessáriament a la consideració d'un nou factor 
introdui't per la llei electoral de 1907 i posat en ús en aqüestes eleccions 
legislatives: el vot obligatori. És lógic que hi hagués un temor fundat en la 
sanció, perqué Tobligatorietat del sufragi era reglamentada per primera 
vegada en la legislació electoral espanyola; no obstant aixó la coerció legal 
estava dirigida especialment envers els contribuents i funcionaris públics81, 
circumstáncia que, malgrat ésser extra-política, s'encaminava d'una banda 
a posar en moviment un electorat presumiblement de conducta conser
vadora i, d'altra part, exhortava els electors locáis a parar esment en la 
confecció de l'acta per tal d'evitar tot tipus de complicacions futures, 
sota l'amenaca d'una possible aplicació de les «sancions penáis» ordenades 
en la llei. 

Segons els diputats proclamats per la Junta Provincial del cens, el 
cómput final de les 44 actes catalanes respon al següent repartiment: 

Liberáis 
Conservadors 
Carlíns 
Regionalistes 
Catalanistes 

12 
4 
2 
8 
l8 2 

80. Vegeu «Diario de Sesiones del Congreso» d'aquesta legislatura. 
81. «Ley electoral de 8 de agosto de 1907» artículo 84. Vegeu Leyes políti

cas españolas fundamentales (1808-1978). Recopilación y prólogo por Enrique Tier
no Galván. Madrid, Tecnos, 1979, págs. 393-420. 

82. Filiació atribuida a Francesc Maciá i Llussá. 
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UFNR 9 
Republicans . . . 3 M 

r h 

Radicáis . . . . . 5 

Malgrat la nova embranzida dinástica a Catalunya, tal com ho demos-
tra el recompte total de les actes guanyades, no es pot dir, ni de bon tros, 
que s'ha restablert la fídelitat al torn governamental; en tot cas, pot 
inferir-se deis resultáis que el caciquisme i el clericalisme es repleguen de 
nou a redós deis seus partits tradicionals quan no troben una sólida 
alternativa de dretes d'ámbit purament cátala. En aquest sentit, el ca
rácter catalanista de la forca política en la qual l'oligarquia autóctona 
volia sustentar els seus interessos polítics es manifestá com una condició 
desitjable, pero no imprescindible. 

La Uiyó que la Lliga Regionalista va extreure d'aquests comicis és que 
per sí sola no era una organització amb prou empenta per a derrotar 
el republicanisme i, simultániament, permetre's la pérdua de vots per la 
seva dreta; en conseqüéncía, els camins a seguir han d'ésser, o alinear-se 
amb altres fraccions moderades de filiació catalanista, disposades a dur 
a terme una lluita anticentralista —prenent com a bandera l'experiéncia 
solidaria—, o bé aproximar-se a la dreta estricta i, en particular, a les 
forces governamentals, disposades a rebre-la i a compensar el seu suport. 
Será aquesta segona alternativa la que els pragmátics líders regionalistes 
valoraran com mes fructífera, iniciant, de mica en mica, una etapa coHa-
boracionista que culminará a curt termini amb la constitució, sota el 
seu patronatge, de la Mancomunitat de Catalunya, i els fará obtenir, pro-
gressivament, els «placet» de la burgesia catalana mes recalcitrant. 

L'avantatge deis dinástics —15 escons enfront deis 4 guanyats el 1907— 
i deis radicáis, ha perjudicat, tant els regionalistes —només conserven 8 
de les 14 actes solidáries— com les altres forces ex-solidáries: els car-
lins passen de 6 llocs a 2, i els republicans nacionalistes de 17 a 12M. 

Si ens fixem en la qüestió del régim polític, és fácil d'observar que les 
forces explícitament partidáries de la República superen els efectius deci-
didament monárquics; igualment, resulta indiscutible que mentre Talter-
nativa radical resta prepotent a Barcelona, els homes de la UFNR es 
despleguen per nombrosos indrets de tot el Principat com a represen-
tants d'una opció catalanista i republicana, palesant que la defensa de la 
qüestió catalana ha deixat d'ésser patrimoni exclusiu de la Lliga. A partir 

83. Filiació corresponent ais diputats S. Albert de La Bisbal i J. Nougués i 
R. Mayner de la circumscripció de Tarragona. 

Sembla que I. Molas; op. cit., pág. 88, reprodueix la filiació deis gua-
nyadors seguint la distribució de «La Veu de Catalunya», 11 -V-1910. Segons 
aquest diari els dos republicans de Tarragona son de la «Unión Nacional», el 
diputat per Vilafranca, J. Zulueta, és considerat com república independent i S. 
Albert de La Bisbal com «candidatura económica»; en excloure J. Zulueta, el 
total de diputats de la UFNR és només de 8, 

84. Incorporem en aquesta xifra global els 9 diputats de la UFNR, juntament 

amb les tres candidatures republicanes que reben el suport d'aquest partit 
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d'ara, autonomía i república es converteixen en conceptes conciliables 
que la futura experiencia política lligará gradualment mes i mes enfront 
de l'estratégia regionalista. D'antuvi, els republicans catalans al Congrés 
suposen un 46 °/o del total espanyol, mentre que les 12 actes deis liberáis 
representen només un 5 % i les 4 deis conservadors un 4 % *.-.•. 

Com a recapitulado global de l'análisi deis resultats que acabem de 
verificar tenim que l'índex mes baix de participado el localitzem a 
Terrassa amb un 46'20% —únic percentatge que no arriba al 60%—, i el 
mes elevat a Valls amb un 83'81%.; al mateix temps, la mitjana de les 
quatre províncies supera el 70%, i a La Bisbal, El Vendrell, Balaguer, 
Arenys i Igualada la cota participativa se sitúa per damunt del 80%. 
Quant ais diputats de Sort, Solsona i La Seu, representen un 2'5% del 
total de 119 actes86 adjudicades mitjancant l'aplicació de l'article 29 i per 
tant sense necessitat de celebrar votació. 

Posteriorment, aquests resultats sofriren algunes variacions a conse-
qüéncia de les rectificacions introduídes peí Tribunal Suprem després 
de Texamen deis expedients electorals deis proclamáis: per manca de 
proves suficients aquest tribunal desestima —una vegada discutides— les 
denuncies que figuraven a les actes de Vilademuls, Berga, Castellterco!, 
Igualada i Vic; invalida —com ja hem dit abans— la proclamació del 
liberal de Sabadell, Josep Griera, decantant-se a favor del república de la 
UFNR, Jaume Cruells, i anullá les eleccions del Vendrell i Puigcerda, 
fixant la repetició de la votació per al 4 de setembre del mateix any. 

Arribat el mes de setembre, només es repetí la votació al districte del 
Vendrell, car el regionalista Eusebi Bertrand i Serra, aconseguia —per 
obra i gracia de l'article 29— Tacta de Puigcerda que, degut a les irregula-
ritats practicades, li havia estat negada el mes de maig; per contra, al 
districte del Vendrell, s'enfrontaren un altre cop el conservador Jaume 
Alegret i el república Jaume Carner. Després d'una moguda confrontació 
—malgrat que el percentatge de participado (6375%) era inferior 
en un 13% a l'assolit en l'elecció general—, el candidat de la UFNR guanya-
va l'acta amb un 61*65% deis vots mentre el conservador només n'acon-
seguia un 37%. Modificáis els resultats de Sabadell i proclamat J. Carner 
peí Vendrell, els efectius deis republicans nacionalistes al Congrés passen 
de 9 a 11 diputats. Mes endavant, també els regionalistes canviarien la 
composició de la seva minoría parlamentaria, puix que encara que no 
guanyaren nous diputats, sí que aconseguien fer arribar a les Corts la 
veu del seu prohom, Francesc Cambó, reduít al silenci parlamentan en 
ésser derrotat el 1910, tant a Barcelona com a La Bisbal. 

Jesús Pabón considera87 que la tornada de Cambó al Congrés esdevin-
gué imprescindible per a tirar endavant la tramitado parlamentaria del 
projecte de Mancomunitat de Catalunya, les bases del qual ja estaven en 
poder del nou cap de govern liberal, Canalejas, des del mes de novembre 

85. M. Martínez Cuadrado; op. cit, vol. II, pág. 760-761. 
86. Ibidem. 
87. J. Pabón; op. cit, vol. I, pág. 391. •, 

h 
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del 1911; a tal efecte, Lluís Ferrer-Vidal, «soci n.° 1 de la Lliga» —segons 
l'esmentat autor— renuncia a la representació de Castellter^ol per a pro-
duir una vacant i forgar la celebració de noves eleccions. Efectivament, 
aqüestes foren convocades per al 3 de marg de 1912, i grácies a la re
nuncia del seu correligionaria Cambó opta a l'acta amb totes les 
• I* ssibilitats de guanyar-la, car només li calía fer front al radical 
Domingo Gaspar Mata, presentat per a evitar l'aplicació de l'article 29. 
«La Veu de Catalunya» —que no dona cap tipus d'informació sobre els 
acords pactats en el si de la Lliga—, conven^uda d'una victoria se
gura publica una nota del seu candidat demanant ais amics deis po-
bles de Castellter^ol que no causin molesties ais votants que per a fer 
efectiu el seu vot hagin de fer 2 o 3 hores de camí88. Amb una votació 
del 6135% —inferior en 6 punts a la de 1910—, Cambó s'emportá el 91% 
deis vots i el radical Gaspar tan sois n'aconseguí un 5 %. Els objectius 
deis regionalistes havien reeixit plenament. 

Al llarg del 1912 encara se celebraren uns altres comicis complemen-
taris —que no afectaren la distribució deis escons parlamentaris— al 
districte de Mataró: el liberal Pere Guerau Maristany renuncia a l'acta 
en ésser nomenat comte de Lavern, pero Til de febrer era proclamat 
altra vegada mercés a l'article 29. Una nova renuncia d'aquest diputat 
facilita la proclamado —també per l'article 29— d'un altre liberal, Caries 
Padró, que mantindria l'escó corresponent a aquest districte fins a les se-
güents eleccions, celebrades el 1914. 

88. «La Veu de Catalunya», l-IH-1912 
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7. Les eleccions 

del 8 de Marc, de 1914 

•i 
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Jesús Pabón ha escrit * que, entre el novembre de 1912 i l'octubre de 
1913, «se liquida la Restauración», i la sentencia, per simplificadora que 

' r • - •. 

resulti, és exacta en la mesura que la mort física de Canalejas, d'una 
banda, i la mort política de Maura, d'altra banda, marquen, en la crisi cróni-
ca deis partits dinástics creats el 1876, l'inici d'una fase agónica irreversible. 
Recordem succintament els fets mes rellevants de la cronología política 

r 

del període: assassinat Canalejas el 12 de novembre, el també liberal i 
a J 

president del Congrés, comte de Romanones, s'enfila al poder, malgrat les 
reticéncies deis altres prohoms del seu partit, i hi restará, a desgrat de 
Thostilitat conservadora i d'un parell de crisis fantasmals —desembre de 
1912 i maig de 1913— prop d'un any; en aquest interval, Romanones fa seu 

• r r • • • 

el projecte de llei de Mancomunitáts Próvincials que, apadrinat per Cana
lejas, havia estat ja aprovat peí Congrés, i intenta aconseguir-ne la sanció 
al Senat, fet que desfermará els vents de fronda llargament covats en el 
si de la.familia liberal; el 21 d'octubre de 1913, Manuel García Prieto es 
constitueix formalment en cap de la dissidéncia liberal-demócrata, i qua-
tre dies després conservadors i garciaprietistes fan perdre al govern una 
votació de confianca a la cambra alta, obligant Romanones a dimitir. 

• J 

Després del quadrienni de gabinets liberáis, i segons les liéis del torn, 
corresponia aleshores el poder ais conservadors i, mes concretament, a 
la figura que, al marge d'ocasionals abdicacions o desacords interns, era 
encara el líder indiscutible del partit, i probablement el polític dinástic 
amb una forca d'opinió mes real al seu darrera: Antoni Maura. Aixó no 
obstant, l'escás entusiasme d'Alfons XIII davant la perspectiva d'un pri-
mer ministre autoritari i poc dócil —al qual ja havia defenestrat el 1909—, 
1'existéncia en els rengles conservadors d'aspirants a la presidencia molt 
mes «cómodes», i potser també el desig de la Corona d'estendre un pont 

1. J. PABÓN, Cambó, vol. I, p. 400. 
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cap a les esquerres, que continuaven arborant la bandera del «Maura 
no!», donaren a la crisi un desenlias heterodox, i el 27 d'octubre Eduardo 
Dato formava govern, amb la consegüent dissolució de Corts. 

Des d'aquest instant, la divisió latent del partit conservador restará 
consumada; Maura, vetat peí rei i condemnat a l'ostracisme per la classe 
política, aixecá l'estendard d'un moviment personalista —el maurisme— 
que, paradoxalment, combina l'exigéncia d'una estricta limitació del poder 
reial, amb la crítica severa del parlamentansme i el cuite a l'autoritat 
«forta»; la retorica «revolucionaria» i nacionalista espanyola amb qué el 
maurisme vesteix el seu taranná reaccionari, el convertirá en aglutinant 
deis sectors mes joves, actius i mesocrátics del conservadorisme, mentre 
la branca «oficial» del partit —els idóneos o datistes— conserva el seu 
carácter d'oligarquia parlamentaria mancada d'ideologia. 

Així, dones, la solució donada a la crisi de l'octubre de 1913, i la situa
d o de divisió interna i d'enfrontament mutu amb qué els dos partits mo-
nárquics s'encaren amb les immediates eleccions legislatives assenyalen, 
d'alguna manera, la liquidado del pacte d'El Pardo, la mort definitiva 
del bipartidisme cordial i coHaborant establert per Cánovas i Sagasta, i 
ja greument ferit el 1909. 

Amena^at per l'escissió maurista, el govern Dato es concedí un termini 
de mes de quatre mesos per a preparar els comicis —a celebrar el 8 de 
mar$ del 1914— i, sota els auspicis del ministre de la Governació, Sánchez 
Guerra, desplega un ampli ventall de recursos caciquils —així ho reconegué 
ádhuc el procer conservador Sánchez de Toca2—, arribant, fins i tot, a 
cercar la coHaboració deis liberals-demócrates de García-Prieto, a canvi, no 
cal dir-ho, de les actes corresponents. El gabinet idóneo podia també comp-
tar amb el suport mes o menys entusiasta de la Lliga, agraída per la re
cent concessió del decret de Mancomunitats. 

En efecte, potser val ara la pena de retrocedir breument en el temps 
per a recordar que, iniciada el maig del 1911 des de la Diputació de Bar
celona la campanya en demanda d'un organisme que unifiqui els servéis 
básics de les quatre Diputacions catalanes, aquesta demanda es concreta 
en un projecte de bases mancomunitáries, que és lliurat el desembre del 
mateix any al cap del govern; després d'una penosa discussió parlamen
taria, només l'energia i la fermesa de Canalejas fan possible, l'octubre 
de 1912, l'aprovació de la llei de Mancomunitats al Congrés, pero la sob-
tada desaparició del líder liberal, i la impotencia del seu successor, Roma-
nones, per a dominar els impulsos antiautonomistes del partit, eternitzen 
la discussió al Senat, i acaben per precipitar la caiguda del govern. La 
Lliga —que s'ha apropiat hábilment de la reivindicado mancomunitaria— 
sap explotar tot seguit la feblesa política del gabinet Dato i obté d'aquest, 
el 18 de desembre del 1913, un Reial Decret autoritzant les Mancomunitats. 

En aqüestes condicions, dones, el plantejament global de la campanya 
al Principat té poc a veure amb la situació resultant de les eleccions le
gislatives del 1910. El llarg interval transcorregut —el mes llarg del regnat 

2. «El Progreso», 18-1-1914. 
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efectiu d'Alfons XIII— entre una i altra consulta popular ha modiñcat pro-
fundament la relació de forces polítiques, ha afeblit la prepotencia re
publicana a Barcelona i ha tornat a la Lliga el paper protagónic que ja 
detenta en el període solidari. Allisonat per l'experiéncia del 1910 a Bar
celona —quan la divisió del vot conservador entre els regionalistes i una 
candidatura monárquica propicia el triomf república— el partit de Cam
bó ha assajat diverses vegades, en els comicis locáis i provincials de reta
pa 1911-13, una táctica d'unió de dretes, és a dir, una política d'aliances 
tendint a sateHitzar els nuclis dretans menors (jaumins, Defensa Social, 
conservadors, integristes, etc.), per tal d'esdevenir Túnica alternativa d'or-
dre a la capital catalana. 

Per tant, després de la victoria relativa en les municipals del novembre 
de 1913, la Lliga es troba immersa, a comengaments de 1914, en una diná
mica ascendent i expansiva que té com a objectius la consolidació de la 
Mancomunitat tot just esbossada com a instrument del predomini polític 
regionalista i, en un pía mes general, la confirmació de Thegemonia lligai-
re entre els partits del Principat, en un «salt quantitatiu» que el «gran 
elector» Ferran Agulló fixa en el pas de 8 a 14 diputáis, almenys3. 

Enfront de Tempenta hegemónica del regionalisme, el panorama de 
les forces republicanes és ben diferent. Deis dos grans agrupaments en 
presencia, a nivell barceloní —Partit Radical i Unió Federal Nacionalista 
Republicana— el primer ha sofert, després de Teufória deis anys 1909-10, 
un procés de desgast que es manifesta en la pérdua, lenta pero inexorable, 
de vots obrers captats per l'abstencionisme, en l'esclat —el 1912— de so-
rolloses divergéncies al si de la seva representació consistorial, o en l'e-
volució dretana a través de la qual Lerroux intenta atraure's una nova 
clientela social. Peí que fa a la UFNR, la manca de professionalitat polí
tica deis seus líders, l'encongiment i timidesa de les seves propagandes, la 
precaria unitat del partit i les pérdues humanes provocades per 1'aparició 
del reformisme, —en resum, la impotencia demostrada en Tintent de mo-
bilitzar les classes populars barcelonines entorn d'un nacionalisme d'es-
querres— s'han reflectit en un imparable descens del nombre de votants 
a Barcelona, que han baixat de mes de 23.000 a 12.000 escassos en tres 
anys i mig. 

Breu, aquest seguit de petites pero reiterades desfetes ha situat els 
republicans, el 1914, en una clara situació d'inferioritat davant la Lliga, 
inferioritat mes política que numérica, pero agreujada per l'obtenció de 
la Mancomunitat —que molts veuen, comprensiblement, com la gran pla
taforma electoral regionalista—, i per la cordialitat imperant entre la 
Lliga i el govern Dato, que fa sospitar a la premsa republicana tota mena 
de tenebroses conxorxes. 

Vist el resultat de les municipals del novembre del 1913 a Barcelona4 

—16.555 vots per a la Lliga, 13.325 per a altres candidatures monárquico-

3. «La Veu de Catalunya», 27-1-1914. 
4. Utilitzem la suma de les votacions máximes obtingudes a cada districte, 

segons I'elaboració d'I. MOLAS, Lliga Catalana, vol. I, p. 96. 
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dretanes, 17.572 per al Partit Radical i 12.143 per a l'UFNR—, Taritmé-
tica mes elemental assenyalava ais republicans com a única táctica pos-
sible, si volien frenar l'avenc de la Lliga i defensar el seu tradicional pre-
domini a la ciutat, la unió de les seves malmeses forces, la coalició electoral 
de cara a les legisatives. La idea no estava mancada de precedents: ja a 
fináis del 1911 s'havia iniciat, a l'Ajuntament de Barcelona, una coHaboració 
entre regidors radicáis i nacionalistes enfront de la Lliga i, prenent peu 
en aquesta tasca comuna, dues de les personalitat mes lúcides de la Unió 
Federal —Joaquim Lluhí i Santiago Gubern— havien proposat al partit, al 
llarg deis anys 1912 i 1913, una alianca estable amb el lerrouxisme5, pero, 
davant l'oposició de la gran majoria de la base, el pía fou arxivat i, amb 
la retirada de Lluhí de la vida pública, perdé el seu principal valedor. 

El 1914, i segons tots els indicis, la iniciativa coalicionista correspondrá 
al Partit Radical. A fináis de gener, mentre «El Progreso» omple les se
ves planes de tópiques crides unitáries —«tenemos fe en que los buenos 
republicanos de Cataluña, aquellos que recuerdan con emoción a Palet 
de Rubí y al Xic de las Barraquetas (...) sabrán rebelarse contra las 
imposiciones de quienes les quieran arrastrar a la claudicación y levantar 
bandera democrática contra el imperio de la Lliga»6, «a los republicanos 
de Cataluña no nos separa nada fundamental ni sustantivo»7— i «El Poblé 
Cátala» tranquiHitza els seus lectors assegurant que «ni ara, ni mai, hi ha 
hagut raons que portin a creure que l'Esquerra anirá a Barcelona unida 
amb ningú»8, els dirigents radicáis i nacionalistes, reunits a la casa d'Her-
menegildo Giner de los Ríos, a Sant Gervasi, formalitzen una coalició elec
toral per a tots els districtes catalans per bé que, tement reaccions aira-
des de les seves bases, decideixen de fer-la pública de manera gradual. 

Així, l'l de febrer hom difon una nota signada per Emiliano Iglesias i 
Pere Coromines, que aHudeix només a la constitució d'una junta d'advo-
cats encarregats de dirigir la resistencia republicana a les arbitrarietats del 
govern, i afirma: «los que hablan de uniones, fusiones o coaliciones mi
rando el provecho, no saben lo que dicen». En els dies immediats, «El Pro
greso» va perfilant i arrodonint la idea del pacte, que presenta com una 
alianca interclassista, com la concreció d'un bloc popular representatiu 
de r«espíritu democrático de Cataluña»9, al mateix temps que, amb menys 
entusiasme, el diari de la UFNR argumenta també contra l'entesa Lliga-
Dato: «es vol acorralar ais partits republicans, sobretot al nostre, que 
és renemic que mes temen. D'acord els regionalistes amb els governants 
van a la conquesta deis districtes de Catalunya per a la monarquía...»10 

5. Vegeu A. ROVIRA. I VIRGILI, Els polítics catalans, pp. 127-129, i El na
cionalismo catalán. Los hechos, las ideas y los hombres, pp. 134-135. Abans de 
les provincials del marc de 1913, el PRR féu invitacions concretes ais naciona
listes, que les rebutjaren; S. ALBERTÍ, El republicanisme cátala i la Restauració 
monárquica, pp. 352-353. 

6. «El Progreso», 24-1-1914. 
7. Ibidem, 25-1-1914. 
8. «El Poblé Cátala», 26-1-1914. 
9. «El Progreso», 2-Ü-1914. 
10. «El Poblé Cátala», 4-H-1914. 
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i dona compte de ,1a formado «espontánia» d'aliances republicanes en 
diversos districtes (La Bisbal, Manresa, e t c . ) . 
; Preparat d'aquesta manera el terreny, la coalició —qué la premsa lli-

gaire ha batejat ja, i per sempre, com a Pacte de Sant Gervasi— és anun
ciada formalment el 5 de febrer, i 1'endemá veu la llum el Manifest de la 
Junta de Defensa Republicana, signat pels ex-diputats d'ambdós partits. 
El document n , impregnat de retórica lerrouxiana, identifica la Lliga 
amb el caciquisme dinástic, considera l'acció combinada d'ambdues forces 
un desafiament al republicanisme cátala i afirma que aquest ha acceptat 
el repte; denuncia extensament el carácter antipopular de la guerra al 
Marroc i acaba cridant a l'alianca republicana a les comarques, pero no 
a la capital: «A Barcelona, on hi ha forces republicanes en prou nombre 
per a plantejar les qüestións en tota la seva complexitat, arremolineu-vos 
entorn de les vostres banderes i voteu per la integritat deis ideáis». 

Amb l'aparent exclusió de Barcelona de Fámbit de la coalició, els pro-
homs de la UFNR volien, en paraules de Rovira i Virgili, «dar a beber la 
pócima en dos veces, para que el partido la tragara más fácilmente y con 
menos repugnancia»n i donar ocasió que «El Poblé Cátala» subratllés 
la diferencia qualitativa entre l'honest radicalisme de comarques i el 
corrupte lerrouxisme barceloní, o el fet que, ais districtes, el pacte s'es-
tablia sota l'hegemonia nacionalista. Tanmateix, és evident que només 
a la capital ralianca podia teñir una justificado política i una possibilitat 
d'éxit. Dones, tant Pere Coromines i Jaume Carner com Alejandro Ler-
roux hagueren d'esmercar, al llarg del febrer, no pocs esforcos a vencer 
el disgust i resistencia de les bases, i a convencer els respectáis correligio-
naris de la bondat —o, si mes no, de la necessitat— del pacte. La culmina-
ció d'aquesta tasca —que no estalviá a un i altre partit, com veurem mes 
endavant, desercions i trencaments— fou, el 27 de febrer, l'anunci de la 
coalició a Barcelona. 

Després del laboríos assoliment de la unitat PRR-UFNR, les forces en 
presencia en la contesa electoral barcelonina es configuren en dos blocs 
principáis, mes alguns elements secundaris. Ocupant Tample espai que va 
del centre a l'extrema dreta, la Lliga presenta una candidatura per maj oríes 
amb cinc noms de significado mes social i económica que política: els 
industriáis Albert Rusiñol i Lluís Ferrer-Vidal, ambdós ex-présidents del 
Foment, el terratinent marqués de Camps, i els advocats Joan Garriga i 
Massó i Pere Rahola, aquest últim com a exponent de Tala mes liberal 
del partit. La direcció regionálista, sabedora que la victoria depén en dar* 
rer terme de la captació deis vots no militants, del suport que hom obtin-
gui entre les classes benestants apolítiques i/o monárquiques, ha confe-
git una llista «d'ordre i prestigi social», sense líders espectaculars i prou 
neutra per a resultar atractiva a tots els matisos de la dreta socioló
gica. 

r 

11. El seu text integre ha estat publicat per S. ALBERTÍ, El republicanisme 
cátala i la Restaurado monárquica, pp. 363 a 366. 

12. El nacionalismo catalán, p. 182. 
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Responent a aqüestes esperances, i escarmentáis per la seva coent des-
feta del 1910, els esmicolats grups monárquico-dretans de la capital do
naran, amb reticencia o entusiasme variables, suport a la candidatura de 
la Lliga. El carlisme ho fa implícitament, i amb una certa desgana, tot 
recomanant el vot en consciéncia ais candidats mes católics u . Els conser
vadora datistes, que estrenen junta municipal encapcalada peí marques 
de Sentmenat, Gaietá Marfá i Manuel Garriga-Nogués, recomanaven «vo
tar a la Lliga como mal menor, no para favorecerla, sino como único 
medio indicado para derrotar a los enemigos de la religión, de la monar
quía y del orden social»14. Les entitats mauristes recentment constituí-
des 15 —el «Círculo Conservador» i la «Juventud Conservadora»—, el Cír
culo Integrista» 16, i els casinos liberal-demócrates 17 aconsellen igualment 
votar els regionalistes. Mes complexa és l'actitud de la Defensa Social, 
presidida per Lluís Dalmases, que recrimina la Lliga per no haver fet 
una alianza amb els monárquics, denuncia r«esquerranisme» de Pere 
Rahola i considera només dos deis candidats lligaires —no precisa quins— 
veritablement dretans18 . 

Enfront d'aquest compacte bloc vertebrat per la Lliga, la coalició ra
dical-nacionalista, sota el nom de Candidatura de Defensa Republicana, 
presenta a les tres figures máximes del lerrouxisme barceloní —el mateix 
«caudillo», H. Giner de los Ríos i Emiliano Iglesias— i dues personali-
tats de la Unió Federal, el seu líder pressumpte Pere Coromines, i Tadvo-
cat i decidit coalicionista Santiago Estapé. Tanmateix, l'alianca republicana 
exhibeix greus esquerdes, ocasionades peí fet d'haver-se volgut imposar 
des de dalt i de sobte una entesa a dos agrupaments amb una llarga tradi-
sió d'antagonismes ideológics i hostilitats personáis. Entre els radicáis, 
la maror de protestes és considerable, alguns coneguts ex-regidors —Lluís 
Zurdo Olivares, Josep M. Serraclara— s'aparten del partit i, en una tem
pestuosa sessió de l'Assemblea Municipal, els delegats deis districtes de 
máxima implantado lerrouxista —I i VII— s'oposen a la idea de compartir 
la victoria i les actes amb els nacionalistes. Al capdavall, pero, s'imposa 
l'autoritat de Lerroux, i la coalició obté, si no l'entusiasme, almenys l'a-
catament deis quadres del PRR. 

Menys dúctils, i mancats d'un cabdillatge carismátic, molts naciona
listes republicans faran del pacte una valoració ética —no política— i el 
consideraran immoral o aberrant. Tot just coneguda l'alianca, el 8 de 
febrer, Antoni Suñol tramet una lletra a «El Poblé Cátala» en la qual, 
invocant «els records de tot lo fet per En Lerroux i els seus acólits con
tra Catalunya», demana la baixa de la UFNR. L'exemple será seguit per 
Trinitat Monegal, Miquel Laporta, Baldomer Tona i Xiberta, el CNR del 

13. tEl Correo Catalán», 8-IH-1914. 
14. «Diario de Barcelona», 8-111-1914. 
15. «La Vanguardia», 5-HI-1914. 
16. «El Correo Catalán», 6-IIM914. 
17. «La Veu de Catalunya», 8-III-1914. 
18. El manifest electoral de la DS a «Diario de Barcelona», 1 -III-1914. 
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districte IV en pes, etcétera; pero, mes greu encara que aquesta cadena 
de desercions és la mala consciéncia generalitzada, el sentiment de repug
nancia i el derrotisme que impregnen el partit de dalt a baix, el to de 
desesma que presideix les propagandes, el públic i notori desacord deis 
redactors d'«El Poblé» amb els termes de la coalició... 

És per a intentar canalitzar políticament l'heterogeni desassossec repú
blica que un grup de vells i nous dissidents de gairebé totes les disciplines 
possibles —federáis, nacionalistes, radicáis, progressistes, sindicalistes— 
acorden constituir un «Bloque de Acción» i fomentar una tercera candidatu
ra per majories, dita de Renovació Republicana19. L'encapcala el popular 
metge Jaume Queraltó i Ros, condemnat fa uns mesos al desterrament 
després d'un sorollós plet amb el Patronat Antitubérculos de Barcelona, i 
hi figuren també l'escriptor Gabriel Alomar —separat de la UFNR—, els 
ex-radicals Lluís Zurdo Olivares i Josep Antich i el periodista jacobí 
Ángel Samblancat. El Centre d'Unió Republicana Nacional de la Portafer-
rissa, antic feu de Sol i Ortega, i el grup editor de la revista «Los Mise
rables» —que dirigeix Samblancat— son els principáis suports organit-
zats de la candidatura renovadora; l'influent diari república «El Diluvio», 
que en principi també li fa de tribuna, acaba per recomanar només al 
doctor Queraltó, el qual té també el recolzament d'un «Comité pro-justi
cia» format per ex-clients. 

Cal, per a cloure la descripció de la topografía electoral barcelonina, 
esmentar la presencia d'una candidatura purament testimonial, per mi
ñones, del PSOE —amb Pablo Iglesias i A. Fabra i Ribas— que té per 
únics objectius el recompte d'efectius i la celebració d'algún acte de 
propaganda socialista20, i subratUar l'actitud ambigua i confusionária deis 
reformistes, els quals havien tingut en les municipals del 1913 mes de 
3.000 vots, i que ara blasmen, a través de llur órgan, «La Publicidad», el 
pacte de Sant Gervasi, sense donar suport clarament a Renovació Repu
blicana. 

Peí que fa a la resta deis districtes catalans, la situació és mes com
plexa i variable. A les províncies de Barcelona i Girona, la Lliga fona-
menta el seu esforc en la defensa de les posicions adquirides (Berga, 
Castelltercol, Granollers, Vilanova, Puigcerdá, Sta. Coloma de Farners) amb 
candidats de gran prestigi i/o arrelament socioeconómic al districte, i 
en la persistencia de l'intent de conquerir noves places —ja treballades 
en eleccions anteriors— enfront de contrincants conservadors (Arenys, 
Manresa, Sabadell...), reformistes o republicans (Sant Feliu, Figueres, La 
Bisbal); en aquest darrer cas, pot comptar gairebé sempre amb l'adhe-
sió de totes les dretes, i en la lluita contra els ministerials, té sovint el 
suport deis carlins o la Defensa Social. On la forcea de les dretes dinas-
tiques és massa gran per a poder-Íes tutelar, hom opta per la inhibido 
(Girona) o peí recolzament mesurat al candidat mes rendible, prescin-

19. «El Diluvio», 23-11-1914. 
20. L'Agrupació Socialista de Barcelona organitzá un míting el 4 de marc a 

la Nueva Bohemia. «El Diluvio», 3-III-1914. 
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dint de la seva filiació21. A les terres de Lie i da, el regionalisme manté una 
tímida presencia, gairebé sempre enquadrat dins de coalicions de dreta 
que rarament li permeten de presentar candidat propi (Balaguer), i a Tar
ragona hi és del tot absent. 

De les forces dretanes menors, els mauristes presenten només candi
dat propi a Torroella de Montgrí, en la persona de Gustau Peyra, apadri-
nat peí gran cacic de la comarca, el marqués de Robert, i recomanen a la 
resta deis districtes el vot a la Lliga. Mes difícil de precisar és l'actitud 
del carlisme que, en funció de les circumstáncies locáis, dona suport 
a regionalistes (Arenys, Manresa), a conservadors (Berga, Igualada, Vic, 
Figueres) o a mauristes (Torroella); amb l'etiqueta tradicionalista i el 
catolicisme com a bandera hi concorren Dalmacio Iglesias a Girona, Pere 
Llosas —que s'adjectiva «independent»— a Olot, D. Cirici-Ventalló a Vi
lademuls, despré d'un conat de presentado a Torroella22, Josep de Suel
ves per Tarragona i Francesc de B. de Llanca de Bobadilla per Sort-
Viella» 

El partit conservador, reorganitzat després de l'escissió de Maura24, 
experimenta un espectacular reviscolament a Catalunya i, a l'escalf de 
la privilegiada situació de ministerial, presenta candidats en setze dis
trictes, deis quals alguns son tradicionals feus datistes (Arenys, Manresa) 
i la majoria (Berga, Igualada, Sabadell, Vic, Vilafranea, Girona, Torroe
lla, Lleida, Borges, Cervera, La Seu, Tarragona, Roquetes, Vendrell), camp 
d'acció ideal per a les ingerencies deis governadors, les coaccions de 
Taparell oficial i tota la rica panoplia preelectoral del régim; els ene-
mies a batre son sobretot, a Girona i Barcelona, els regionalistes o altres 
elements de dreta, —cosa que limita forca l'abast de l'hipotétic pacte 
Lliga-Dato— i a Tarragona i Lleida, liberáis i republicans. 

Els liberáis, orfes ara d'encasellat, pero amb un arrelament mes sólid 
que els conservadors en molts indrets del Principat, presenten dotze as-
pirants a Tacta, que corresponen ais grans cacicats del partit (Igualada, Ma
taré, Terrassa, Vilademuls, Cervera, Sort-Viella, Tarragona, Roquetes) o a 
districtes on aquest té una presencia molt important (Granollers, Tortosa, 
Valls, Gandesa); tanmateix, donada la divisió del liberalisme, aqüestes 
candidatures no obeeixen a cap pía de conjunt, i la variada casuística deis 

21. Per exemple, a Torroella de Montgrí la Lliga dona suport al candidat mi
nisterial i teunero» Juan Muñoz García Lomas, i al districte veí de Vilademuls, al 
cacic liberal Caries Cusí, el qual, a canvi, fa valdré les seves influencies a Figueres 
a favor del regionalista Puig de la Bellacasa. 

22. Vegeu «El Norte», 20-11-1914. 
23. Llanca de Bobadilla, baró de Permisan i fill del duc de Solferino, s'integrá, 

segons diversos diaris («El Pallaresa», 25-11-1914) en la coalició de dretes formada 
a nivell provincial; no obstant, «El Correo Catalán» del 26 de febrer publica una 
nota del cap carlí lleidatá, Alfons Pinol i Grau, que nega la integració del partit 
i del seu candidat en Fesmentada coalició, tot i que n'accepta el suport 

24. El nou cap provincial de Barcelona, nomenat directament per Dato, és 
Magí Sandiumenge. 

25. A Cervera La Seu, Roquetes i Igualada. 
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districtes —duel liberals-conservadors* front dinástic contra la Lliga26, 
front de dretes contra els republicans77, alianza amb republicans contra 
la Lliga28, alianza amb la Lliga contra un carlí29, alianza amb el govern 
contra un república *— respon básicament a motivacions de tipus local. 

Dins del camp antimonárquic, el reformisme cátala intervé per prime
ra vegada en unes eleccions legislatives quan ha perdut ja bon tros de 
l'empenta inicial, i ha decebut forca esperances. Constituit l'octubre del 
1912, entorn de Josep Zulueta i Laurea Miró i Trepat, amb molts antics 
membres de la Unió Republicana i alguns federáis, sortits ara de la UFNR 
—Eusebi Corominas, Antoni Estivill, Josep Roca i Roca, Lluís Companys, 
Emili Junoy, Lluís de Zulueta, Joan Caballé i Goyeneche, Josep Llari, Ra
món Mayner—, les municipals del novembre de 1913 evidenciaren el seu 
carácter de partit de notables, sense masses disciplinades, i l'acostament 
de Melquíades Alvarez a la Corona escampa per Catalunya rumors de 
traició... En conseqüéncia, de cara ais comicis del 1914 ha perdut ja les 
veUeitats expansives, i presenta només cinc candidats, deis quals quatre 
(Sant Feliu, Vilafranca, Gandesa i Tremp) son antics diputáis naciona-
listes que aspiren a la reelecció després del canvi d'etiqueta, i el darrer 
(Puigcerdá) encapcala un front d'esquerres contra la Lliga. Cal notar que, a 
Tarragona, Ramón Mayner, després d'una fugas estada en el reformisme, 
es presenta ara sota l'anacronica denominació d'Unió Republicana, i tam
bé el fet que, aprofitant la campanya electoral, el PR desplega un impor-
tant esforc propagandista al districte de Cervera31, amb el propósit d'a-
conseguir implantar-se entre els agricultors de la Segarra. 

En el marc del pacte de Sant Gervasi, la Coalició Republicana presenta, 
fora de Barcelona, 17 candidats, i dona suport explícít a altres tres que no 
hi están formalment adherits (Sabadell, Vilanova i Girona). D'aquesta 
considerable xifra, caldria destriar-ne aquells —tots de la UFNR— que 
van a la reelecció en districtes de clara filiació republicana (Figueres, 
La Bisbal, Tortosa, Vendrell, Lleida, Balaguer) enfront de regionalistes o 
dinástics, i aquells altres —radicáis, en bona part— que competeixen 
sense possibilitats reals, i amb carácter mes o menys testimonial, en indrets 
on predominen altres forces polítiques (Manresa, Terrassa, Sant Feliu, 
Olot, Santa Coloma, Torroella, Tarragona, Valls, Tremp, Gandesa, Vila-
demuls). El lerrouxisme, que té en el seu carácter predominantment bar-
celoní i urbá un serios handicap polític, aprofita l'avinentesa coalicionista 
per a intentar consolidar i estendre la propia implantació ais districtes, 
i mobilitza els seus recursos humans i periodístics en una sobtada preo-
cupació comarcalista. 

Finalment, hem de referir-nos a algunes candidatures republicanes 

26. A Berga. 
27. A Lleida, Balaguer, Terrassa i Valls. 
28. A Granollers. 
29. A Vilademuls. 
30. A Tortosa, on un liberal, el marques de Vilanova i la Geltxú, fa funcions 

de ministerial. 
31. Vegeu «La Publicidad», 18 i 19-11-1914. 
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oposades a la Coalició; son, a la circumscripció de Tarragona, la del ja 
esmentat Mayner i la de Julia Nougués, «federal conjuncionista» i inamo
vible cap del republicanisme reusenc; a Figueres, una fracció del lerrou-
xisme empordanés, hostil ais nacionalistes, presenta el vell dissident ra
dical Joan Liado i Valles, desautoritzat per la direcció del PRR32; a Santa 
Coloma de Farners —i el cas pot resultar axiomátic de la precaríetat de 
la nomenclatura partidaria ais districtes rurals —un Josep M.a Bofill pre-

4 

sentat inicialment pels carlins com a «católic», es declara mes tard «cata
lanista independen!» i «nacionalista república» per tal de recaptar els 
vots antimonárquics de la Selva. 

Passant ara a l'análisi de la campanya electoral a Barcelona, aquesta 
es troba presidida per l'espectacular i inesperat pacte de Sant Gervasi. 
La Lliga, que només pressentir-ne l'existéncia l'ha qualificat ja de «con-
tuberni que acaba amb el poc sentit cátala de les forces republicanes de 
la nostra térra, posant les disperses organitzacions foranes de la UFNR 
sota els peus i baix l'influencia de Lerroux»33, en fará el tema central i 
gairebé obsessiu de la seva propaganda. 

En aquest sentit, tota la batería clássica de tópics regionalistes contra 
Lerroux —«L'emissari d'en Moret...», «demagog a sou», «enemic de Cata
lunya... >*— i contra els lerrouxistes —«corruptes», «forasters», «cabilenys», 
«impenitents conculcadors de tota llibertat...»— entra en acció amb in-
tensitat creixent, pero, significativament, l'atac no apunta tant el PRR 
com la Unió Federal, ja que, argumentada així la immoralitat intrínseca 
del pacte, els dirigents nacionalistes resten desqualificats, i el máxim es-
forg de la táctica Higuera —esfors eficac i hábil— es dirigeix a desgastar 
el vot nacionalista a la Coalició tant com sigui possible, dividint-lo, descon-
certant-lo i empenyent-lo al retraiment. 

Al marge de les contradiccions internes que aquesta coalició sofreix, 
deis nombrosos punts vulnerables que presenta —«La Veu» pot exhumar 
centenars de textos antilerrouxistes d'«El Poblé Cátala», i milers d'exa-
bruptes anticatalanistes d'«El Progreso»— l'episodi evidencia un cop mes 
la indissimulable voluntat de la Lliga de sateHitzar els nacionalistes repu-
blicans, la seva insistencia en la idea que un catalanisme d'esquerra només 
és honest, patriótic i viable en la mesura que s'avingui a seguir mansament, 
sense iniciatives própies, les directrius «paternals» del regionalisme, i a 
servir-li de peo de brega, com en els dies de la Solidaritat: «L'Esquerra, 
divorciada de nosaltres, ha vingut a raure, com una vídua mal aconsellada, 
a les mans burgeses d'un banquer-demagog, perillant, si no se'n desix, de 
morir-hi escanyada» M. 

L'ofensiva antirepublicana de la Lliga trobá una exceHent plataforma 
en els incidents promoguts per militants lerrouxistes, el diumenge 8 de 
febrer, a la sortida d'un mfting maurista a la Sala Imperi, i que culmina 
en un atemptat a trets contra l'ex-governador civil Ossorio y Gallardo 

32. «El Diluvio», 26-11 i 1-III-1914. 
33. «La Veu de Catalunya», 31-M914. 
34. Ibidem, 2-IM914. 
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que en resulta il-lés. Si els radicáis, tot invocant el record de la Setmana 
Trágica, volgueren utilitzar el que havia passat per a rescalfar els entu
siasmes combatius de la base, la Lliga —que compara el «crim de la Sala 
Imperi» amb el d'Hostafrancs, i n'endossá la co-responsabilitat a 
l'UFNR35— intenta fer-ne la base d'una nova «reacció solidaria» de la 
ciutat contra el PRR i els seus ocasionáis aliats. 

Per a aconseguir-ho —és a dir, per a assegurar-se, en abséncia d'una 
candidatura monárquica, el vot de totes les dretes—, la Lliga hagué de 
retallar drásticament l'especificitat regionalista de la seva campanya; la 
Mancomunitat —una victoria del partit, que ha sabut sensibilitzar el 
govern i ádhuc el rei respecte del tema autondmio—, la necessitat de 
consolidar-la en les noves Corts, i la unitat i disciplina del regionalisme, 
per contrast amb la crisi interna deis altres agrupaments polítics, son les 
úniques idees «positives», «afirmatives», de la campanya. El gros de l'es-
forc se centra —ja ho hem dit— en l'atac ais republicans, en el planteja-
ment bipolar i maniqueu de la contesa —«lluita entre la destrucció i la 
constructivitat, entre el desordre i l'ordre», Lliga = prosperitat i ordre; 
republicanisme = intranquiHitat i revolució— i en la recerca del suport 
de «tots els amants de l'ordre, de la moralitat, de la pau de Barcelona, 
tots els antilerrouxistes»36, a fi que votin la Lliga, «no per lo que val, rii 
per lo que representa, sino per lo que contradiu i per lo que combat»37. 

Davant el plantejament agressiu i hegemonista del regionalisme, la 
réplica republicana resulta desordenada i poc imaginativa. El Partit Ra
dical, atrinxerat en una actitud defensiva —«vamos a mantener las posi
ciones conquistadas; no vivimos de ilusiones. Ya haremos bastante con 
contener el avance que había conseguido la reacción cuando reuniéndose 
todos los elementos que la representan han tenido también a su favor la 
protección y el apoyo de los instrumentos del poder público, que tanta 
fuerza dan»38— i amb el seu aparell de propaganda —«El Progreso», 
básicament— una mica sorpres per una alianca que va a contrapél de 
tota la tradició doctrinal del lerrouxisme, ni tan sois es molestará a 
fingir un poc versemblant viratge teóric respecte a la qiiestió nacional i, 
ultra les invocacions de consuetud a Pi i Margall, es limitará a manifestar 
una actitud mes possibilista envers la Mancomunitat —en lloc del rebuig 
ciar i net, expressa l'esperanca de controlar-la i d'evitar que sigui instru-
mentalitzada per la Lliga39— i a denunciar la pretensió lligaire de mono-
politzar el catalanisme, presentant-lo com incompatible amb les esquerres, 
denuncia rigorosament certa, pero que sembla oblidar la reiterada com-
plicitat deis lerrouxistes en aquest propósit de mantenir aíllats naciona-
lisme i republicanisme. 

35. Ibidem, 9-II-1914. 
36. Ibidem, 28-11-1914. 
37. Ibidem, 5-HM914. 
38. Del discurs de Lerroux al míting del Tívoli, «El Progreso», 7-III-1914. 
39. «...quizá podremos evitar que la Mancomunidad catalana nazca presi

dida por don Alfonso XIII, investido por la Lliga con los atributos de conde de 
Barcelona». «El Progreso», 18-11-1914. 
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Per la resta, deixant a part les convencionals invectives contra els regio-
nalistes —plutócrates, lacais del rei, aliats del caciquisme, e tc . .— i els 
atacs despectius a la Candidatura de Renovació Republicana, la cam-
panya radical s'articula entorn de tres eixos no massa origináis ni sólids. 
El primer, defensar la necessitat de la coalició enfront del pressumpte 
contuberni datista-lligaire, i com a concreció de la suposada voluntat uni
taria de les masses republicanes; el segon, valorar de manera triomfa-
lista i faHag —«...por acuerdo unánime y entusiasta de los organismos 
que dirigen ambos partidos...»40— la transcendencia del pacte, i recordar 
—tot exagerant-la— la tradició de lluita conjunta de lerrouxistes i nacio-
nalistes, per a acabar assegurant que «entre nacionalistas y radicales lo 
común es más y mayor que lo diferencial» 41; el tercer, afirmar un filoobre-
risme verbal i epidérmic42 que, per la seva mateixa reiterado, prova la 
pérdua de base obrera del partit; resignat a no ésser ja Túnica organit-
zació de masses del proletariat barceloní, el PRR intenta continuar essent 
el seu portaveu polític, per mitjá de la publicació articles d'adhesió «moral» 
a «la utopía anarquista», o dirigint ais treballadors mes o menys llibertaris 
consignes del tipus «el votar no os perjudica», «No somos vuestros ene
migos», «marchamos hacia el mismo fin», «una victoria que obtengamos, 
por pequeña que sea, es útil para todos»43. 

H>2-LESQUKU.A DE LA TORRATXA 

r 

ALERTA, POBLÉ: 
Tant si va de «senyor ríe» Com de «ridícol ¿aumista» 

40. «El Progreso», 28-11-1914. 
41. Ibidem, 6-III-1914. 
42. Amb ocasió del lock-out patronal en els rams de la construcció, Lerroux 

s'apressá a fer pública «su simpatía por la causa de los proletarios, por cuyos de
rechos están los radicales dispuestos a luchar hasta el último extremo». «El Progre
so», 23-11-1914. 

43. «El Progreso», 24-11-1914. 
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Quant a la UFNR, la precarietat del seu desplegament propagandístic 
reflecteix amb precisió la feblesa de la propia postura política. Després 
d'un mes d'esforcos un bon xic desesperanzáis per a defensar, contra éls 
atacs de «La Veu», «El Diluvio» i «La Publicidad», una coalició que els 
mateixos redactors creuen indefensable, «El Poblé Cátala» redueix la 
campanya electoral a la darrera setmana, i la dedica, no a guanyar nous 
electors, sino a contenir la defecció deis vells, amb arguments que teñen 
to de plany o de disculpa; el pacte —assegura el diari de la Unió Federal— 
és una alianza republicana i d'esquerres contra les dretes unides i no impli
ca per part de la UNFR cap renuncia ideológica —«nosaltres anem a la 
coalició sense sacrificar res de la nostra idealitat, amb la integritat del 
nostre nacionalisme» **—; ben al contrari, obre la possibilitat d'acostar el 
PRR i les masses treballadores i immigrades que el segueixen a la reivin-
dicació nacionalista i al sentiment de catalanitat. L'enfrontament amb la 
Lliga, a mes, és una lluita anticaciquil, i «la creuada contra els cacics és 
santa», $o que vol dir que qualsevol aliat és bó. 

Deis 13 districtes en qué és dividida la resta de la provincia de 
Barcelona, dos s'estalvien el procés electoral, donada la presencia de can-
didats únics i la subsegüent aplicado de Tarticle 29; son Castelltercol, 
contrada natal de Prat de la Riba i, des de la Solidaritat, inamovible do-

com de «ferm regionalista»... sempre és el teu enemic! 

C'UEsquella de la Torratxa", 6-UU1914) 

mini regionalista, i Mataró, controlat momentániament per un liberal, 
ais quals es podrien afegir el cas de Terrassa on, malgrat la concurrencia 
testimonial d'un república, la prepotencia del cacicat salista, acceptat per la 

Lliga, determina d'antuvi, i sense cap dubte, el resultat, i també, en me-

44. «El Poblé Cátala», 28-11-1914. 

203 



ñor mesura, Vilanova i la Geltrú on l'intent república de vencer el lligaire 
Bertrán i Musitu —que representa al districte des del 1905 —té possibili-
tats molt escasses. La situado mes usual és la de lluita entre dos aspirants 
amb forces mes o menys equilibrades, entorn deis quals es polaritzen els 
diversos sectors d'opinió, interessos i influencies (Arenys, Berga, Grano-
llers, Igualada, Vic, Vilafranca). Només trobem un plantejament triangular 
de la contesa, en la qual intervenen sempre republicans i regionalistes, 
a tres districtes (JVIanresa, Sabadell i Sant Feliu) que, significativament, 
coincideixen amb zones industrialitzades. En general, ais llocs on hi ha 
campanya —els dinástics es limiten a emprar els ressorts caciquils i/o 
les pressions governamentals— aquesta consisteix en la divulgado, per 
part deis propagandistes republicans o lligaires, d'una versió resumida 
deis «grans temes» electorals barcelonins, adobats amb alguns toes d'anti-
caciquisme i, no sempre, amb arguments mes específics de tipus local. 

L'elecció resulta, en conjunt, forga mes disputada a la provincia de 
Girona, on l'existéncia de districtes adscrits de manera gairebé fixa a un 
partit o a una persona determinades —Figueres i La Bisbal per ais repu
blicans, Olot per ais carlins, Puigcerdá i Santa Coloma per ais regionalistes— 
no desanima els altres aspirants a l'acta; així, deis vuit districtes, a cinc 
hi trobem una lluita triangular (Girona, Figueres, Santa Coloma, Torroella 
i Vilademuls) i a d'altres dos (La Bisbal i Puigcerdá) hi ha una competencia 
real entre els dos candidats; només a Olot l'amenaga d'un república al 
carlí Llosas és purament simbólica. 

A la capital, els republicans designen candidat, en avant-votació, el 
federal de Jaén Fernández del Pozo, que ja ho havia estat el 1910, i que 
rep el suport de PRR i UFNR, enfront del ministerial Ciurana i del carlí 
Dalmacio Iglesias, que va a la reelecció. Segons que sembla, en el marc 
de la coalició de dretes constituida en anteriors comicis municipals i pro-
víncials, hom havia promés a la Lliga la representado de les forces 
«d'ordre» en les legislatives, pero a darrera hora els tradicionalistes no 
han volgut respectar els acords i es presenten sois, amb un candidat mani-
festament antiregionalista. Trencat així el pacte, i descartada la possibi-
litat de recolzar el conservador, per creure desencerrada l'elecció de la 
persona, el Centre Catalanista de Girona —l'entitat regionalista a la ciutat 
de l'Onyar— decreta l'abstenció oficial, i recomana ais afiliáis «votar en 
consciéncia guiats per l'amor a Catalunya»45. La campanya, plantejada 
básicament entre republicans i jaumins, es caracteritza per la personali
zado del xoc —panegíric del candidat propi, i improperis al contrari— 
i per l'escás contingut ideológic, que els uns redueixen a invocar la cato-
licitat com a bandera electoral46 i els altres a recordar que «los carlistas, 
por sus crímenes, están al margen de la civilización»47. A nivell provin
cial la Coalició Republicana disputa set deis vuit escons tot emprant els 
usuals temes anticaciquistes i, com mes foraster i alié al districte resulta 

45. «Diario de Gerona», 17-11-1914. 
46. Vegeu, per exemple, «El Norte», 28-11-1914. 
47. «El Autonomista», 5-III-1914. 
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el candidat —cas de J. Ulled a Santa Coloma— mes ha de recorrer a llargs 
manifestos plens de projectes i promeses d'una indissimulable improvi
sado 48. 

Ais vuit districtes lleidatans, el desplegament de les forces polítiques 
esta dominat per una clara polarització dretes-esquerres. Una Coalició 
Monárquica d'ámbit provincial, formada per conservadors, integristes, 
Lliga, carlins —aquests amb retícencies— i la fracció liberal encapcalada 
per Miquel Agelet i que té per órgan «El Pallaresa», presenta candidats a 
Lleida, Balaguer, la Seu, Sort i Tremp —d'on es retirará a darrera hora; 
a mes els conservadors concorren, sois, a Les Borges, Cervera i Solsona. 
Enfront, en una ubicació esquerrana molt relativa, tres republicans de la 
coalició (Lleida, Balaguer i Tremp), un nacionalista independent (Les Bor
ges), un romanonista (Cervera) i els germans Riu, caps del sector liberal 
representat peí diari «El País» (Sort i La Seu). Els únics candidats que 
ocupen, en aquest context, una situació de «centre» son el reformista Llari 
(Tremp), que té el suport de les dues branques liberáis, i l'independent, 
próxim a la Lliga, Pere Milá i Camps, a Solsona. 

La fragmentació, tant de monárquics com de republicans, i la com* 
plexitat de les aliances, caracteritzen les eleccions del 1914 a la provincia 
de Tarragona. Els liberáis —romanonistes i garciaprietistes— es presen
ten units en gairebé tots els districtes (Gandesa, Roquetes, Tortosa i Valls), 

r 

comptant, ocasionalment, amb el suport de la Lliga (Valls) o del propi go-
vern (Tortosa); a la Circumscripció, Uur candidat, Josep Nicolau, colla-
bora amb el tebi república Mayner. Per altra banda, els conservadors 
tarragonins, que dirigeix el marqués de Grigny, ultra presentar-se sois al 
Vendrell i Roquetes, s'han aliat amb els reformistes a Gandesa i, a Tarra-
gona-Reus-Falset, mantenen un pacte tácit o explícit amb el federal Nou-
gués. Completant el panorama de les dretes, concorre a la Circumscrip
ció el carlí Suelves, recolzat peí diari católic «La Cruz». 

No és mes senzilla la distribució de les forces republicanes, ja que si, 
dins del pacte de Sant Gervasi, radicáis i nacionalistes s'enfronten ais di-
nástics, amb possibilitats variables, a Tarragona, Tortosa, Valls i El Ven
drell, a la Circumscripció hi competeixen també, amb els seus particulars 
nuclis de fidels, i enfrontáis entre si, Nougués i Mayner. 

A Barcelona, la jornada electoral del 8 de marc transcorregué amb tran-
quiHitat, en un clima de respecte entre les forces contendents i de desá-
nim per part deis votants. Participa en l'elecció un 43 % del cens * i la 
Lliga obtingué, amb quatre mil vots d'avantatge, els cinc llocs de majo-
ríes, mentre la Coalició Republicana situava els seus dos homes mes vo-

48. «Defenderé el problema agrario representado en España por nuestro gran 
Costa y por Lloyd George en Inglaterra...», assegura J. Ulled en el seu manifest. 
«El Autonomista», 1-III-19Í4. 

49. Segons «La Veu de Catalunya» (11-111-1914), deis 143.000 electors cen
sáis, mes de 40.000 son morts, absents o malalts. 
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tats —Hermenegildo Giner de los Ríos i Pere Coromines— en les places 
de minoría50. La candidatura individual del doctor Queraltó havia asso-
lit prop deis deu mil vots, pero els altres quatre noms de Renovació Re
publicana, amb menys de dos mil, restaven molt lluny d'ésser una al
ternativa política sedosa. 

Sens dubte, el primer aspecte que cal remarcar deis comicis és el fort 
augment de l'abstenció; aquesta creix 15 punts en relació amb el 1910, i la 
creixenca está repartida molt regularment entre els deu districtes, només 
amb dues matisacions: és especialment forta al III (centre antic, dreta 
de la Rambla) i bastant menor al V. En termes absoluts, el máxim nivell 
de participado —46 %— es dona en els dos districtes mes burguesos 
—el III i el IV—, mentre que dos de carácter proletari (l'I i el VII) regis
tren la participació mes baixa, entorn del 35 %. 

La candidatura regionalista, en conjunt, acumula ais vots propis prác-
ticament tots els que, quatre anys abans, obtingué la coalició monárqui
ca, amb l'excepció d'uns pocs centenars —els de significado mes es-
panyolista—, localitzables en els districtes III, IV i IX. A mes, hom de
tecta la transferencia cap a la Lliga d'electors republicans-nacionalistes 
desencisats a causa de l'alianca amb el PRR, pero aquests no semblen és-
ser una gran massa —entre l'I i el 3 % del cens— i se sitúen sobretot 
en els districtes V, VI, VII i VIII. En aqüestes condicions, el regiona-
lisme resulta majoritari en una amplia zona urbana burgesa i petit-bur-
gesa formada pels districtes II, III, IV, VI i VIII, dins de la qual el seu 
millor feu és el districte III; en canvi, l'área de menor arrelament lligaire 
és, si hem de creure a les urnes, el districte I (Barceloneta i Poblé Nou). 

L'espectacular i rotunda devallada republicana —en comparado amb 
1910, PRR i UFNR han perdut mes del 20 % del cens —és un fenomen que 
abasta tot el municipi, sense que hom pugui assenyalar diferencies sig-
nificatives entre un districte o altre; d'aquest conjunt d'ex-votants le-
rrduxistes o nacionalistes-republicans, mes de dues terceres parts han 
decidit inhibir-se —ho havien fet ja abans del 1914— i son els causants 
del boom abstencionista, mentre que la resta ha optat peí doctor Queraltó 
o la RenovaCió Republicana, i una petita porció ha votat a la Lliga. Així i 
tot, la Coalició Republicana triomfa encara en la meitat deis districtes 
(I, V, VII, IX i X), els que integren la Barcelona obrera i popular, i con
serva en els districtes I i X les mes solides posicions. 

Els quasi deu mil vots recollits peí doctor Queraltó teñen una distri-
bució ciutadana bastant regular i una significado aparentment interclas-
sista, tot i que els percentatges sobre el cens —un 33 % al districte III 
contra un 8'8 % al VIII— indiquen que és l'electorat petit-burges i po
pular de les barriades republicanes (Gracia, Sant Andreu, Sant Martí, el 
Poblet, e tc . . ) el suport principal del queraltonisme. Alomar, Zurdo, An-
tich i Samblancat, en canvi, han assolit un recolzament molt menor —poc 
mes de l'I % del cens—, pero probablement mes polititzat, és a dir, 

50. Giner obtingué també Facta de Vélez-Málaga, i Lerroux, vencut a Bar
celona, sortí diputat peí districte cordovés de Posadas - La Rambla. 
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representatiu 4'un rebuig mes conscient del pacte de Sant. Gervasi, com 
ho prpyaria la ubicado en els distrietes de -máxima implantado republi
cana .—I, V i X— de les seves votacions mes altes. El PSOE, en fi, amb 
menys de cinc-cents vots, pales a una militáncia massa grupuscular per a 
poder-ne analitzar la implantado ais distrietes. 

Naturalment, una valoració d'aquests resultáis a la capital ha de co
mentar per constatar l'irreversible canvi de signe, el tomb cap a la dre-
ta de la política barcelonina, que s'albirava des de feia tres anys, i que 
resta ara consumat al nivell mes alt. La Luga, enf ortida peí vot de bas-
tants nacionalistes, alguns federáis i prácticament totes les dretes—con-
¿ervadors, carlins, mauristes, integristes, lectors de «La Vanguardia»...—, 
s'erigeix en gran triomfadora i, sabent com son d'heterogénies les bases 
de la seva victoria51, procura homogeneízar-les i assegurar-se'ñ el control 
amb arguments que esdevindran apotegmes: la Lliga no és un partit, 
sino «una escola», «un moviment patriótic» al si del qual hi cap tothom, 
«el proletari i l'aristóerata, l'obrer i els que dirigeixen o regenten les in
dustries a les quals dedica les seves activitats; el chitada nat a la riostra 
térra i el vingut d'altres regíons...» &. 

No cal dir que el gran vencut —el gran «condemnat», si hem de creu-
re «El Diluvio» o «La Veu» —és el pacte de Sant Gervasi. A remarcar, 
pero, que la seva desfeta no té el carácter de «cástig bíblie» que hom ha 
volgut atribuir-li, i no neix tant de la repugnancia deis electors republi-
cans davant una coalició «monstruosa», com de la dinámica de retrocés 
que el republicanisme barceloní sofreix des del 1911, i que el pacte no ha 
pogut trencar. Si comparem els resultats de les municipals del 191353 

amb els de les legislatives del 1914, veurem que el factor diferencial mes 
destacat entre uns i altres no és l'enfonsament república, sino la unió, 
la coalició no confessada de les dretes: els republicans han baixat de 
28.700 vots (17.000 del PRR i 11.700 de la UFNR) a 22.800, i és raonable 
pensar que una part d'aquesta diferencia hagi estat recollida per la can
didatura de Renovado i els queraltonístes; la Lliga, en canvi, ha passat 
de 16.300 a 26,800 sufragis grácies a haver canalitzat la majoria deis 12.750 
vots que el 1913 tingueren díverses llistes dretanes. 

Sense negar, dones, el fet que alguns milers d'electors republicans 
—sobretot nacionalistes— s'abstinguessin per desacord amb la Coalició, 
i ádhuc votessin regionalista, sembla convenient de desdramatitzar la inter
pretado clássica del pacte de Sant Gervasi i recordar que aquest no fou 
la causa, sino un efecto de la crisi republicana. La propia cphesió del 

r 
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51. El 9-III-1914, el «Diario de Barcelona» escriu: «No creemos que la Lli
ga incurra en la candidez -de atribuirse exclusivamente el triunfo conseguido. Co
metería una grave injusticia si no reconociera el eficaz apoyo que ha recibido de 
todos los elementos de orden y si no sintiera un ligero rubor al considerar que 
éstos le han prestado la ayuda que le negaron los nacionalistas, por ella requeri
dos y solicitados hasta la adulación». 

52. «La Veu de Catalunya», 10-111-1914. 
53. I. MOLAS, op. cit, vol. I, pág. 96. A efectes de l'argumentació utilitzem, 

aquesta vegada, el terme mitjá aproximat de cada candidatura. 
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vot a la llista radical-nacionalista54 demostra que, malgrat els desacords 
interns i les mútues repeHéncies entre els dos partits, davant les urnes 
prevalgueren la disciplina i la lleialtat. La desintegració de la UFNR no 
tingué lloc, segons s'ha repetit tantes vegades, com a conseqüéncia del 
pacte, sino —ho veurem mes endavant— com a resultat del fracás electo
ral del pacte, i del proposit de mantenir-lo mes enllá deis límits pruden
ciáis. 

En resum, l'aspecte mes important de la desfeta que comentem rau en 
la comprovació que, tant junts com separats, radicáis i nacionalistes son 
incapaces de deturar el creixent abstencionismo el desinterés de les clas-
ses populars envers la faramalla electoral de la Restauració: el problema no 
és, dones, d'unitat, sino de programa, d'actuacions polítiques concretes, 
d'autenticitat en l'esquerranisme—; pero els perdedors s'estimen mes ig-
norar-ho i recorrer, per a justificar-se, ais tópics usuals sobre «el triunfo 
de la plutocracia»55, «la fellonia deis traidors a la República»56, l'acció deis 
entrebancadors, les malifetes del caciquisme o les coaccions del govern. 

Ais districtes rurals de la provincia de Barcelona, la Lliga reté sense 
dificultáis les actes de Berga, Granollers i Vilanova, i guanya la de Vic, 
amb Narcís Verdaguer i Callís, pero no aconsegueix recuperar Manresa ni 
conquerir Arenys, malgrat assolir-hi nodrídes votacions. Arenys, Igualada, 
Manresa i Sabadell son per ais conservadors, les tres darreres per marges 
molt estrets i mercés a Tus i abús de procediments coactius, compra de 
vots i tupinades que provocaran les protestes deis candidats vencuts. El li
beral Alfons Sala és reelegit a Terrassa amb un 95% deis vots emesos, i els 
ex-nacionalistes Laurea Miró i Josep Zulueta renoven comodament llurs 
investidures per Sant Feliu i Vilafranca, respectivament, ara com a re-
formistes. Els nivells de participació osciHen entre el 51 % de Terrassa 
i el 81 % d'Arenys, amb una mitjana del 68'1 %, i és remarcable la feble 
presencia deis republicans, que només assoleixen una votació important 
a Sabadell. 

Els federáis nacionalistes Salvatella i Albert triomfen de nou a Fi-
gueres i La Bisbal —reductes del republicanisme empordanés— davant 
seriosos contrincants lligaires, i el república independent Fernández del 
Pozo obté l'acta de Girona grácies a la divisió del vot dretá entre un 
jaumí i un conservador. Puigcerdá i Santa Coloma registren ámplies vic-
tóries deis regionalistes Bertrand i Serra i Ventosa i Calvell, i el carlí 
Pere Llosas torna a guanyar a Olot sense oposició sedosa i enmig de la 
indiferencia general. El cacic liberal Caries Cusí conserva l'escó de Vila-
demuls, i un maurista, Gustau Peyra, conquesta el de Torroella en durís-
sima competencia amb un «cunero» i un república. La participació irre
gular —del 45% d'Olot al 81,7 de Torroella, amb un 72,3% de mitjana—, 

54. La diferencia entre el mes i el menys votat és de 1.013 vots; en el cas 
de la Lliga és de 1.188. 

55. «El Progreso», 9-IIM914. 
56. «El Poblé Cátala», 9-III-1914. 
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el fort pes relatiu del republicanisme i la práctica abséncia de ministe-
riáis caractericen els resultats a la provincia de Girona. 

A les ierres de Lleida, les eleccions corroboren la solidesa de les posi-
cions personáis per damunt de les canviants contingéncies poli tiques. 
Així, F. Maciá és reelegit a Les Borges amb el 82% deis vots emesos, i 
amb marges també cómodes, bé que menors, ho son el nacionalista repú
blica Rodés per Balaguer, Tara reformista Llarí per Tremp, el romanonis-
ta Matheu per Cervera, l'inamovible cacic liberal Emili Riu a Sort-Viella i 
l'independent dretá Milá i Camps a Solsona. Per contra, a Lleida capital, 
el ministerial Ricardo Ramos Cordero —dit «el africano» a causa deis seus 
interessos comerciáis i naviliers al Marroc— obté 159 vots d'avantatge sobre 
el república Moles, avantatge que aquest atribueix a les tupinades gover-
natives i a la compra de vots protegida per la policia; el pressumpte roba-
tori de Facta desencadena una sorollosa campanya de protesta promoguda 
pels republicans lleidatans amb el suport de PRR i UFNR, que culminará 
el diumenge 15 de marg en un gran míting, en el qual Lerroux, E. Iglesias, 
Rodés i d'altres exigeixen 1'anuHació deis comicis57; tanmateix, el Tribu
nal Suprem no comparteix aquest parer, i el pie del Congrés, malgrat la 
intervenció de Joaquim Salvatella, donará per bona Telecció d'en Ramos. 

Igualment polémic és l'altre triomf ministerial a la provincia, el 
d'Edurd Aunós i Cau per La Seu d'Urgell. Tot i haver superat en mes 
de 1.500 vots al liberal independent Daniel Riu, aquest denunciará les 
coaccions i abusos perpetráis per les autoritats i per requetés carlins al 
servei d'Aunós, així com la compra massiva de sufragis58, i el Congrés 
acabará per anul-lar l'elecció i suspendre la representacíó parlamentaria 
del districte fins a la propera legislatura. La mitjana de participació a 
Lleida és molt alta —75,9%— amb una mínima del 70% a Les Borges, i 
una máxima del 81,3 a Balaguer. 

Els dos llocs de majoria a Tarragona-Reus-Falset han estat obtinguts 
sense problemes i amb votacions molt similars peí liberal Nicolau i el 
federal Nougués, mentre que el de minoría va a mans del conservador Vecia-
na, en dura competencia amb el jaumí marqués de Tamarit; de tota manera, 
el fet mes remarcable deis resultats a la Circumscripció és la desfeta de 
Ramón Mayner —diputat des del 1903— i la subsegüent pérdua de la 
majoria per part deis republicans. Amplíes victóries aconsegueixen tam
bé en Hurs reeleccions el liberal Dasca, per Valls, i el reformista Caballé 
Goyeneche a Gandesa, i Jaume Carner assoleix un avantatge suficient al 

r 

Vendrell. A Tortosa, on les eleccions han tingut lloc amb la capital del 
districte en estat de guerra, el liberal marqués de Vilanova i r la Geltrú, 
malgrat gaudir de tots els recursos del poder, no ha pogut contenir la 
irrupció del república Marcellí Domingo, que guanya per mes de 200 vots, 
sense que les protestes del vencut davant el Suprem modifiquin el re-
sultat. Per últim, a Roquetes, el confortable triomf del ministerial Barco 
Cosme davant el liberal Kindelán és impugnat per aquest peí que fa a 

x .1 

57. Sobre el míting, vegeu «El Ideal», 17-111-1914. 
58. Vegeu «El País», 11-IIM914. ; - ^ \ v...v w \ S•-:-,\i 
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Amposta donat que, pocs dies abans de l'elecció, J. Barco havia obtingüt 

re 1 Ebre, i aixo crea una 
deformar els resultáis: el 

Tribunal 
La 

persa, del republicanismo l'arrelament deis liberáis i la feblesa deis con-
servadors, amb una participació que osciHa entre el 64 % a la Circums-
cripció i el 78 % a Gandesa —69,3 % de mitjana— sintetitzen la fesomia 
postelectoral de la provincia de Tarragona el 1914. 

Un balans global de les eleccions que comentem, fet a partir deis es-
crutinis provincials —és a dir, prescindint d'ulteriors anuHacions d'actes— 
ens dona aquest repartiment per partits deis quaranta-quatre escons cor-
responents a Catalunya: 

Regionalistes . . . . 12 
Conservadors . . . 8 
Liberáis 
UFNR . . . . 
Radicáis . 
Reformistes 
Altres republicans . 
Jaumins 
Maurístes . 
Nacional! s tes 
Monárquic independent 

7 
6 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 

Algunes consideracions elementáis es desprenen de la lectura d'aquestes 
xifres. La primera, rimportant avene de la Lliga (de 8 a 12 diputats), que 
recupera així un nombre de representants només assolit dins de la Solida-
ritat; la segona, la clara hegemonia dretana en el conjunt del Principat, 
amb divuit monárquics confesssats, ultra els regionalistes; la tercera, el 
serios retrocés deis republicans, que passen de 19 diputats a 9 (13, si hi 
afegim els reformistes); la quarta, el fet que, malgrat tot, els represen
tants catalans teñen un pes relatiu fonamental dins de les forces situa-
des fora del régim a nivell estatal: deis 19 republicans que figuren al 
Congrés, 9 procedeixen de Catalunya, igual que 4 deis 11 reformistes, 
1 deis 4 carlins, etc...59. 

Peí que fa a la incidencia deis resultats damunt l'evolució interna de 
les forces polítiques catalanes, el fet mes importan! és sens dubte la crisi 
de la UFNR. Si el balanc numéric deis comicis era dolent per a la Unió 
Federal —pero no trágic, ja que conservava sis diputats— les conse-
qüencies polítiques immediates foren catastrófiques, donat que la desfeta 
féu aflorar totes les tares estructuráis del partit. La inoportuna pressa de 

59. La composició de les Corts del 1914, a G. MAURA y M. FERNÁNDEZ AL 
MAGRO. Por qué cayó Alfonso xin, pp. 268-269. 
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J. Caí :ner, P. Coromines i un sector de les Joventuts per ratificar, coent 
encara el fracás, l'alianca amb els lerrouxistes i fer-ne una coalició estable, 
exacerba el puritanisme de molts quadres i militants, que hi veien una 
voluntat de fusió UFNR-PRR sota l'égida de Lerroux, i precipita l'esclat; 
el 17 d'abril, la redacció en pes d'«El Poblé Cátala» —A. Rovira i Virgili, 
R. Noguer i Comet, Claudi Ametlla, Márius Aguilar, Alexandre Plana, Pru-
denci Bertrana i Andreu Nin, entre d'altres— abandonava espectacularment 
el diari per desacord amb la línia coalicionista que hom volia imposar-
hi, i una setmana després publicava un full —«La Bandera»— dedicat a 
esbombar les interioritats del pacte de Sant Gervasi i a blasmar en ter
mes quasi-teológics els «pecats moríais irredimibles» de Carner i Coromi
nes, «grans sacerdots de Catalunya», culpables de «mancament a decalegs 
no escrits que mai no poden deixar de complir-se» 60. 

En el subsegüent clima de desprestigi, desmobilització i retraiment té 
lloc, el 31 de maig, TAssemblea General de la Unió Federal, en la qual 
els defensors de la continuítat del pacte —Coromines, Carner, Rodés, Hum-
bert Torres— s'imposen a l'oposició encapcalada per Francesc Layret i 
Albert Bastardas, al preu de Fescissió deis darrers. Des d'aquest moment, 
perdut el seu sector mes dinámic i obrerista —el grup Layret—, abandona
da per alguns diputáis —S. Albert, M. Domingo— i per centenars d'afi-
liats, la UFNR restará, en mans de Pere Coromines, una carcassa cada 
dia mes buida de substancia, impotent per a contenir la dispersió deis 
seus nuclis comarcáis i sense altra alternativa que mantenir, resignada-
ment, l'alianca lerrouxista. 

Els nivells de participació electoral assolits en el conjunt del Principat 
resulten baixos a les circumscripcions plurinominals de Barcelona i Tar-
ragona-Reus-Falset (43 i 64 %, respectivamente i també en alguns distric-
tes (Terrassa, Olot) on la forca d'un deis candidats converteix Telecció 
en un trámit sense interés. En canvi, és alta a la resta deis districtes, amb 
independencia de la filiació deis contrincants, i arriba fácilment al 80 % 
ádhuc en indrets tan escassament politizats com Solsona, cosa que intro-
dueix seriosos dubtes sobre Tautenticitat deis resultáis, i fa sospitar 
an ús general i sistemátic de la tupinada. 

Aquests dubtes i sospites venen a ésser corroboráis peí fet que, a 
19 deis 36 districtes catalans, les eleccions son protestades formalment 
davant les Juntes Provincials del Cens i davant del Tribunal Suprem. 
Deis 19 casos, 6 (Sabadell, Puigcerdá, Vilademuls, Lleida, La Seu i Ro
quetes) serán objecte de discussió parlamentaria, i els dos darrers desem
bocaran en TanuHació. Sancionat el districte de La Seu amb pérdua de la 
representació a Corts, només a Roquetes cal convocar una elecció parcial, 
que té lloc el 14 de juny; s'hi enfronten de nou, després d'una campanya 
duríssima, el ministerial Barco Cosme i el garciaprietista Kindelán, el 
qual assoleix finalment la victoria per un marge molt estret —124 vots—. 

í 

60. aLa Bandera», 25-IV-1914 Inúmero únic) 
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8. Les eleccions 

del 9 d3Abril de 1916 



I 
I 



* 

f 1 

A principis d'agost de 1914, mentre l'Espanya de la Restauració es-
tiueja plácidamente esclata a Europa la primera Guerra Mundial. I, tot 
i que el govern conservador s'apressi a declarar la neutralitat espanyola 
en un conflicte l'abast i la durada del qual encara son imprevisibles, la 
política, la societat i l'economia peninsulars sofriran tot seguit l'indefu-
gible impacte de la contesa universal. La minoritaria opinió pública del 
país, la premsa i la classe política s'escindiran en dos blocs antagónics 
—germanófils i aliadofils, que una análisi superficial identifica amb dretes 
i esquerres —els uns exigint el manteniment d'uná neutralitat benévola 
envers els Imperis Centráis, i els altres —Romanones, Lerroux— recla-
mant amb mes o menys soroll la beliigeráncia al costat deis Aliats. 

L'economia espanyola, soHicitada per tots els combatents com a pro
ductora de primeres matéries, de manufactures i d'aliments, es trobá 
immersa en un cicle expansionista fulgurant i caótic que enriquí de ma
nera fabulosa a tots aquells que tenien quelcom a vendré —petits i grans 
industriáis, propietaris agrícoles, comerciants, financers—, pero, per 
contra, féu caure damunt els sectors assalariats, i especialment damunt 
la classe obrera, els elevats costos socials del boom: escassetat de pro-
ductes básics per culpa de l'exportació indiscriminada, puja generalitzada 
deis preus al consum, sobreexplotació, e t c . . La constant degradació del 
nivell de vida de les capes populars, en contrast amb la insultant opulen
cia deis «nous ríes», multiplica els conflictes socials, atiats també, en 
ocasions, per provocadors i agénts a sou deis estats en guerra. 

La capacitat de resposta del govern Dato —arquetípic, al capdavall, 
de tot un sistema— davant les noves demandes i problemes plantejats 

r 

peí conflicte europeu, sobretot en materia económica, fou prácticament 
nulla, i aixó féu inevitable la topada amb el sector social mes interessat 

•la burgesia catalana— 
-. Des del mateix 

i mes preparat per a beneficiar-se de la guerra -
i amb el seu instrument polític —la Lliga Regionalista-
agost de 1914, la Lliga havia pres la iniciativa, amb el suport de les enti-
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tats patronals barcelonines, d'elaborar un programa económic destinat a 
extreure de la neutralitat tot el profit possible, i a canalitzar aquesta 
conjuntural prosperitat vers la modernització de les estructures i la reava-
luació de la riquesa del país; quan, pero, les tesis regionalistes foren 
exposades a les Corts per Cambó, Ventosa, Rahola i d'altres, la tardor 
d'aquell any, trobaren la indiferencia general per única rfesposta. 

En darrer terme, el clam de la Lliga per una legislació económica 
estimuladora de l'expansió cap a 1'exterior i favorable ais interessos bur-
gesos, es concreta en la demanda de les zones neutrals, que obtingué el 
consens deis representants polítics de les classes mitjanes —Partit Radical, 
UFNR— i que Cambó plantejá al Congrés el desembre de 1914. De mo-
ment, sembla dibuixar-se una de les conxorxes típiques del régim: a 
canvi del suport deis parlamentaris catalans a la rápida aprovació deis 
pressupostos, el govern es comprometía a presentar immediatament el 
projecte de zones neutrals. Tot seguit, pero, la campanya suscitada a 
Castella contra les dites zones, que hom considera una amenaza ais 
interessos deis grans bladers, modifica l'actitud de Dato i, veient perillar 
l'estabilitat del seu govern per causa del tema, el líder idóneo tanca les 
Corts el 13 de febrer de 1915 l. Des d'aquest instant, esgotada ja la grati
tud per la concessió de la Mancomunitat, el trencament entre la Lliga i el 
gabinet conservador resta sorollosament consumat i no deixará d'accen-
tuar-se al llarg de l'any. 

Havent obtingut la ratificado de l'electorat —almenys el barceloní— 
en les provinciáis el marg, el regionalisme multiplica, en efecte, les 
iniciatives i actes que ho son tant d'afirmació de la propia postura com 
d'hostilitat al govern: conferencies sobre les conseqüéncies económiques 
de la guerra, homenatge ais parlamentaris «enganyats» per Dato («ápat 
del Tibidabo») i, sobretot, la gran manifestació «pro zones franques i 
altres reformes económiques» del 10 d'octubre de 1915, en la qual la 
presencia deis capdavanters dinástics i republicans —Josep M.a de Ca-
ralt, Roig i Bergadá, Lerroux, Pere Coromines...—, darrera les consignes 
Uigaires evidencia el protagonisme absolut que els regionalistes han asso-
lit en la política catalana. 

Naturalment, la contrapartida al predomini de la Lliga és la feblesa 
republicana, i aquesta, general en tot l'Estat, assoleix especial gravetat 
en el camp nacionalista cátala. El parcial desarborament de la UFNR, que 
hem descrit en el capítol anterior, i, sobretot, la seva «desqualificació 
moral» a causa de la persistencia del pacte amb els radicáis, provoquen el 
retra'íment d'una porció apreciable de la classe mitjana nacionalista, la qual, 
sentint-se traída i decebuda, s'aparta de la política o es deixa seduir 
gradualment per l'eficiéncia del regionalisme. Les eleccions de diputáis 
provincials del marg de 1915 corroboren la pérdua de votants, la deso-
rientació i el derrotisme de l'esquerra catalanista; i és justament en aquest 

1. De fet, les Corts romandran tancades durant divuit deis vint-i-cinc mesos 

de vida del govern Dato. 
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context mes aviat ombrívol que sorgeix, Fabril següent, la iniciativa del 
Bloc República Autonomista. 

Sota l'impuls de Francesc Layret, el nou agrupament aplega elements 
sortits en diversos moments de la Unió Federal —el diputat tortosí Mar-
ceHí Domingo, Gabriel Alomar, David Ferrer...— i ex-radicals contraris 
a la creixent moderació d'aquest partit —Jesús Pinilla i Fornell, Santiago 
Valentí i Camp—, mes alguns independents i franc-tiradors com ara el 
periodista Ángel Samblancat. Els uneix la constatació de la gravetat de la 
crisi republicana, i l'acord sobre la terapéutica que cal aplicar-hi: un 
esforc de captació de base obrera, amb un programa federal i revolucio
nan —en la mesura que no s'acontenta amb solucions reformistes, sino 
que persegueix «la transformació del vigent régim social, ácceptarit plé-
nament les mes radicáis afirmacions de la democracia socialista inter
nacional»2— i la mobilització de totes les energies esquerranes per a 
barrar el pas a l'ascens dretá, que hom identifica amb la Lliga. 

Aquesta declaració d'intencions ben poc original, pero, no es materia-
litza tot seguit en una acció política concreta, ni en una organització nova, 
i el BRA restará, durant la segona meitat del 1915, poca cosa mes que una 
sigla carregada de bones intencions i de propósits vagament unitaris. Quan 
hom convoqui, per al 14 de novembre, eleccions municipals, en les quals, 
a Barcelona, els républicans s'hi juguen la majoria consistorial, el Bloc, 
conscient de la propia feblesa, renunciará a concórrer-hi, i recomanará 
el vot a la coalició radical-nacionalista. Tanmateix, i malgrat la solidesa 
de les posicions lerrouxistes, els resultáis —numéricament molt equili
bráis— fan que, per primera vegada des del 1903, les dretes encapcalades 
per la Lliga assumeixin la direcció de l'Ajuntament barceloní. 

Reprenent ara el fil de la política parlamentaria espanyola, cal dir 
que, reobertes les Corts el novembre, ben aviat la impaciencia deis 
liberáis per recuperar el poder, i la contumac resistencia de Dato a pre
sentar el pía económic que la situació exigia, convergiren per a provocar 
la crisi. El 6 de desembre totes les oposicions, llevat de la Lliga i els 
mauristes, presentaren al Congrés una proposició incidental que era, en 
realitat, una moció de censura per la inercia económica del govern3 i 
que provoca la fulminant dimissió d'aquest. Tres dies després, afavorit 
amb la confianza reial, Romanones formava un gabinet de concentració 
liberal amb representants de les diverses fraccions del partit, inclosa la 
garcia-prietista o liberal-demócrata4; Santiago Alba, ministre de Gover-
nació, era 1'eminéncia grisa d'aquest tossut intent de mantenir, impertérrit, 
el torn canovista-sagastí. 

Potencial cap de fila de Tala mes «moderna» del liberalisme, represen
tan! deis interessos agraris castellans, i hereu de l'ultrancer centralisme 

2. S. ALBERTÍ, op> cit., p. 384. 
3. El text de la proposició a G. MAURA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Por qué 

cayó Alfonso XIII, p. 283. 
4. La composició d'aquest govern, a G. MAURA y M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, 

op. cit., p. 285. 
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de Moret, Alba veu én la fallida del bipartidisme la clau de la crisi del 
régim, i fa del restabliment del torn dinástic fort i estable la base del 
seu pfojecté polític. De cara a les imminents eleccions legislatives, aspira 
a refer la potencia parlamentaria del partit liberal, i vol destruir el que 
considera obstacle principal per a la salvació del sistema: la Lliga Regio-
nalista, el partit industrial i autonomista que pertorba i desgasta des de 
fa quinzé anys l'alternanga liberal-conservadora. 

La concreció política d'aquesta croada antiregionalista és bastant 
simple, i será coneguda amb el nom de «pacte de la Castellana»; el govern 
s'hi compromet a sostenir amb els amplis recursos del poder, ultra els 
candidats liberáis, tots els altres que, ais districtes catalans, s'oposin a 
la Lliga, siguin lerrouxistes, nacionalistes de la UFNR, reformistes o con
servadora. 

A la frontal agressió albista —que, des de setmanes abans de les elec
cions, es concreta en la destitució d'alcaldes populars per a posar-ne altres 
de Reial Ordre, i en les múltiples maniobres caciquistes que dirigeix el 
cap romanonista a Catalunya, Josep Collaso i Gil— la Lliga ni respon 
amb una audag «fúgida cap endavant»; si l'Estat de la Restaurado pretén 
anorrear el regionalisme, la salvació del regionalisme rau en la conquesta 
i transformado d'aquell Estat; si hom vol acorralar la Lliga tot acusant-la 
de localisme i d'egoisme, la Lliga es defensará transformant el seu ideari 
en un programa de regeneració i de revertebració espanyola i ádhuc ibéri
ca: aquest és l'esperit —el «missatge»— del célebre manifest «Per Cata
lunya i l'Espanya gran», que, redactat per Prat de la Riba, es fa públic 
el marg del 1916, i que assenyala «les bases del que será la nova política 
regionalista»5: l'intervencionisme hispánic. 

Breument, dones, el plantejament global de la contesa a nivell cátala 
es pot caracteritzar per aquests trets: gran ofensiva ministerial contra el 
regionalisme, amb la consegüent revifalla caciquil, alianza mes o menys 
confessada entre el govern i la coalició republicana (PRR-UFNR), i defen
siva ordenada de la Lliga, la qual comenta a desplegar l'estratégia inter-
vencionista que culminará en els ésdevenünents de 1917-18. 

A Barcelona, la Lliga aspira a ésser ratificada en la representado de 
les classes conservadores amb una candidatura que accentua el carác
ter «sociológic» ja apuntat el 1914, i hi afegeix un sentit d'«unitat cata
lana» basat en la procedencia geográfica deis candidats: dos destacáis 
industriáis barcelonins, que van a la reelecció (Lluís Ferrer-Vidal i Albert 
Rusiñol), el també ex-diputat i terratinent gironí marqués de Camps, 
Tescriptor lleidatá Magí Morera i Galicia, i Tadvocat tarragoní Antoni 
Albafull. Aquesta equilibrada síntesi de burgesia industrial, burgesia agra
ria i classes mitjanes professionals, i l'eliminació de figures «esquerranis-
tes» com Pere Rahola, confirmen la significado mes social que política 
de la llista lligaire, i el seu propósit de recaptar tot el vot dretá. 

Justament per a évitar-ho, i apartar del regionalisme «els vots de la 

5. I. MOLAS, Lliga Catalana, vol. I, p. 106. El text integre del manifest a 
Lliga Catalana, Historia d'una política, pp. 176 a 186. 
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por» —els d'aquells que votaven Lliga per a combatre els republicans 
el governador civil, Suárez Inclán, impulsa un projecte de candidatura 
«económica» de concentració monárquica, que haurien format un liberal, 
un conservador, un carlí i, potser, un maurista i un de la Defensa Social6; 
no obstant aixó, la negativa mes o menys enérgica de gairebé totes les tor
ces convocades7 evidencia llur acatament a la supremacía de la Lliga, i li
quida l'intent. En els dies immediats, que ja son els darrers de la campanya, 
la práctica totalitat deis grups dretans menors —llevat deis ministerial^— 
s'apressará a manifestar, sota formules mes o menys alambinades, el seu 
suport a l'opció regionalista; així ho faran la Defensa Social8, el Directori 
Provincial Maurista, el president del qual és Joaquim M.a de Nadal9, el 
Partit Liberal Democrátic Autonomista i la minoría monárquica de l'Ajun-
tament de BarcelonaI0; el conservador «Diario de Barcelona» es limita a 
recomanar el vot en defensa de la Religió, de la Patria espanyola i de la 
Monarquía u , mentre éls jaumins s'abstenen de donar consignes, tot i que 
llur propaganda és gairebé hbmologable a la de la Lliga. 

Igual —o, potser, mes encara— que el 1914, l'alternativa d'esquerra 
«oficial» a la implícita alianca de centre-dreta encarnada en la Lliga, és 
la Coalició Republicana que, a despit de totes les tempestes, mantenen 
encara el Partit Radical i les malmeses restes de la Unió Federal, ara 
amb la benedicció del govern Romanones-Alba. Formen llur candidatura 
quatre radicáis —les tres máximes figures del partit, Lerroux, Giner i 
Iglesias, mes un desconegut, Dionisio Millán, que fa probablement el 
paper de baüleur de fonds de la campanya —i el nacionalista Pere Coro-
mines, la solitaria presencia del qual indica bé prou la posició subordina
da i gairebé testimonial de la UFNR dins de la coalició barcelonina. 
Aquesta, en efecte, procura explotar el prestigi polític deis seus homes 
—no llur representativitat social— i es basa, organitzativament, en la 
forca del lerrouxisme, amb una aportació mínima per part deis naciona-
listes republicans. 

La relativa novetat en els comicis del 9 d'abril del 1916 a Barcelona 
és la presencia d'una segona candidatura republicana, situada mes a 
l'esquerra que la Coalició. Relativa, perqué ja el 1914 hom havia impro-
visat amb dissidents diversos la llista dita de Renovació Republicana, 
pero novetat en la mesura que, ara, es tracta d'una operació mes madu
rada i sota els auspicis d'un partit polític, bé que jove: el Bloc República 
Autonomista. Havent-se decidit, per fi, per la intervenció electoral, el 
BRA cercará el suport d'un independent prestigios i de provat impacte 
entre els votants —el doctor Queraltó— i, amb quatre militants de reco-
neguda significado esquerrana i antilerrouxista —Alomar, Layret, Sam-

6. «Diario de Barcelona», 3-IV-1916. 
7. Almenys, jaumins, mauristes i Defensa Social. «El Correo Catalán» rebut

ía indignat la proposta, que qualificá d'«anzuelo para pescar incautos» (6-IV-1916). 
8. «Diario de Barcelona», 6-IV-1916. 
9. «La Veu de Catalunya», 8-IV-1916. 
10. Ibídem. 
11. «Diario de Barcelona», 9-IV-1916. 
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C A N D I D A T U R A DB RBl V INDIC ACIÓ RBPUBL1CANA 

BROSSA-SAMBLANCAT-QUERALTÓ-ALOMAR-LAYRET 

«Au dessus de la Mélée» 

blancat i Jaume Brossa— confegirá la candidatura de Reivindicació Repu 
blicana Autonomista, que té per órgan «El Diluvio» i pot comptar també, a 
estones, amb la benevolencia de «La Publicidad». 

En el conjunt deis districtes rurals, i davant l'embranzida ministerial, 
la Lliga procura evitar de distreure forces en combats testimoniáis, i les 
concentra en la consolidació de les conquestes anteriors (Berga, Castell-
tercol, Granollers, Vic, Vilanova i la Geltrú, Puigcerdá, Santa Coloma) 
amb les mínimes variacions de candidats, o bé en alguns mesuráis intents 
de guanyar noves posicions, pero només en aquells indrets on compta ja 
amb nuclis organitzats i on té elevades possibilitats de triomf (Arenys, 
Manresa, Sant Feliu, Girona, Vilademuls) enfront deis diversos contrin-
cants —liberáis, conservadors, reformistes, republicans— que el govern 
protegeix; els tretze regionalistes aspirants a l'acta compten, prácticament 
en tots els casos, amb les seves soles forces, llevat d'algunes aliances 
locáis —a Manresa amb els jaumins, i a Vilademuls amb el cacic liberal 
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ara dissident Caries Cusí— i, en aquest context de cautela i replegament 
—a la provincia de Lleida no hi fan ni acte de presencia— l'únic gest 
«expansiu» de la Lliga és la presentado, per primera vegada, d'un candi-
dat a lá circumscripció de Tarragona: el gran terratinent Josep Vidal i 
Barraquer. 

Tot i que el partit conservador —ara en el paper d'«oposició de Sa 
Majestat»— intenti, a nivell teóric, mantenir un hostil equilibri entre la 
Lliga i el govern —«poca cosa podemos esperar del gobierno liberal, pero 
menos aún puede esperarla [Catalunya] del partido regionalista» 12—, la 
seva práctica electoral d'aquest any 1916 ens permet de parlar mes aviat 
d'un bloc dinástic dins del qual els datistes —evidentmént subordinats— 
gairebé es confonen amb els ministerials. Deis set candidats que presen
ten, almenys quatre teñen el suport del poder (Arenys, Igualada, Man-
resa i Torroella de Montgrí) per a enfrontar-se a regionalistes, jaumins o 
mauristes; altres dos (Lleida i Balaguer) son recolzats per una coalició 
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monárquica enfront de contrincants republicans, i el darrer aspira a un 
deis tres llocs de la circumscripció de Tarragona. Com és habitual, i en 
la mesura que defrauda ámbicions personáis, aquesta supeditado a l'eri-
casellat no deixa de produir problemes interns, que es concreten en la 
rebeHió, al districte de La Seu d'Urgell, de la clientela del conservador 
Eduard Aunós, el qual trenca la disciplina i lluita, com a dissident, contra 
un liberal. 

El maurisme, que no ha aconseguit a Catalunya una mínima estruc
turado organitzativa, presenta només dos candidats propis (Torroella i 
Tortosa) i en sosté alguns altres, proposats per la Defensa Social —l'in-
tegrista Joan S. Griñó per Sort— o carlins (Igualada i Girona), tot plegat 
en un marc d'aliances d'extremá dreta alienes tant a la Lliga com al pacte 
de la Castellana. 

Per a entendre el comportament del jaumisme davant les eleccions 
del 1916, cal inserir-lo en el context de desorientado, acefália i crisi 
d'autoritat que aquest moviment sofreix, a nivell estatal, d'encá que, 

1 

amb l'esclat de la guerra mundial, el seu cap i «rei», Jaume de Borbó i 
de Borbó-Parma, es troba confinat a Austria i, per tant, sense possibilitat 
de mantenir un contacte regular amb l'organització de l'interior. En aques-
ta situació, i limitant la nostra análisi al Principat, ja el 1915 havia sorgit 
un nucli d'oposició a la línia filoregionalista seguida peí «cap regional» 
i director d'«El Correo Catalán», Miquel Junyent; el sector antilligairé 
—que coincideix amb Tala mes clerical i ultradretana del partit— era 
encapgalat per l'ex-diputat Dalmacio Iglesias García, el qual funda el 
periódic «El Legitimismo Catalán» i, sense fer obertament escissió, orga-
nitzá la tendencia dita «legitimista pura»13. 

En principi, un cop obert el període electoral, la direcció jaumista 
pensá presentar quatre candidats, dos d'ells amb el suport de la Lliga 
(Igualada i Olot), i els altres dos (Les Borges i Tarragona) amb una sig-

12. Ibídem, 26-111-1916. 
13. M. FERRER, Historia del Tradicionalismo español, voL XXIX, pp. 81 i 331. 
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nificació católico-dretana i en zones de tradicional implantació carlina, 
i canalitzar els vots, a la resta deis districtes, vers regionalistes i mauristes. 
No obstant aixó, la Comunió Tradicionalista de Girona, presidida per Josep 
Maria Vilahur i dominada per Dalmacio Iglesias, decidí propugnar la 
candidatura d'aquest en aquella capital, per a competir amb regionalistes 
i republicans, i al capdavall el «jefe delegado» de don Jaume a Espanya, 
marqués de Cerralbo, ho aprová, malgrat l'oposició de la direcció barce-
lonina —la Junta Regional Tradicionalista de Catalunya, que presidia 
Junyent—, la qual dimití tot seguit14. 

En resum, les conseqüéncies electorals del plet intern del carlisme cá
tala foren l'atomització de les forces i la dispersió táctica. Mentre a les 
províncies de Barcelona i Tarragona hi persisteix malgrat tot, Torienta-
ció «catalanista» inspirada peí «Correo Catalán», amb crides a una «cru
zada antiromanonista», a Girona es planteja un xoc frontal amb la Lliga, 
fins al punt que els jaumins de Santa Coloma recomanen votar un 
república en contra del regionalista Ventosa15. Encara mes complicat és 
el panorama a Lleida, on una porció majoritária del moviment és con
traria a l'alianca amb els dinástics i a la presentació per Les Borges de 
Cirici Ventalló; quan, dimitida la Junta Regional, él marqués de Cerralbo 
nomena nou delegat provincial a Rafael la Rosa, la tensió esclata: «El 
Correo de Lérida» rebutja el nomenament, perqué La Rosa «es esclavo 
de una coalición que nos perjudica en gran manera y que, como hemos 
demostrado, humanamente hablando, acabará con la Causa carlista en 
nuestra provincia», es manifesta «separado de la organización oficial de 
nuestra Comunión hasta que luzcan mejores días» 16 i propugna l'abstenció. 
Per contra, el nucli que resta fidel a les directrius centráis i a la Coalició 
Monárquica té per órgan el periódic «El Radical»17. 

Els liberáis en el poder concorren a disset districtes, deis quals apro-
ximadament la meitat (Mataró, Terrassa, Vilademuls, Cervera, Solsona, 
Sort, Tarragona, Roquetes, Valls) son dominis estables de figures del 
partit, sovint sense competencia d'altres forces, mentre la resta (Castell-
tergol, Granollers, Sabadell, Vic, Vilanova, La Seu, Gandesa i Vendrell) 
correspon mes aviat al tipus clássic del «candidat ministerial» que oposa 
els recursos del govern a u n contrincant mes arrelat en la comarca; en 
aquest darrér sentit, la práctica —ja en decadencia a Catalunya— del 
«cunérisme» té encara alguns exemples remarcables, com és el cas de La 
Seu d'Urgell l\ No cal dir que els enemics a batre son, a Barcelona i 
Girpna, els regionalistes, i a Lleida i Tarragona, republicans, reformistes 

F 

14. El Correo Catalán», 25-111-1916. 
15. oDiario de Gerona», 2-IV-1916. 
16. «El Correo de Lérida», 28-IIM916. 
17. «El Pallaresa», 6-IV-1916. 
18. En priricipi, la designado del ministre de la Governació recaigué en un 

perfecte desconegut —Antonio Enríquez—, amb el beneplacit del directori liberal 
de la provincia («El Pallaresa», 22-111-1916). Una setmana després, pero, el 
susdit Enríquez renuncia, i fou substituít —sempre des de Madrid— per un al-
tre candidat «cunero» : José Vicente Sales Musoles. 
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o al tres monárquics. Peí que f a a la cohesió interna del partit, els efectes 
del retorn al govern han estat contradictoris, puix que si, a Lleida, el patro-
natge de Romanones i les gestions del govemador civil Ruiz de Grijalba 
aconsegueixen, ja el gener del 1916, la reunificació momentánia de les dues 
fraccions liberáis —els liberáis demócrates dirigits per Emili Riu i Peri-
quet i els liberáis dinástics d'en Josep Agelet i Garrell19—, al districte 
tarragoní de Valls, en canvi, l'ex-diputat Albert Dasca i Boada rebutja 
l'autoritat del cap provincial, marqués de Marianao, i amb l'ajut de repu-
blicans i lligaires, es disposa a disputar l'acta al candidat «oficial», l'ex-
villaverdista Guasch i Robusta. 

En equilibri inestable entre República i Monarquia, el reformisme 
cátala intervé en els comicis amb el proposit de mantenir les posicions 
—personáis, mes que de partit— guanyades pels seus prohoms el 1914. 
Deis sis candidats que proposa, els dos que s'oposen a la Lliga (Sant Feliu 
i Puigcerdá) cauen dins de l'abast del pacte de La Castellana i, per tant, 
teñen-l'ajut de les autoritats, i altres tres (Vilaf ranea, Tremp, Gandesa) 
representen, en llurs respectius districtes, Falternativa «esquerrana». Una 
mica mes complexa és l'actitud deis seguidors de Melquíades Alvarez a 
Girona, on els caps locáis Albert Balari i Joan Martorell intenten presen
tar, per a la capital, Dionisio Ortego, i quan aquest s'hi nega, Joaquim 
Dualde20, per a acabar fent concórrer a Ortego a La Bisbal, en una estra-
nya alianca amb regionalistes i carlins, i contra un república21. 

La dispersió i Fesmicolament caracteritzen la situació dé les forces 
republicanes comarcáis davant les eleccions, ja que el manteniment for
mal del pacte de Sant Gervasi no hi té ja cap incidencia, i cadascun deis 
candidats adopta Fetiqueta i estábleix les aliances que creu mes conve-
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nients. Les restes del naufragi de la UFNR son presents a cinc districtes 
(Figueres, Santa Coloma de Farners, Lleida, Balaguer i Vendrell), con-
frontades en tots els casos a solides alternatives dretanes. El Partit Ra
dical persisteix en el seu proposit de sortir del clos barceloní, i concor
re, amb carácter testimonial, a Tarragona, Gandesa i Valls, mentre que 
el Bloc República Autonomista debuta prudentment amb la presentado 
de MarceHí Domingo a Tortosa i de Jesús Pinilla a Vilanova i la Géltrú. 
Un nombre considerable d'independents de filiació republicana aspiren 
també a la diputació, alguns (a Sabadell, Girona i La Bisbal) amb el suport 
de radicáis i nacionalistes, i d'altres —Lluís Companys, a Roquetes— sense 
cap base organitzativa. A la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset, per
sisteix la candidatura del federal Julia Nougués, associat ara amb Fex-
possibilista i ex-reformista Antoni Estivill en una autoanomenada «Con-
junció Republicano-Socialista» qué, peí que fa al socialisme, ha estat 
enérgicament desautoritzada per «La Justicia Social», periódic reusenc del 
PSOE22. 

19. «El País», 5-1-1916. 
20. «El Autonomista», 6-II-1916. 
21. No hem pogut establir amb plena certesa que la candidatura d'Ortego a 

La Bisbal tingues el beneplácit formal del partit reformista. 
22. «Diario de Tarragona», 5-IV-1916. 
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Un cop descrit l'alineament electoral de les forces polítiques presents, 
cal analitzar tot seguit el contingut de la campanya i les incidéncies de 
la lluita, comencant per Barcelona. 

Una vegada mes, el fet que domina la campanya a la capital catalana 
és el duel entre la Lliga i els republicans; ara, pero, aquest duel no té ja 
els tons «heroics» deis anys anteriors, quan és dirimia l'hegemonia polí
tica a la ciutat: a desgrat de tots els esforcos ministerials, el regionalisme 
hi gaudeix d'un domini cada dia mes sólid, i les possibilitats, per ais ler-
rouxistes i els seus acólits, d'aconseguir les majories, son molt remotes. En 
aqüestes condicions, i tenint com a rerafons el manifest «Per Catalunya 
i FEspanya gran», la Lliga dirigeix él seu treball propagandístic —mesu-
rat, sense dramatismes— en tres direccions principáis: la clássica identi
ficado del partit amb Catalunya i, dones, de l'atac a la Lliga amb l'atac 
a Catalunya, a la Mancomunitat, a la llengua...; la denuncia del «pacte 
de la Castellana», considerat una confessió pública de la sempiterna com-
plicitat entre el partit liberal i el lerrouxisme, i del propósit governamental 
de fer retrocedir els costums polítics de Catalunya «ais temps de Planas 
i Casáis i Comas i Masferrer»; i, com a novetat mes remarcable, la utilit-
zació electoral de la problemática económica originada per la guerra, en 
el sentit d'afirmar la inepcia deis governs dinástics per a enfrontar-s'hi, 
subratllar els perjudicis que aixó ocasiona a Catalunya —l'Estat obsta-
culitza él creixement de Barcelona, entrebanca la tasca de la Mancomu
nitat, bloqueja la modernització económica...— i recordar, per cqntrast, 
la preocupado i l'esforc. deis parlamentaris regionalistes entorn d'aquests 
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temes, a fi de concloure: «es tracta d'ofegar la veu deis nostres represen-
tants per a que no puguin anar a Madrid a protestar de la funesta política 
que allí es segueix contra les aspiracions del país»23. Naturalment, i a 
part els arguments esmentats, els darrers dies de la campanya no man
quen en la premsa lligaire els blasmes ja tópics contra la candidatura 
radical-nacionalista —«les aliances inconfesables», «els pactes monstruo
sos», e t c . — , ni les constatacions complagudes de la definitiva ensorrada 
de la UFNR. 

El radicalisme, absolutament hegemónic dins de la coalició republi
cana, pot prescindir ara de les «limitacions unitáries» que li foren im-
posadés dos anys abans peí pacte de Sant Gervasi, i realitza una cam
panya de característiques ben lerrouxianes, a partir de dues premisses 
básiques: el PRR és l'organització política popular mes important de Ca
talunya, i és, a l'ensems, Túnica alternativa real a la Lliga, a Barcelona. 
Comptant amb una base social ja predominantment mesocrática, pero 
aspirant encara a recaptar vots proletaris, el lerrouxisme resol la con-
tradicció amb una fórmula de simplificado típicamént populista: «no 
hay más que dos clases, la de los plutócratas y la de los que viven del 
propio esfuerzo»24. 

Disposat, dones, a «acaudillar a los elementos avanzados de Cataluña 

23. D'un discurs de Ramón d'Abadal. iLa Veu de Catalunya», 16-111-1916. 
24. «El Progreso», 16-111-1916. 
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para sostener el choque formidable con la reacción»25, el Partit Radical 
fa la crítica fácil de «la mala gente de la Lliga»26, d'«esa insaciable bur
guesía que aspira a una Cataluña libre poblada de esclavos sometidos a 
la coyunda de la explotación capitalista»27, i intenta capitalitzar els 
conflictes socials que sorgeixen durant el període preelectoral. El 7 de 
marc, i davañt la declaració de vaga general a la ciutat, s'apressa a asse-
gurar que, «respondiendo a sus tradiciones, en la presente lucha social 
está con todas sus simpatías y con todas sus energías al lado de las 
clases proletarias», ofereix gestionar un ajut municipal per ais vaguistes, 
i posa també a llur disposició assessorament jurídic i auxilis materials, 
mentre «El Progreso» augmenta sobtadament la informació laboral i 
sindical, sota Tepígraf ja clássic de «Los que trabajan». Acabada aviat la 
vaga, l'órgan radical persisteix en la fraseología obrerista, amb titulars 
truculents —«Continúa la orgía del capitalismo. El espectro del hambre, 
levantándose sobre la ciudad, enseña silencioso los puños a todos los po-
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deres que le evocan con sus torpezas»28— i, quan esclata el conflicte de 
la construcció, el partit incorpora obrers ais seus mítings electorals, amb 
l'esperanca d'arrabassar alguns vots a l'apoliticisme. 

La demagogia antiburgesa una mica passada de moda —«...negreros 
a L 

miserables que explotan a sus obreros...»29— i l'esforc per fondre en un 
• h 

sol bloc reivindicatiu els interessos del proletariat i els de les classes 
mitjanes —«los obreros y los pequeños industriales tienen frente a sus 
sagrados intereses la influencia que en las luchas políticas logra la Lliga, 
cuyos prohombres son consejeros, abogados y accionistas de las grandes 
Compañías acaparadoras de los negocios...»30, «el triunfo de la Lliga sería 
el triunfo de los propietarios sobre los inquilinos, de los acaparadores 
sobre los consumidores, de los patronos irreductibles sobre los obre
ros...»31— dominen la campanya radical, que té la seva máxima expressió 
en el manifest de la Junta Municipal del partit «A los electores de Bar
celona» 32. 

El document comenca subratllant —evidentment, a remole de la 
a r 

Lliga— la importancia de les conseqüéncies económiques de la guerra, 
i afirma que Espanya no estará en condicions de jugar un paper polític 
i económic en la nova ordenació del món si abans no hi han triomfat «la 
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democracia y la soberanía popular organizada», si el partit república no 
pot ésser, el dia de la pau, «garantía del orden, instrumento de renovación y 
de progreso, procurador intransigente de los intereses nacionales...». La 
nova posició lerrouxista —compatible amb un espanyolisme lleugerament 
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aigualit— es complementa amb una preocupado paternal peí problema 

25. Ibid., 20-111-1916. 
26. Ibid., 9-UI-1916. 
27. Ibid., 23-111-1916. 
28. Ibid., 15-111-1916. 
29. Ibid., 31-111-1916. 
30. «El Progreso», 6-IV-1916. 
31. Ibid., 7-IV-1916. 
32. Publicat a «El Progreso», el 29-111-1916. 
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obrer, que ha menat el PRR a recolzar iniciatives com l'Exposició Univer
sal o les zones neutrals a , i acaba amb afirmacions —«hemos servido a 
Barcelona, al país y a nuestros ideales, desinteresadamente...»— d'inigua-
lable audacia. 

No cal dir que, en el plantejament simplista i maniqueu —«pueblo» 
contra «plutocracia»— que fa de la campanya, el Partit Radical considera 
la Candidatura de Reivindicació Republicana Autonomista una maniobra 
perturbadora en benefici de Cambó, i dirigeix contra els seus homes —es-
pecialment contra el doctor Queraltó— els mes grollers atacs. 

Apéndix poc mes que simbólic de la candidatura radical, la Unió Fe
deral Nacionalista Republicana fa a l'esforg propagandístic de la coalició 
una aportació feble —«El Poblé Cátala», en franca davallada, publica 
molts dies només dues pagines— i sense entusiasme. Ultra reiterar al-
guns deis vells arguments justificatius del pacte de Sant Gervasi, i acu
sar de despit i personalisme els dirigents del BRA, la idea clau de la 
campanya nacionalista sembla ésser la de la «generositat, abnegació i sa-
crifici» de la UFNR, disposada sempre a supeditar els interessos parti-
distes ais mes alts de Catalunya; campanya, dones, defensiva, resignada, 
pessimista —gairebé diriem masoquista—, dominada per la certitud de la 
desfeta, i peí deler d'en Pere Coromines de defensar els lerrouxistes —«...no 
he trobat mai ais radicáis enfront de les aspiracions de Catalunya»34— 
ádhuc contra la mes flagrant evidencia. 

A través de les planes d'«El Diluvio», la Reivindicació Riepublicana Au
tonomista —que ha rebut el suport de diversos petits nuclis de republi-
cans progressistes. Unió Catalanista i afins, federáis, e tc . .— encamina la 
seva modesta propaganda a dos objectius: el primer, afirmar, contra la 
tendencia al bipartidisme Lliga-radicals, el carácter triangular de la pro
pera lluita electoral, plantejada entre els regionalistes («candidatura reac
cionaria y maurista»), la coalició republicana aliada amb els romanonistes, 
i el bloc de republicans, federáis, nacionalistes, socialistes «y todas las 
entidades progresivas de Barcelona», la candidatura republicana popular; 
el segon, «rehabilitar» el republicanisme barceloní, tot atacant amb sin
gular duresa a Pere Coromines i a la Unió Federal —«los traidores de la 
UFNR cada vez más poseídos de su torpe ambición, ruedan vertiginosa
mente por la pendiente que les conduce al abismo de la mayor degrada
ción política»35— amb el propósit dlieretar-ne els votants i l'espai polí-
tic. Les qüestions doctrináis no semblen preocupar massa els candidats de 
RRA, donat que esperen la mateixa jornada deis comicis per a fer públie 
un improvisat programa de línia socialitzant, laicista i moderadament au
tonomista 36. 

33. «Por amor al pueblo, y a su derecho a la vida, se nos ha visto colabo
rando parlamentaria y extrapadamentariamente en obras de apariencia burguesa, 
pero de beneficiosas realidades para el proletariado». 

34. «El Poblé Cátala», 20-111-1916. 
35. «El Diluvio», 15-IV-1916. 
36. Vegeu «El Diluvio», 9-IV-1916. El document propugna, per exemple, la 

«co oficia lita t de la llengua catalana». 
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A dos deis altres tretze districtes barcelonins, la inexistencia de con-
trincants fa possible la reelecció automática deis anteriors diputáis, per 
l'article 29: es tracta de Berga, controlat per la Oiga, i de Mataró, en 
mans d'un liberal; encara que s'hi celebrin els comicis, també Terrassa 
i Vilafranca poden ésser consideráis districtes de candidat únic, donat 
que cap oposició apreciable no dificulta a Alfons Sala i Josep Zulueta, res-
pectivament, renovar els seus mandats. Per la resta, la tónica general son 
les lluites bipolars entre un regionalista i un dinástic (Arenys, Castellter-
col, Granollers, Manresa, Vic) o entre un reformista i un regionalista (Sant 
Feliu), sempre amb avantatge teóric per a l'individu o el partit que han 
exercit la representado del districte en l'anterior legislatura. La vigen
cia del pacte de la Castellana explica que no es plantegin confrontacíons 
entre monárquics —el carlí Trias, que competeix a Igualada amb un da-
tista, está próxim a la Lliga— i que les conteses entre republicans i di-
nástics siguin rares (Sabadell). Només a Vilanova el BRA no ha acceptat 
el front únic antilligaire, i presenta candidat propi contra un regionalista 
i un liberal. 

Deixant a banda el districte d'Olot, on el carlí Pere Llosas obté la di
putado per l'article 29, el panorama electoral a la provincia de Girona 
és el següent: ais indrets on la Lliga es presenta (Puigcerdá, Santa Coloma 
i Vilademuls), liberáis, reformistes i UFNR comparteixen el favor oficial 
i es reparteixen el paper d'alternativa «esquerrana», per tal d'evitar la 
dispersió del vot antiregionalista37; en canvi, a Figueres i La Bisbal els 
federáis nacionalistes Salvatella i Albert son combatuts per sengles coa-
licions antirepublicanes —incloent Lliga, dinástics i jaumins— que en-
cap^alen, respectivament, Tex-liberal Caries Cusí i el reformista Dioni
sio Ortego, i a Torroella s'enfronten en un duel dretá dos ex-diputats peí 
districte: el datista Fournier i el maurista Gustau Peyra, aquest amb l'a-
jut de la Defensa Social i els carlins. 

Especialmént complexa és la situació a Girona-capital, on la decisió 
unánime de l'assemblea republicana de designar candidat al fins ara di-
putat Fernández del Pozo38 és contestada en principi pels reformistes, 
els quals consideren la possibilitat, finalment esvaida, de presentar can
didat propi39. Enfront, el camp dretá concorre dividit: el carlisme —en 
ruptura, com hem vist mes amunt, amb la direccio barcelonina— presenta 
altra vegada el cap de la fracció anticatalanista, Dalmacio Iglesias, cosa 
que facilita arguments a la Lliga per a anunciar, el 26 de marc, la candi
datura de Santiago Masó. Des d'aquest moment, l'epicentre de la campanya 
passará a ésser la guerra verbal entre els jaumins d'«El Norte» i els regio-
nalistes que, ultra comptar amb el «Diario de Gerona» —Masó n'és el 
director i propietari— publiquen un periódic electoral titulat «El Girones». 
Les armes emprades pels carlins —hipersensibilitzats davant l'absorcio-

37. «El Autonomista», 6-11-1916. 
38. Ibíd., 8-II-1916. 
39. De Palarma deis republicans davant aquesta perspectiva en son bona pro-

va els constants atacs d?«El Autonomista», durant el febrer i principis de marc, 
contra «la planta exótica y perturbadora del reformismo», 
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nisme lligaire— son la confessionalitat religiosa40 i l'ultracatolicisme, men-
tre la Luga remarca el carácter cristiá, cátala, constructiu i renovador de 
la seva proposta, i es presenta com la combinació equilibrada i seriosa 
de catolicisme i catalanisme, Uuny de les estridéncies ultramontanes del 
Dalmacio; uns i altres s'entreacusen de pertorbardors i divisionistes, i es 
consideren a si mateixos Túnica alternativa auténtica ais republicans, pero 
la veritat és que aquests son objecte de ben poca atenció, perqué el que 
hom dirimeix, entre Lliga i carlisme, no és tant l'acta com la direcció 
política de la dreta gironina. 

A la provincia de Lleida son tres els districtes sostrets a la lluita 
electoral per aplicacio de l'article 29: Cervera —que continua en mans 
del liberal Matheu—, Tremp —en les del reformista Llari— i Solsona, on 
el liberal Daniel Riu succeeix al filoregionalista Pere Milá i Camps. A la 
capital, Balaguer, Borges i La Seu, les forces dretanes constitueixen, en 
abséncia de la Lliga i amb la benedicció de Madrid, una Coalició Monár
quica destinada a «acabar para siempre con la oligarquía republicano-
nacionalista»41; la formen les dues branques liberáis reconciliades, els 
conservadors, els integristes i una part deis carlins, per a enfrontar-se amb 
dos homes de la UFNR (Moles i Rodés), l'independent Maciá42, i a La 
Seu, amb el conservador dissident Eduard Aunós43. Resta al marge d'a-
quest plantejament el districte de Sort-Viella, on liberáis i conservadors 
donen suport a Emili Riu44, mentre que integristes i carlins presenten en 
Joan S. Griñó. 

No cal dir que és la ciutat de Lleida —on es concentren els órgans 
periodístics deis diversos grups— l'epicentre de la lluita provincial i l'ú-
nic indret on aquesta té un contingut mes o menys polític. Els republicans 
—UFNR i PRR—, que aspiren a la reconquesta d'una representació «inicua
mente arrebatada en las anteriores elecciones»45, menen una campanya 
molt dura i personalitzada, amb freqüent recurs a l'insult —la candidatu
ra del conservador Ramos és qualificada de «ramera», i I'integrista «Diario 
de Lérida» rep el nom d'«El Eco de las Lechuzas»—, mentre utilitzen el 
tema de les subsisténcies per a donar a llur propaganda un to obrerista 
i popular. Per la seva banda, la premsa de la Coalició —«El Pallaresa», 
«El País», «Diario de Lérida», «El Radical»— es dedica, sota el lema 
dVOrdre i Monarquia», a blasmar «los vocingleros del Puf» i llur «caci
quismo rojo»; enmig, els carlins dissidents d'«El Correo de Lérida» sos-
tenen una apreciable propaganda anticoalicionista i favorable a l'absten-

40. oEl Norte» denuncia, per exemple, el «pernicioso neutralismo [de la Lli
ga] en cuestiones religiosas» ; 2-IV-1916. 

41. «El Pallaresa», 24-111-1916. 
42. El seu contrincant, el carlí Cirici-Ventalló, assegura que Maciá és «pri

sionero de guerra de unos cuantos elementos de la extrema izquierda». 
43. Aquest té per órgan el diari «La Prensa», de Lleida. 
44. «El Pallaresa» (8-IV-1916) afirma, en to d'elogi, que, de tan segur com 

té el triomf, E. Riu no s'ha mogut de Barcelona en tota la campanya. 
45. «El Ideal», 5-IH-1916. 
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ció: «con los republicanos, no; pero menos, mucho menos, con este con
glomerado donde se hace el caldo gordo al partido caciquista» 46. 

Una vegada mes, caracteritza a la circumscripció de Tarragona-Reus-
Falset la diversitat de candidatures en presencia; ultra el prohom liberal 
Josep Nicolau, altres tres alternatives es disputen el vot dretá: un con
servador, un jaumí i, per primer cop, un regionalista. En el camp repú
blica, Finevitable Julia Nougués, després d'haver negociat una coalició 
amb el lerrouxista Juan José Rocha47, ha acabat per aliar-se amb Pex-
reformista Estivill en una «Conjunció Republicano-Socialista», mentre el 
radical es presenta en solitari. Els restants cinc districtes de la provin
cia ofereixen, en canvi, un panorama mes senzill: d'una banda, el bloc 
dinástic dominat pels liberáis, que presenta quatre candidats ministerials 
(Gandesa, Roquetes, Valls i Vendrell) i un maurista (Tortosa); d'altra banda, 
republicans de diverses filiacions (reformista, UFNR, independent) i, a 
Valls, el liberal escindit Albert Dasca; en tots els casos, la lluita es plan-
teja entre dues opcions polítiques i/o personáis antagóniques, sense que 
la presencia, a Gandesa i Valls, de tercers candidats, lerrouxistes, pugui 
trencar aquesta bipolaritat. Segons les escasses informacions disponibles, 
la campanya, mes que un debat polític o ideológic, és una competencia 
entre diénteles personáis d'ámbit local, a les quals els candidats governa-
mentals procuren acontentar amb els procediments usuals: obtenció de 
petits crédits del ministeri de Foment per a la reparació de camins, pro
mesa de futures obres publiques, e t c . . 

Les eleccions del 9 d'abril se celebraren a Barcelona sense cap mena 
d'entusiasme popular, pero també sense incidents visibles, tot i que, l'en-
demá, la Lliga acuses els lerrouxistes d'haver introduít a les urnes 4 o 
5.000 vots falsos, per mitjá de «rodes» i amb la protecció de les autoritats. 
La participado baixá al 37,3%, i la Lliga confirma la seva posició majoritá-
ria en superar per 4.500 vots ais radical-nacionalistes, els quals obtingue-
ren les minories per a Lerroux i Giner de los Ríos. La candidatura de 
Reivindicació Republicana Autonomista assolí una votado molt conside
rable —10.500 vots de mitjana—, per bé que el sistema electoral vigent 
no li permetés de transformar aquesta forca en representació parlamen
taria. 

La característica mes visible deis resultáis a la capital, en relació amb el 
1914, és l'augment de Tabstenció, que puja gairebé sis punts, es distribueix 
de forma molt regular pels deu districtes municipals i afecta clarament, 
bé que de manera desigual, les dues Ilistes principáis: Lliga i radicáis. La 
pérdua de 2.300 vots regionalistes, que es localitza principalment en les 
zones burgeses i petit-burgeses —districtes II, III, IV i VI, és a dir, case 
antic i Eixample— pot ésser explicada per diversos factors: l'actitud mes 
o menys hostil del Govern Civil, el retraíment de determináis monárquics 

46. «El Correo de Lérida», 9-IV-1916. 
47. «Diario de Tarragona», 3-IV-1916. 



L'APOTEOSI 

L'angelet se'n va amb l'Etern 
i el diable cap a l'mfern 

("L'Esqueüa de la Torratxa", 14-VI-19I6) 

Lerroux, diputat, com a ángel; Romanones com a divinitat 
i Pere Coromines, sense acta cap a l'infern. 

que, considerant segur el triomf dretá, no volgueren contribuir a acréixer 
l'avantatge lligaire i, sobretot, l'abséncia de bastants centenars d'electors 
nacionalistes-republicans que, el 1914, votaren Lliga per a protestar contra 
él pacte de Sant Gervasi, pero que ara s'han recios en l'abstenció o, en 
menor mesura, han votat la Reivindicació Republicana Autonomista. En 
qualsevol cas, malgrat la davallada en xifres absolutas, la Lliga manté el 
seu percentatge global sobre el total de votants, ja que el retrocés al dis-
tricte V és compensat per l'avenc al VIII, i aixó vol dir que la seva capa-

citat de mobilització electoral continua essent superior a la de qualsevol 
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altre partit; el districte III (el centre antic, a la dreta de la Rambla), bres-
sol físic i social del regionalisme, n'és encara el mes ferm bastió. 

Peí que fa a la Coalició Republicana, el descens en prop de 3.500 vots 
—un pas mes en la llarga crisi ideológica i organitzativa de les forces que 
han dominat el republicanisme barceloní durant la primera década del 
segle— és, a nivell immediat, atribuíble a un nou i drástic retrocés de 
l'electorat de la UFNR, tot i que una porció d'aquest encara hagi contri
buid, disciplinadament, a l'esforc comú; ais barris de mes sólida implanta-
ció lerrouxista, la votació republicana augmenta (districte V), es manté 
estable (districte I) o recula en termes moderats (districte X), mentre 
que les mes fortes perdues absolutes i relatives es registren ais districtes 
III, IV, VI i IX, zones de predomini burgés i/o de feble presencia d'immi-
grats, on el pes del nacionalisme república havia estat considerable i, per 
tant, la seva ensulsiada és mes perceptible. 

En aquest sentit, un símptoma esperancador son els mes de 10.000 
vots obtinguts per la candidatura de Reivindicació Republicana, recollits 
de manera molt equilibrada per tota la geografía urbana, pero amb un 
pes especial de les barriades populars perifériques (Sants, Poblé Sec, Gra
cia, Sant Andreu, Horta, etc.) englobades en els districtes VII, VIII i IX, 
on la RRA rep prop d'una quarta part deis sufragis; si en números abso-
luts hom no ha superat en gaire la votació que el doctor Queraltó assolí, 
tot sol, dos anys abans, aquesta d'ara té una cohesió i un valor qualitatiu 
superior, ha vist reforcat el seu component nacionalista amb la incorpo-
ració d'antics votants de la Unió Federal ais districtes II, III, VI i IX, 
especialment, i pot representar la plataforma d'enlairament del Bloc Re
pública Autonomista, hereu a Tensems de Tala mes esquerrana de la 
UFNR i de la tradició mes honesta i sincerament popular del lerrouxis-
me. 

El nivell mes alt de participació dins de la circumscripció barcelonina 
(41,7%) es dona en el districte mes caracteritzadament burgés i de máxi
ma implantació lligaire, el III, mentre el récord d'abstencionisme es tro-
ba al districte obrer amb mes població immigrada i que ha donat una 
porció mes gran deis vots a la Coalició Republicana, el I. Val a dir, 
també, que el regionalisme només té la majoria aritmética deis sufragis 
ais districtes III, IV i VI. 

Compensada, dones, la davallada regionalista per la superior pérdua 
de vots deis radical-nacionalistes, les legislatives del 1916 suposen, a Bar
celona, la confirmació del predomini polític —que no numéric— de la 
Lliga, enfront del republicanisme dividit. És a dir que, en un context 
general de «deflació» electoral48, la clientela burgesa o benestant del regio
nalisme resisteix la maror abstencionista una mica millor que la base po
pular o mesocrática del lerrouxisme, la qual es veu afectada negativament 
per les derivacions económiques de la guerra, i és sol-licitada, a mes, 

48. Deis 409 diputats que formaven el Congrés, 145 obtingueren Facta, el 
1916, sense elecció i per aplicació de Particle 29. G. MAURA i M. FERNÁNDEZ AL
MAGRO, op. cit., pág. 285. 
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per una segona candidatura republicana. Conscient de tot aixó, la Lliga 
fará del seu triomf barceloní una valoració mesurada i prudent, gens 
eufórica, mentre el Partit Radical, sorprés per la irrupció deis Layret, 
Queraltó, Alomar, e t c . , arxiva de sobte els improperis contra els «per-
torbadors», demana, en tons conciliadors, respecte i serenitat, i entona 
un estereotipat clam unitari, pero sense proposar unes bases concretes 
d'unió republicana, i sense manifestar-se disposat a renunciar a res de 
propi per tal d'assolir-la. En realitat, sota els arguments melodramátics 
del lerrouxisme —«La Patria necesita un partido fuerte. La revolución, 
desatada por el hambre, pondrá en pie a la nación española contra todas 
las instituciones del pasado y del presente»49, i cal que el Partit República 
estigui preparat per a endegar i dirigir aquesta revolució imminent— hi ha 
el propósit del lerrouxisme d'absorbir o sateHitzar el nou corrent anti-
monárquic que sembla dibuixar-se entorn del BRA. 

Malgrat l'ofensiva neocaciquil del govern Romanones-Alba, la Lliga re-
ferma cómodament el seu domini damunt els districtes barcelonins de 
Castelltercol, Granollers i Vilanova, recupera Manresa de mans deis con-
servadors i conquereix Sant Feliu al reformista Joan Miró i Trepat, el 
qual intentava mantenir el patrimoni polític del seu germá Laurea Miró, 
mort en plena campanya electoral; en canvi, perd Vic, on N. Verdaguer 
i Callís és vencut peí liberal Bosch i Catarineu grácies —segons la Lliga— 
a les tupinades, coaccions i compra de vots practicades peí ministerial; el 
Tribunal Suprem no ho creura així, pero els regionalistes aprofitaran el 
cas per a drecar una violenta requisitoria parlamentaria contra l'actua-
ció electoral del govern a Catalunya, i contra el seu máxim responsable, el 
ministre de governació, S. Alba50. 

Els datistes Joaquim Sagnier i M. González Vilart son reelegits a Arenys 
i Igualada mercés —segons els seus oponents— a generoses compres de vots, 
i els liberáis poden comptar, a mes de Vic, amb la nova victoria, a Ter-
rassa, d'Alfons Sala, el qual obté mes de 5.500 vots enfrbnt deis 7 del seu 
rival lerrouxista. Un triomf de proporcions similars (99,3% deis vots eme-
sos) l'obté el reformista Josep Zulueta al seu feu de Vilafranca, contra un 
oponent apolític que acaba retirant-se. Per últim, i en un context pro
vincial de gairebé nuHa presencia republicana, el federal i cooperativista 
Joan Salas i Antón obté, en renyidíssima lluita, l'acta de Sabadell. La 
participació, molt desigual —del 35,8% a Vilafranca fins al 79,4 a Vio 
dona una mitjana del 64,2%. 

Una vegada mes, els lligaires E. Bertrand i Serra i J. Ventosa i Calvell 
obtenen les actes de Puigcerdá i Santa Coloma de Farners, sense ésser 
inquietats pels seus contrincants reformista i república, respectivament; 
en canvi, a Vilademuls, l'intent del cacic Caries Cusí de «transmetre» el 
districte al regionalista Pere Rahola es veurá frustrat per l'ajustada victo
ria del ministerial Ballbé, victoria que la Lliga contestará i atribuirá a 
coaccions governamentals. Si el república ara independent Albert manté 

49. «El Progreso», 16-IV-1916. 
50. Vegeu «Diario de Sesiones del Congreso», 24-V-1916, pp. 227 i ss. 
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el seu confortable predomini a La Bisbal, en canvi a Figueres, trencant la 
tradició republicana del districte, el ja esmentat Cusí veng i «conven^» 
al federal nacionalista Joaquim Salvatella, el qual no trígará a canviar de 
cassaca per a esdevenir liberal monárquic. A Torroella, el datista Four-
nier obté una amplia victoria damunt el titular del districte en la darrera 
legislatura, el maurista Peyra. 

L'elecció mes tensa i problemática de la provincia és, pero, la de 
Girona-capital, on les tres opcions en presencia —extrema dreta (jaumí), 
centre-dreta (Lliga) i esquerra (república)— es reparteixen els votants en 
tres blocs gairebé idéntics, fins al punt que la victoria recau en el 
república Fernández del Pozo per vuit vots d'avantatge sobre el regionalis-
ta Masó i Valentí. Naturalment, i al marge de l'intercanvi d'acusacions 
entre carlins i lligaires sobre la responsabilitat d'haver dividit el vot drétá, 
la Lliga impugna el resultat davant la Junta Provincial del Cens i, elevat 
el cas al Suprem, aquest recomaná 1'anuHació de l'acta, decisió que el 
Congrés ratifica malgrat la intervenció en contra de Lerroux51 i el llarg 
debat de republicans contra regionalistes. Resta a dir que la participado 
a les comarques gironines és del 70,2%, amb un mínim del 59% a La 
Bisbal, i un máxim del 79% a Torroella. 

Ais cinc districtes lleidatans que celebren eleccions, els resultáis in-
trodueixen canvis mínims en relació al 1914, i suposen un empat entre la 
Coalició Monárquica i els séus oponents, bé que, en el conjunt provin
cial, s'observi un ciar avantatgé de les forces «esquerranes» —liberáis, 
sobretot. Els comicis resulten disputats a la ciutat de Lleida —on, tanma-
teix, el conservador Ramos Cordero supera en prop de mil vots el repú
blica Moles52— i sobretot, a La Seu, on la Junta del Cens dona com a 
guanyador el ministerial Sales Musoles per una diferencia de 66 vots 
sobre el conservador independent Eduard Aunós, malgrat les protestes 
d'aquest. En canvi, a Balaguer, Les Borges i Sort-Viella els «titulars» deis 
respectius districtes —Rodés, de la UFNR, el nacionalista independent 
Maciá i el liberal Emili Riu— assoleixen majories aclaparadores —entorn 
del 80% deis vots emesos— enfront de contrincants d'extrema dreta. La 
participació, osciHant entre el 53'8% de Sort i el 76% de La Seu, resulta, 
en mitjana, relativament baixa: 65,9%. 

Una semblant tónica continuista presideix els resultáis a la provincia 
de Tarragona. A la Circumscripció, el liberal Nicolau, el federal Nougués 
i el conservador Veciana son reelegits amb xifres de vots similars a les 
del 1914, pero cal remarcar la important votació —mes de 6.000 sufragis— 
assolida peí candidat regionalista debutant, Josep Vidal i Barraquer, cosa 
que, juntament amb la davallada del carlí Suelves, assenyala el comen-
gament d'un procés de canvi en la direcció política de la dreta católica 
tarragonina; d'altra banda, els mes de 2.000 vots de diferencia entre els 
dos membres de la Conjunció Republicano-Socialista, Nougués i Estivill 

51. Ibíd., 25-V-1916. 
52. Ultra les rituals denuncies de compra de vots, el diari república «El Ideal» 

(11-IV-1916) atribueix la desfeta al fet que els liberáis demócrates —o riuistes— 
votessin en Ramos. 



—aquest no elegit— indiquen prou bé la primacía de les posicions per
sonáis sobre les etiquetes polítiques en els districtes rurals. 

A Roquetes, el liberal Kindelán renova la seva investidura davant l'opo-
sició simbólica del república Lluís Companys, i en condicions idéntiques 
obté la reelecció a Valls el liberal dissident Albert Dasca, ja que el seu 
competidor, el ministerial Guasch, es retira degut a la «vergonyosa com
pra de vots» perpetrada peí primer53. Marcel.lí Domingo, ara amb l'etique-
ta del BRA, consolida la seva posició a Tortosa i s'imposa cómodament al 
maurista Adolfo Navarrete. Per contra, constitueixen sorpreses la desfeta 
del reformista Caballé Goyeneche a Gandesa enfront del liberal Maristany 
i, encara mes, la de Jaume Carner al Vendrell davant d'un liberal, el 
marqués de Vilanova i la Geltrú. En conjunt, dones, hom pot parlar d'una 
gran victoria liberal i d'un serios retrocés república, amb una participació 
mitjana del 69,9%, entre el mínim de Roquetes —58,2%— i el máxim del 
Vendrell —81,4%—. 

El resum numéric deis resultáis electorals del 1916 ens ofereix la se 
güent distribució de les actes: 

Regionalistes . . . 13 
Liberáis 13 
Conservadors 5 
Reformistes 2 
Radicáis 2 
Federáis 2 
Republicans independents . . 2 
BRA . 1 
UFNR 1 
Liberáis independents . . . 1 
Jaumins 1 
Nacionalistés 1 

Potser la conseqüéncia mes obvia deis comicis que comentem és la 
ratificació de la Lliga —en escons guanyats, en vots recollits i, encara 
mes, en represéntació social— com la primera forca política del Principat, 
malgrat —o grácies— a l'oberta hostilitat del govern, que ha permés al 
regionalisme prestigiar-se en el papér de «perseguit» i reiterar la seva 
vocació de «partit nacional» enfrontat amb Madrid. L'únic resultat práctic 
de l'ofensiva neocaciquil menada per Alba ha estat l'espectacular revi-
falla del partit liberal, el qual assoleix una frágil prepotencia —frágil, 
perqué depén de la protecció governativa, i perqué tan bon punt can-
vii'n els aires polítics a la Cort, la majoria deis ara elegits s'apressaran a 
decantar-se vers la Lliga— i dona al conjunt de la represéntació parla-

53. «Diario de Tarragona», 10-IV-1916, 
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mentaría catalana una forta majoria dretana. Per últim, cal subratllar 
la nova i important davallada republicana, que es reflecteix en el nombre 
d'elegits —de 13 a 10, incloent els reformistes— pero també en la crei-
xent fragmentado organizativa, en la minva de votants, e t c . . 

Les eleccions del 1916 —que MarceHí Domingo qualificará de «desas
tre republicano» 54~ teñen, dones, la virtut de precipitar i posar al des-
cobert la llargament covada crisi del republicanisme a Catalunya, la mani-
festació mes immediata i visible de la qual és la desaparició de la UFNR, 
En efecte, davant la magnitud de la desfeta, Pere Coromines dimiteix la 
presidencia del partit i es retira de la política, exemple que és seguit peí 
també vencut Jaume Carner, i no cal dir que la defecció deis líders acce-
lera la desbandada: mentre «El Poblé Cátala», ensopidíssim, reconeix que 
la Unió Federal «se n ;ha anat a fons perqué era una ficció»55, Salvatella 
es prepara a saltar vers el liberalisme dinástic, i l'únic diputat que resta 
a la Unió, Felip Rodés, comenca a cercar l'aixopluc de la Lliga; abans 
d'acabar el mes d'abril, el Centre Nacionalista República, nucli básic de 
la UFNR a Barcelona, es dissol, i el partit pot considerar-se liquidat, per 
bé que en subsisteixin residus, a Barcelona i Badalona, entorn de les 
minories consistorials i sota la inspiració de Santiago Estapé56. 

La desorganització de les forces republicanes, pero, abasta també el 
PRR —greumént afeblit— i al BRA, en perill de ruptura a causa de les 
divergéncies entre M. Domingo OT —que molts creuen massa vinculat amb 
el lerrouxisme— i els altres dirigents, fins al punt que «El Diluvio» 
considera impossible la contínuitat del diputat tortosí al capdavant del 
Bloc 5S. Quan, en les setmanes immediates a les eleccions, el propi Domingo 
rebutja els discursos unitaris d'«El Progreso» i afirma la necessitat 
d'oblidar la lletania deis vells programes democrátics que ja no mobilit-
zen ningú per a parlar deis problemes concrets i quotidians deis sectors 
populars, intenta probablement rebatre les acusacions de filoradicalisme, 
pero també assenyala la direcció que seguirá, un any després, el Partit 
República Cátala. 

A parí l'aplicació de l'article 29 a sis districtes —Berga, Mataró, Olot, 
Cervera, Solsona i Tremp— que, si en el context estatal representen 
només el 4,1% deis 145 escons que hom atorgá sense elecció, a nivell 
cátala suposen el 13,6 de les actes en disputa, l'índex de participació mes 
baix del Principat es dona a Vilafranca (35,9%), i no arriba al 60% en 
alguns altres districtes (Sort, Roquetes, Terrassa, La Bisbal), caracteritzats 
tots ells per ésser «propietat política» d'tm determinat personatge; en 
canvi, assoleix el 81% al Vendrell, en una contesa amb indicis abundants 

54. «La Publicidad», 21-IV-1916. 
55. «El Poblé Cátala», 15-IV-1916. 
56. S. ALBERTÍ, op. cit, pág. 400. 
57. És significatiu el fet que, durant la campanya electoral, «La Publicidad» 

—diari del qual Domingo era director— es limites a realitzar atacs «unitaris» 
contra la Lliga, sense recolzar obertament la candidatura de Reivindicació Re
publicana Autonomista. 

58. «El Diluvio», 13-IV-1916. 

235 



de corrupció. Per províncies, i en relació amb el 1914, l'abstenció augmenta 
sensiblement a Barcelona —mes a la capital que a comarques— i, sobre-
tot, a Lleida, on puja mes de deu punts, pero es manté estable i entorn 
del 30% a Girona i Tarragona. 

Si un índex de la conflictivitat de cada elecció pot ésser el nombre 
d'actes protestades, la del 1916 resulta lleugerament mes tranquilla que 
l'anterior, ja que s'hi produeixen 15 casos d'impugnació formal deis re-
sultats davant el Suprem, deis quals només dos (Vic i Girona) son objecte 
de debat al Congrés, i únicament l'acta gironina és, en darrer terme, 
anuliada. 

* * * 

L'elecció parcial al districte de Girona fou fixada en principi per al 
30 de juliol, i a jornada després fins al 24 de setembre; en l'interval entre 
les dues dates, pero, es produíren uns fets que havien d'esdevenir centráis 
en el desenvolupament deis comicis: el 19 d'agost, com a culminació de 
diversos incidents anteriors entre militars i paisans a la ciutat deis 
quatre rius, un grup d'oficials de la guarnido, armats, agrediren a pacífics 
ciutadans que passejaven, i de la batussa subsegüent en resultaren nom-
brosos ferits i contusionats, naturalment civils. 

La topada, que no era insólita en la historia de les difícils relacions 
entre l'oficialitat —convencuda d'ésser una casta superior— i la població 
civil de les capitals provincianes de la Península, es produía en un con-
téxt preelectoral ja tens, i es convertí immediatament en el gran tema de 
la premsa catalanista, alimentat per les protestes de l'Ajuntament gironí 
i per i'adhesió d'entitats i personalitats. Tot i que polítics republicans se 
sumaren a les veus de condemna59, la Lliga cerca aviat la capitalització 
política deis fets —no havien estat uns esdeveniments similars, el 1905, la 
llavor de la Solidaritat?— i el Partit Radical cuita a fer-li el joc, sortint en 
defensa de l'Exércit, «que es la institución encargada de mantener la 
integridad nacional»60. 

Configurat d'aquesta manera l'ambient previ a l'elecció, les forces 
que hi concorren son, en substancia, les mateixes que Fabril: els repu
blicans amb E. Fernández del Pozo, els regionalistes amb Santiago Masó, 
i l'extrema dreta tradicionalista representada per «El Norte», que en 
principi dona suport a un maurista i, quan aquest es retira —el 15 de 
setembre— presenta el jaumí Joaquim Font i Fargas, membre del sector 
anticatalanista de Dalmacio Iglesias i contrari a la línia d'«El Correo 
Catalán»; el república es recolza en una «unió d'esquerres» que inte
gren el PRR, el BRA, els reformistes i els liberáis dinástics, i —en la me-

59. Per exemple, Tex-diputat Fernández del Pozo trámete a l'Ajuntament gi
roní la seva adhesió, i M. Domingo blasma el militarisme des del nou diari «La 
Lucha». 

60. «El Progreso», 26-VIIM916. 
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sura que el pacte de la Castellana continua vigent— pot comptar amb la 
benevolencia del govern Romanones. 

En el marc d'una campanya llarga i molt activa per part de les dues 
opcions principáis, els arguments básics emprats per la Lliga son dos 
—Fernández del Pozo és un foraster sense cap relació amb el districte, 
els problemes i inquietuds del qual ignora, i és, a mes, «lerrouxista», «el 
candidat d'El Progreso», del diari que no ha condemnat els militars agres-
sors— i els seus objectius son també dobles: associar la candidatura re
publicana a l'agressió deis oficiáis, i la d'en Masó a les exigéncies d'un 
desgréuge; i captar el vot de tota la gent d'ordre, ádhuc «apolítica», mar-
ginant el candidat jaumí, «pertorbador» i «dissident» de la propia disci
plina. 

Deis republicans units, que mobilitzen per a la campanya a Lerroux, 
Albert, Pi i Sunyer, Giner de los Ríos, e t c . , i fan de la lluita a Girona 
el centre d'atenció de llurs periódics, potser el Partit Radical és qui rea-
litza una tasca propagandística mes sorollosa; el lerrouxisme, ben neces-
sitat de temes que engresquin l'entusiasme de la base i facin oblidar la 
passada desfeta, i aspirant a capitalitzar en benefici exclusiu la previ
sible victoria republicana, infla la importancia de la contesa i la presenta 
com una mena de plebiscit popular sobre la política de la Lliga i sobré 
la Mancomunitat, a la vegada que anuncia la presencia massiva a Girona, 
el dia 24, de «jóvenes radicales» destináis a «defender la pureza del sufra
gio». 

Amb aquests precedents d'inusitada mobilització política, expectació 
i tensió ciutadana, era previsible una jornada electoral accidentada; en 
efecte, els desearais intents lligaires de comprar vots —segons els uns— 
o les coaccions i agressions de les colles lerrouxistes —segons els altres—, 
juntament amb la passivitat del governador civil, De la Prida, desfermaren 
la violencia, que ocasiona un mort i nombrosos ferits61. Al capdavall, pero, 
els mes de tres-cents vots de dreta que el carlí Font i Fargas arrabassá 
al regionalista Masó foren decisius, i permeteren la victoria republicana 
amb 81 sufragis d'avantatge. 

No cal dir que la Lliga qualificá el triomf de Fernández del Pozo d'«ig-
nominiós» i «fraudulent», i considera l'ocorregut un nou «afront a Ca
talunya» del govern liberal62. El Partit Radical, per la seva banda, ultra 
muntar una sorollosa campanya entorn de la mort del lerrouxista Miguel 
Morales, s'apropia totalment de la victoria, i en fa una valoració hiper-
triomfalista, ben exemplificada en l'article d'«El Progreso»63, «El principio 
del fin de la Lliga»: «En la lucha de ayer, se decidía la suerte de dos par
tidos políticos en Cataluña. Se fijaba el porvenir del glorioso Partido Ra
dical, héroe de la jornada, y se afianzaba, o se disolvía, toda la arquitec-

61. El mort —un jove radical— es produí a Salt, en la batalla a trets que 
s'originá quan els republicans assaltaren el domicili del marqués de Camps, es-
devingut —segons els atacants— centre de la compra de vots per a la Lliga. 

62. Vegeu «La Veu de Catalunya», 25-DC-1916. 
63. «El Progreso», 25-DC-1916. 
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tura barroca, todo el florilegio churrigueresco de esos mercaderes del 
Derecho, tratantes de la justicia. (...) La elección de ayer era un verdade
ro plebiscito en que el pueblo había de manifestar su voluntat respecto 
de los actos ejecutados por la Lliga después de las últimas elecciones ge
nerales. (...) El desastre sufrido ayer por esa comunidad explotadora, es 
definitivo... Gerona (... )ha sido la tumba de la Lliga y la cuna de una 
nueva, de una sólida y definitiva unión de los republicanos españoles». 

Com és obvi, les previsions deis lerrouxistes no resultaran profétiques 
i, d'altra banda, el seu intent de prendre l'elecció gironina com a punt d'ar-
rencada per a una ofensiva contra la Macomunitat, recusada —segons 
ells— per Girona, Lleida i Tarragona, es veurá tot seguit ofegada pels 
nous conflictes polítics i socials que enfosqueixen l'horitzó del 1917. 

Encara dins de la legislatura del 1916, té lloc a Catalunya una nova 
elecció parcial, originada el gener del 1917 per l'obligada renuncia a 
l'acta del diputat liberal per Tarragona, Josep Nicolau, en ocasió d'ésser 
nomenat director general de comerg del ministeri de Foment. Els comicis 
a la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset —que en aquest cas fun
ciona com a districte uninominal— son convocats per al 4 de marg i s'hi 
presenten dos candidats: el propi Nicolau, recolzat pels tradicionalistes, 
peí diari católic «La Cruz» i, en general, per totes les dretes, i el repú
blica Antoni Estivill, comptant amb l'ajut del grup federal reusenc de 
«Las Circunstancias». 

La desigualtat de forces entre els dos contricants M, el fet que, per a 
l ' l l de marg, hi hagués convocades a tot el país eleccions provincials, i el 
pressentiment que les Corts —tancades a fináis de febrer— tenien els 
dies comptats, restaren a la lluita tot Tinterés. Sense realitzar cap acte 
propagandístic, Nicolau es limita a capitalitzar la «gratitud» del districte 
i a utilitzar la influencia del seu carree —recordem que les comarques 
de la Circumscripció eren exportadores de vins, fruita seca, e t c . , i que 
el comerg exterior es trobava en situacíó delicada a causa de la guerra— 
per tal d'obtenir, en un clima de baixa participació, una folgada victoria. 
Tammateix, i a causa de la crisi política que commogué el régim al llarg 
del 1917, hom arriba a la dissolució de Corts, el novembre, sense que el 
Congrés hagués aprovat l'acta tarragonina. 

64. Segons «La Veu de Catalunya» (21-11-1917), la candidatura d'Estivill está 
destinada només a evitar 1'aplicació de Particle 29. 
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La solidesa demostrada per la Lliga en les legislatives del 1916 no 
desarma, evidentment, l'hostilitat del govern liberal envers el partit cá
tala, pero féu possible que el regionalisme, un cop assegurada la seva re-
raguarda, passés a la contraofensiva; estimulada, a mes, per l'esperan^a 
de cobrir, en part, l'espai polític que ha deixat lliure l'ensulsiada de la 
UFNR, la Lliga accentuará des d'ara el radicalisme verbal, adoptará un 
llenguatge obertament nacionalista i insistirá mes que mai a identificar
se amb la totalitat de Catalunya, sense que aixó signifiqui —ben al con-
trari— renunciar a la línia d'intervencionisme hispánic ja esbossada uns 
mesos abans. 

Les primeres manifestacions mes visibles de la nova actitud lligaire 
son el 21 de maig, la «Festa de la Unitat», i les intervencions parlamentá
ries de Cambó, el juny-juliol del mateix 1916, en el debat de la contesta-
ció al Missatge de la Corona. Tanmateix, els importants problemes doctri
náis i constitucionals que hi son plantejats —afirmació de la nacionalitat 
catalana, voluntat deis catalans de participar en el govern de l'Estat, de
manda d'una área propia de sobirania, e tc . .— restaran aviat enfosquits 
per Teclosió d'un tema molt mes pragmátic, que polaritzará en endavant 
l'enfrontament de la Lliga amb el poder central. Santiago Alba, que ha 
canviat la cartera de Governació per la d'Hisenda, presenta el juny a les 
Corts un projecte de llei sobre Beneficis Extraordinaris de la Guerra, 
favorable ais sectors agropecuaris, pero lesiu per ais interessos indus
triáis i comerciáis segons la Lliga, la qual assumirá immediatament l'o-
posició a les reformes fiscals albistes, i la sostindrá al llarg de mesos 
d'aferrissades discussions parlamentáries, mentre, al carrer, l'escassetat 
i la carestia deis productes básics esperonen la conflictivitat social, esti
mulen Tacostament UGT-CNT i congrien, arreu del país, un clima pre-
revolucionari. 

En el context així caracteritzat, les eleccions de diputats provincials 
de l ' l l de marg del 1917 suposen, a Catalunya, una nova confirmació de 
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l'hegemonia lligaire, i la reiterada prova de la impotencia del BRA; mal-
grat que la desaparició de la UFNR hauria hagut d'afavorir la consolida
d o del Bloc, esdevingut ara Túnica forca d'esquerra catalanista, els ma-
gres resultáis assolits —un diputat a Barcelona i dos a Tarragona— el 
condemnen irremissiblement a un paper testimonial sense futur. Ja ben 
abans, pero, d'aquest definitiu fracás, havia sorgit d'una de les entitats 
comarcáis mes representatives del republicanisme cátala, la Joventut Re
publicana de Lleida, un nou projecte de reconstrucció orgánica de l'espai 
polític que comentem, dispers, acéfal i afeblit per personalismes i loca-
lismes. Des del setembre del 1916, Humbert Torres i Alfred Pereña im
pulsaren mítings i converses amb voluntat unitaria, que quallaren rápi-
dament després de les decebedores eleccions del marc del 1917. Els dies 
21 i 22 d'abril d'aquest any se celebrava a l'Ateneu Gracienc de Barcelo
na, i amb la presencia o l'adhesió de mes de 150 entitats republicanes 
d'arreu del Principat l

t l'assemblea constitutiva del Partit República Cá
tala. Sota un programa federalista, aliaddfil, jacobí i socialitzant elaborat 
per Layret, hi confluien dos components básics —BRA i Joventut Repu
blicana—, a mes d'un grup de desenganyats del reformisme —Lluís Com-
panys, Antoni Estivill, Ramón Riu—, restes comarcáis de la UFNR, i els 
federáis empordanesos que seguien el doctor August Pi i Sunyer. Un di-
rectori de cinc membres —MarceHí Domingo, Francesc Layret, Gabriel 
Alomar, Alfred Pereña i Antoni Estivill— dirigía el nou partit, la vo
luntat obrerista i antidinástica del qual trobaria ben aviat ocasió de ma-
nifestar-se. 

En efecte, i tornant a la descripció de la política parlamentaria espa-
nyola, el govern liberal que exerceix el poder des del desembre de 1915, 
internament esquerdat per les divergéncies entre Romanones i Alba, i 
sotmés a les tensions emanades de la guerra, experimenta un rápid des-
gast que acabará forcant la dimissio del seu president, el comte de Ro
manones. El 19 d'abril, Manuel García Prieto pren él relleu, al capda-
vant d'un anodí gabinet liberal-demócrata en el qual Santiago Alba con
serva el departament d'Hisenda, pero la vida del «ministerio García» —com 
Panomena despectivament la premsa republicana—, será breu, i la seva fi, 
poc gloriosa: el maig esclata a la llum pública el llargament covat con-
flicte de les Juntes Militars de Defensa, i els poders civils —el govern i 
el mateix rei— s'han de plegar a les exigéncies d'un Exércit esdevingut 
1'árbitre de la situació; el 7 de juny cau el marqués d'Alhucemas; quatre 
dies després, amb les Corts tancades, el partit conservador «idóneo» en-
capcalat per Eduardo Dato torna al poder amb posat impassible i, com a 
única resposta davant el malestar i la protesta generalitzades, suspén les 
garanties i referma la censura. El régim continuava preferint la táctica 
de l'estruc. 

No és aquest el lloc, ni el nostre propósit, d'analitzar ara la quasi-re-
volució que, durant l'estiu del 1917, posará el régim espanyol de la Res-

1. «El Diluvio», 23-IV-1917. 
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tauració a la vora del coHapse2. De la successió de fets que, origináis per 
la pertinac negativa del govern Dato a obrir unes Corts en les quals es
tá en minoría, menaran, a través de l'Assemblea de Parlamentaris i de la 
vaga general de l'agost, a la caiguda d'aquell govern, a fináis d'octubre, 
ens interessa només remarcar-ne alguns aspectes: el primer, el protago-
nisme absolut de la Lliga en el moviment deis parlamentaris —empresa 
conservadora amb mitjans revolucionaris—, cosa que converteix el partit 
regionalista en el portaveu, no ja deis interessos burgesos. catalans, sino 
de les burgesies industriáis i mercantils de tot l'Estat, i l'obliga a abo-
car-se cada cop mes Catalunya enfora per tal de vertebrar aqüestes for-
ces i llancar-les a l'assalt del sistema. El segon, la dócil adhesió a les 
iniciatíves lligaires de prácticament totes les ai-tres forces polítiques ca
talanes—Partit Radical, liberáis autonomistes, republicans independents—, 
les quals, amb Túnica excepció del nacionalista Maciá, no intentaran en 
cap moment desbordar els plantejaments regionalistes. El tercer, l'im-
portant —qualitativament, almenys— paper jugat pels homes del nou 
Partit República Cátala en el desenvolupament de la crisi revolucionaria 
al Principat: llur únic diputat, MarceHí Domingo, protagonitzará, amb 
Companys i Layret, les abrandades campanyes del diari «La Lucha» con
tra l'Exércit i la monarquia, i col-laborará mes que cap altre polític bur-
gés amb la CNT en els preparatius insurreccionáis; aquesta conseqüén-
cia entre propaganda i conducta, que contrasta vivament amb les ambi-
güitats i desercions deis lerrouxistes, culminará en l'empresonament i Tin-
tent d'assassinat de Domingo per part deis militars, i donará al PRC una 
apreciable auréola de prestigi en els medis obrers i populars. 

Dit aixó, n'hi ha prou amb recordar que el govern conservador, ame-
nacat peí triple perill deis militars, la burgesia reformista i el moviment 
obrer, havia sortit del pas sobre la base d'enfrontar aqüestes tres forces 
entre elles, pero sense satisfer cap de llurs demandes; tanmateix, un cop 
esvait el risc de la revolta proletaria, tant les Juntes de Defensa com els 
parlamentaris tornaren a la cárrega, i el ministeri Dato trobá esgotada la 
seva capacitat de maniobra. El 27 d'octubre, mentre hom preparava la 
segona reunió de l'Assemblea de Parlamentaris a l'Ateñeu de Madrid, els 
militars empraven una vegada mes llur forca coactiva com a mecanisme 
del canvi polític, i obligaven el gabinet «idóneo» a abandonar el poder. 

La solució a la subsegüent crisi de govern no resulta fácil, tenint en 
compte el definitiu trencament del torn liberal-conservador, i la presen
cia amenazadora de l'Assemblea en funcions de Parlament paraHel. L'úni-
ca fórmula viable —llargament propugnada per la Lliga— semblava és-
ser un govern de concentrado que recollís l'esperit del moviment deis par
lamentaris i poses en marxa el procés de reforma constitucional, pero ca-
lia comptar també amb el suport de l'Exércit, i les Juntes el condiciona-
ven a la presencia de Juan de la Cierva al ministeri de la guerra; en aquest 
punt, la unitat del front reformista es trenca, perqué mentre l'esquerra 

2. Sobre aquest tema, vegeu LACOMBA AVELLAN, JUAN A., La crisis española 
de 1917, i Fámplia bibliografía que ressenya. 
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de l'Assemblea —Melquíades Alvarez— es negava a compartir el poder 
amb el responsable de la repressió del 1909, la dreta —Cambó— resolgué 
acceptar. Es consumava així la renuncia de la burgesia ais propósits de 
conquerir el régim, i la integrado de la Lliga en el bloc oligárquic de 
poder, amb l'esperan^a —o el pretext— de renovar el sistema restaura-
cionista des de dins. 

£1 3 de no ve mb re, dones, García Prieto torna va a la presidencia, amb 
un govern de concentració que integra ven un liberal, un maurista, un 
«ciervista», un demócrata i, per primera vegada des del 1899, dos minis
tres catalans: el regionalista Joan Ventosa i Calvell, i el república Felip 
Rodés i Baldrich, antic membre de la UFNR que ara servia de caució 
«esquerrana» al gabinet amb el beneplácit de Lerroux; al ministerí de la 

^ ^ ^ ^ r 

Governació, un magistrat «apolític» del Suprem, el vescomte de Matama-
la, havia de garantir la imparcialitat del govern en les eleccions3. Es 
tractava, evidentment, tant per l'amplada del ventall polític compres com 
per la talla de les figures involucrades, d'una «solució menor» i interina, 
d'un «govern de lloctinents» rebut amb hostilitat pels aparells deis partits 
dinástics —especialment els datistes i la fracció liberal de Santiago Alba— 
i combatut per les esquerres republicanes, que consideraven la conducta 
de la Lliga una traició a l'Assemblea de Parlamentarís. 

Val a dir que el propi gabinet, conscient de la seva fragilitat, es fixa 
uns objectius modestos: la dissolució —per fi!— de les Cambres4 i la 
convocatoria de noves Corts «elegidas con abstención de toda intervención 
gubernativa»5 i capaces d'acarar la resolució deis problemes de l'Estat. 
Per primera vegada de la Restaurado en$á, un govern feia renuncia for
mal de l'encasellat, i aixó oferia a la Lliga l'oportunitat de transplantar 
el regionalisme Ebre enllá, aprofitant el buit polític deixat per la inhibi-
ció del poder central. 

Per a completar el context sociopolític global en el qual teñen lloc 
les legislatives del 1918, cal encara subratllar dos eíements. El primer, 
l'existéncia, des del juny del 1917, d'una nova conjunció republicano- so
cialista —integrada per PSOE, PRR i reformistes— amb objectius inicial-
ment revolucionaris, pero que, després de la vaga de l'agost i de la rup
tura del moviment deis parlamentarís, deriva aviat en coalició electoral 
amb un proposit emblemátic: ralliberament deis quatre components del 
comité de vaga socialista, condemnats a 30 anys de presidí. El segon, la 
virulencia amb qué es planteja el problema de les subsisténcies arreu del 
país, i especialment a Barcelona, on durant tot el mes de gener sovinte-
gen les manifestacions violentes i els assalts a fleques i mercáis, fins a 
culminar, el 25 d'aquell mes, en la destitució del governador civil, mar
qués de Pilares —substituit per Carlos González Rothwos—, la suspensió 
de garanties i la proclamado de l'estat de guerra a la provincia. 

3. La composició del govern García Prieto, a MAURA, G. y FERNÁNDEZ AL
MAGRO, M., op. cit, pág. 309. 

4. Aquesta tindra lloc el 3 de gener de 1918. 
5. De la declarado ministerial, citada per PABÓN, J., op. cit., pág. 573. 
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Amb el prdleg d'unes eleccions municipals —111 de novembre del 
1917—• intensament polititzades, en les quals lligaires i radicáis mantenen 
llurs posicions barcelonines, el plantejament general de la campanya del 
1918 a Catalunya es caracteritza, d'una banda, per 1'ofensiva de la Lliga 
—que, per primera vegada, és poder— destinada, sota 1'eslógan «Per l'Es-
panya gran», a organitzar el regionalisme arreu de la Península i fer-ne 
la plataforma per a la conquesta de l'Estat i l'ulterior assoliment de 1'au
tonomía. L'altre-tret remarcable és la coalició del Partit Radical, el Par
tit República Cátala, la Federació Catalana del PSOE i el Partit Refor
mista, versió catalana de la conjunció republicano-socialista estatal, que 
engloba, amb les excepcions locáis que indicarem, totes les esquerres 
del Principat. Clarament, dones, els comícis enfronten les dues ales —dre-
ta i esquerra— del moviment deis parlamentaris, i suppsen un plebiscit 

que els uns volen ratificador i els altres condemnatori— sobre la pre-
tensió regionalista de reformar el régim des de dintre. 

Si passem, ara, a descriure l'arrenglerament electoral de les forces po-
lítiques a Barcelona, caldrá comentar subratllant la preocupació i l'alar-
ma que manifesta la dreta ideológica i social de la ciutat davant l'anun-
ciada inhibició del govern en les eleccions del 24 de febrer. Al llarg del 
mes de gener, es multipliquen en les planes de «La Vanguardia», per 
exempie, les crides a la prevenció «contra los manejos de las izquierdas, 
que hablan mucho de renovación y nuevos métodos, y lo que persiguen 
es la destrucción del régimen y la implantación de una República que 
sería un poco más agitada y desastrosa que la de Portugal»6, les manifes-
tacions d'escepticisme sobre l'eficácia de la neutralitat governativa, i ád-
huc les recomanacions explícites d'«una unión de todos los monárquicos y 
amantes del régimen»7 per a encarar-se amb les esquerres coaligades. Res-
ponent a aquest estat d'opinió, el Centre Monárquic Conservador realitza 
gestions encaminades a obteñir «la unión de elementos de orden con am
plia conjunción de derechas»8, pero, un any mes, el projecte devia fra-
cassar rápidament, perqué hom no torna a parlar-ne. ( 

Altra vegada, dones, malgrat les seves velleitats «revolucionáries» del 
darrer estiu, i a despit deis seus propósits reformistes d'ara, la Lliga és 
Fuñica alternativa seriosa d'ordre a Barcelona, l'únic agrupament —se* 
gons reconeix un rotatiu dretá9— que «acude al cuerpo electoral solici
tando los sufragios con un credo político definido, con una doctrina con
creta, con una bandera fija»,.l'únic partit conservador que disposa d'una 
máquina electoral eficae potenciada, en aquest moment, per la presencia 
de dos deis seus homes al govern de l'Estat. Si els recents esdeveniments 
polítics poden haver deteriorat la imatge del regionalisme entre els sec-
tors mes immobilistes de l'electorat —¿no ha anat la Lliga del bracet 
de republicans i spcialistes en la lluita contra el govern Dato?, no refusá 
després el seu suport a Maura?, no parla del carácter constituent de les 

6. «La Vanguardia», 13-1-1918. 
7. Ibid., 31-1-1918. 
8. «Diario de Barcelona», 31-1-1918. 
9. «La Vanguardia», 21-1-1918. 
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properes Corts?—, en canvi el piantejament bipolar de la contesa i rapa
ren t radicalització de les esquerres afavoreixen ragrupament instintiu de 
les classes benestants entorn de la bandera lligaire; i és per facilitar i 
reforear aquesta tendencia previsible que l'estat major regionalista resol 
convertir en coalició estable les seves corcháis relacions amb el carlisme, 
tot incloent un tradicionalista en la candidatura. 

La llista de la Lliga intenta respondre, en la seva composició, ais di
versos aspectes de la lluita propera que el partit vol capitalitzar. La pre
sencia de Francesc Cambó hi representa la direcció audac i imaginativa 
que el regionalisme ha tingut durant la crisi del 1917, el protagonisme as-
solit en la política espanyola, l'entrada al govern...; Pere Rahola, sena
dor en rúltim bienni, aporta una connotado mes nacionalista i liberal, 
i el prestigi de la seva posició activament aliadófila; Albert Rusiñol i Ma-
gí Morera van a la reelecció mes per llur significado social —burgesia 
industrial i professions liberáis, respectivament— que com a «polítics»; 
en fi, el notari jaumí Narcís Batlle i Baró té com a funcíó captar la dreta 
católica mes ultrancera i garantir l'autenticitat del conservadorisme lli
gaire. 

Grácies al seu esperit de síntesi, la candidatura regionalista-carlina 
recull el suport, mes o menys entusiasta, deis altres nuclis de la dreta 
barcelonina: explícitament l'hi donen el partit liberal-demócrata10 i, en 
nom deis conservadors, Joan Maluquer i Viladotn , mentre la Defensa So
cial recomana el candidat j aumí n , sense expressar cap veto ais altres 
quatre noms. En canvi, el «Diario de Barcelona» manté, tot al llarg de 
la campanya, una actitud hostil envers la «plutocracia electoral» de la 
Lliga, considera inoportuna i perillosa per al régim la convocatoria elec
toral i veu en l'abséncia d'una «razonable presión gubernamental» da-
munt els electors un acte de complicitat amb la subversió; al capdavall, 
pero, els clams antirevolucionaris del «Brusi» i les crides alarmistes a la 
mobilització general de la gent d'ordre per a contrarrestar la «nociva 
influencia» del sufragi universal, no son sino formes alambinades i reti-
cents d'abonar l'opció regionalista. 

L'elaboracíó de la candidatura esquerrana, vista l'heterogeneitat de la 
Coalició, fou especialment conflictiva. Francisco Largo Caballero hi repre-
sentava, no la microscópica forca del socialisme barceloní, sino l'auréo-
la del prestigi deis quatre empresonats de Cartagena, i el sentit revolu
cionan de la vaga de l'agost; de manera semblant, MarceHí Domingo 
aportava, molt mes que el suport del PRC —feble a Barcelona—, el re
cord de les seves campanyes del 1917 i la imatge de «mártir» guanyada 
en els esdeveniments de l'any anterior; la base organitzativa de la Coa
lició a la capital era, pero, el Partit Radical, i com a tal presentava Ale
jandro Lerroux i H. Giner de los Ríos, talment que la polémica es limi
ta al cinqué lloc. Des del seu republicanisme independent i crític, «El 

10. «La Veu de Catalunya», 21-11-1918. 
11. «La Vanguardia», 24-H-1918. 
12. «Diario de Barcelona», 20-11-1918. 
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—Que no'ns coneixes?... Som els de sempre... 
—'Dones no hi veig la «renovació». 

("La Campana de Gracia", 9-11-1918) 

Diluvio» proposá Ángel Guimerá i, havent renunciat aquest, en Gabriel 
Alomar, pero en darrer terme prevalgué la tradició lerrouxista d'incorpo-
rar a les candidatures un «financador», i el designat fou Joan Pich i Pon, 
malgrat el seu analfabetisme públie i notori i l'escassa simpatía de qué 
gaudia en els propis rengles radicáis. Com escrigué «El Diluvio» u , els ca-
pitostos republicans avantposaven «una bolsa a una frente augusta», pre-
ferien «a Gabriel Alomar, el maestro, don Juan Pich y Pon, ricachón 
improvisado» sense cap consistencia política i célebre només per la seva 
«populachería advenediza». 

A causa de «l'afer Pich» i, en general, de la que hom creu excessiva 
empremta lerrouxista damunt la llista de la Coalició, aquesta trobara 
serioses dificultáis per a recaptar adhesions deis sectors minoritaris de 
Pesquerra. Com veurem en analitzar la campanya, «La Publicidad» s'afe-
geix a la postura escéptica i decebuda d'«El Diluvio» i, juntament amb 
diversos nuclis polítics —el Partit República Democrátic Federal, el Par-
tit República Progressista— recomanen votar només Largo Caballero o, 
a tot estirar, Largo i Domingo. A part els grups que hi teñen represen
t a o s , la candidatura esquerrana pot comptar únicament amb el suport 
integre deis reformistes —gairebé inexistents a Barcelona— i d'alguns 
federáis. 

13. 12-IM918. 
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—Vella per vella, me quedo amb aquesta, que está mes fresqueta. 

("La Campana de Gracia", 16-11-1918) 

Molt mes que a la capital, és ais districtes forans on es manifesta es-
pectacularment la posició expansiva de la Lliga, reforcada per una polí
tica d'aliances mesurada i flexible. Ultra defensar les posicions obtingu-
des en anteriors comicis (Castelltercol, Granollers, Manresa, Sant Feliu, 
Vilanova, Puigcerdá, Santa Coloma de Farners), els regionalistes aspiren 
també a controlar districtes on hi teñen ja una tradició de lluita mes o 
menys sostinguda (Arenys, Igualada, Mataró, Sabadell, Girona, La Bisbal, 
Olot, Vilademuls, Solsona, la Seu, Tarragona) i ádhuc competeixen per 
primera vegada en indrets (Terrassa, Sort, Tremp, Roquetes) que fins ara 
havien semblat inabordables per al catalanisme conservador. Els contrin-
cants mes freqüents deis 22 candi da ts lligaires son liberáis i republicans, 
amb les úniques excepcions d'un conservador a Igualada i un carlí a Olot. 
D'altra banda, en virtut deis pactes locáis o provincials establerts, la Lli
ga dona suport r Tindependent Rodés per Balaguer —en el marc de la 
Concentració Popular lleidatana— i al liberal autonomista Matheu per 
Cervera, pero ha de renunciar a presentar candidats propis a Berga i Vic, 
a favor d'un maurista i un jaumí, respectivament; aquests sacrificis no 
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deixén de provocar malestar i, en el cas de Vic, la ruptura de la disci
plina amb la presentado d'una candidatura regionalista dissident. 

De les dues branques en qué está dividida la familia conservadora, els 
mauristes, aparentment molt proxims a Tórbita regionalista, competeixen 
només a Berga, on el comte de Fígols ós recolzat per la Lliga, per tal com 
els candidats que presentaven a Torroella, Tortosa i Valls es retiren a dar-
rera hora. Al districte de Girona llur órgan periodístic, «Patria», recoma-
na explícitament el vot a la Lliga14, i a les terres de Lleida son un deis 
components menors de la Concentrado Popular. Peí que fa al partit con
servador datista, la seva presencia electoral és també exigua —quatre 
candidats, a Igualada, Torroella, Cervera i Tarragona— i s'integra, a Llei
da, dins de la Coalició Monárquica, tot plegat en una inequívoca direcció 
antilligaire i amb alguna entesa local amb els sectors liberáis també hos-
tils al govérn de concentració. 

Sota aparences d'unitat, i a despit de les propostes reorganitzatives que 
difon «El Correo Catalán», el carlisme del Principat manté, el 1918, les 
divisions internes sorgides anys enrera, les quals es manifesten ,-ben cla-
rament en la diversitat d'estratégies electorals. Si a la provincia de 
Barcelona el grup encap^alat per M. Junyent fa coalició amb la Lliga i 
els mauristes, i obté llur suport per al candidat jaumí per Vic, Bartomeu 
Trías i Comas, a Girona i Olot, Dalmacio Iglesias i Pere Llosas, respec-
tivament, assumeixen una significació antiregionalista i ultradretana re-
colzada en «El Norte». A Lleida, malgrat que el Comité Provincial Jaumí 
anuncia la decisió de no prendre part en les eleccions15, la realitat és que 
un sector minoritari —els futurs mellistes— forma part de la Coalició 
Monárquica amb els dinástics, mentre que els adeptes d'«El Correo de 
Lérida» s'integren en la Concentració Popular, dins de la qual hom els 
reserva una senadoria, que será ocupada per Lluís Argemí i de Martí 16; 
en fi„ el candidat tradicionalista per Tarragona, María Bordas, es retira 
al darrer moment davant la multiplicitat d'opcions dretanes, i en bene-
fici del tándem liberal-conservador. 

El partit liberal, dins del qual la fracció garcia-prietista dona suport 
al govern, mentre els romanonistes juguen a Tambigüitat i els albistes 
s'hi oposen, presenta a Catalunya un panorama bigarrat i confús en el 
qual cada candidat elabora les seves própies aliances i s'autoadjectiva 
d'«independent» o «autonomista» segons les conveniéncies conjunturals. 
Tret, pero, deis casos de Cervera, on el liberal-demócrata Matheu té el 
recolzament de la Lliga, i del Vendrell, on la lluita és contra un república, 
els altres aspirants liberáis s'enfronten, amb ajuts diversos, a regionalis-
tes {Castelltergol, Granollers, Vilademuls, Solsona, Sort-Viella, Tarragona, 
Roquetes) o a aliats d'aquests (un maurista, a Berga). També s'han d'en-
quadrar en Támbit del liberalisme els cinc monárquics ocasionalment «in-

14. «Diario de Gerona», 24-11-1918. 
15. «El Pallaresa», 23-n-1918. 
16. «El Ideal», 5-II-1918, i «El Correo de Lérida», 1-III-1918. FERRER, M., 

op. cit., pag. 89. 
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dependents» que, a Terrassa, La Seu i Gandesa, disputen l'acta a rivals 
lligaires, i a Tortosa i Valls ho fan contra elements esquerranistes. Val a 
dir que, a la provincia de Lleida, la frágil unitat assolida el 1916 no ha 
resistit el ritme polític sotraguejat deis darrers mesos, i el liberalisme 
está confusament dividit en tres sectors, deis quals dos —els ageletistes 
d'«El Pallaresa» i els riuistes d'«El País»17— son part mes o menys ac
tiva de la Coalició Monárquica, mentre el tercer, representat per Roma 
Sol, és dintre de la Concentració Popular amb la Lliga i d'altres forces; 
a les comarques tarragonines, l'altre baluard cátala del partit liberal, 
aquest ha decidit, «en defensa del orden y del progreso patrio» 18, pactar 
un acord amb la resta de forces monárquiques provincials. 

En el marc de la Coalició d'Esquerres establerta a nivell del Princi-
pat —la qual presenta en total, a les comarques, mes de vint candidats— 
els reformistes, esdevinguts un partit residual pero amb individualitats 
prestigioses, aporten només tres noms en llurs places fortes tradicionals 
de Sant Feliu, Vilafranca i Tremp. Sens dubte, la novetat mes remarca
ble en el panorama coalicionista és la considerable presencia del socialis-
me, bé a través de les seves escasses figures catalanes —Manuel Serra i 
Moret concorre a Arenys i Mataró—, o bé amb la presentació deis presos 
de Cartagena —Largo Caballero per Vilanova, Julián Besteiro per Vic i 
Santa Coloma—, deis quals hom espera, no que triomfin, pero sí que ac-
centuin la significado obrerista de les candidatures i provoquin una reac-
ció sentimental favorable a l'esquerra. 

El gros de l'esforc electoral dins de la Coalició, pero, recau en el Par
tit República Cátala i en els republicans independents. El PRC lluita amb 
possibilitats molt variables a Manresa, Girona, Puigcerdá, Tortosa i Valls 
contra lligaires i monárquics, i presenta també en Joan Moles per Lleida, 
per bé que aquest amb l'ajut suplementari de regionalistes, alguns radi
cáis i altres grups de dreta; per llur banda, una serie de republicans fe
deráis, nacionalistes o de filiació confusa, adopten l'etiqueta de la Coa
lició per intentar la reelecció —Salas Antón a Sabadell, Albert a La Bis-
bal, Nougués a Tarragona, ara amb l'afegitó d'en Nicolau Juncosa— o per 
provar sort en districtes mes difícils (Terrassa) o margináis (Roquetes). 

El Partit Radical, en canvi, contribueix amb tres candidats (a Torroe-
11a, Roquetes i el Vendrell) al front esquerra i, per la resta, adopta una 
actitud resoltament antilligaire que el porta, en ocasions, a donar suport 
a candidatures monárquiques (Granollers) i que provocará greus conflic-
tes al si de la Coalició i del propi partit; davant el fet que, a Lleida, el 
república Moles forma part de la Concentració Popular i té, per conse-
güent, el suport de regionalistes, jaumins, e t c . , la direcció lerrouxista de 
Barcelona el desautoritza, per bé que el radicalisme lleidatá dirigit per 
Josep Estadella ignora aqüestes ordres i román dins de la Concentració. 

17. Interrompuda la seva publicació des de temps enrera. «El País» reapareix 
el 5-II-1918 per tal de defensar les candidatures deis germans Riu a Solsona i 
Sort-Viella. 

18. «Diario de Tarragona», 19-11-1918. 
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De manera semblant, la presentado a Figueres del prestigios fisióleg fe
deral August Pi i Sunyer, recolzat en el PRC i les restes locáis de la UFNR, 
i recomanat també per la Lliga, suscita l'oposició deis lerrouxistes empor-
danesos que, ajudats peí cacic Caries Cusí, fan concórrer un candidat 
propi, el metge de Lerroux, Pau Ferrer, originant així una sorollosa polé
mica de premsa en detriment de la unitat republicana. 

El desenvolupament de la campanya electoral, a Barcelona i arreu de 
Catalunya, resta dominat per l'actuació, els arguments i les consignes de 
la Lliga, la qual imposa la seva dinámica al procés polític i obliga les al-
tres forces a prendre posició —sigui hostil o amistosa— al seu entorn. 
Mentre, Ebre enllá, hom mobilitza homes i recursos en una gran opera
d o propagandística peí País Valencia, Galicia, Castella, Andalusia, e t c . , 
destinada a vertebrar una Espanya de regions —l'«Espanya gran»—, a 
l'interior del Principat el fil conductor de la campanya lligaire és una va
lorado hiperoptimista del moment polític, i una reiterada emfasització 
de la transcendencia deis comicis, així com del paper que el partit pot 
jugar en l'immediat futur de l'Estat: «Están dissoltes les velles Corts» 
—exulta «La Veu»—; «aixo vol dir que están dissolts els vells partits, i 
els vells tópics, i les velles detentacions de l'opinió pública, i el vell au-
tomatisme oligárquic, turnant i caciquívol, i Timpenetrable artificialisme 
parlamentari, contra el qual rebotaven exclussivament— i sempre de la 
manera mes estéril— qüestions bizantines o qüestions prévies» 19; i Fer-
ran Agulló corrobora: «Comencé una era nova per Espanya: cal que ho 
reconeguin així tots els catalans, tots els regionalistes ais quals cap l'hon-
ra d'haver iniciat el moviment salvador d'Espanya, assegurador de la 
nostra autonomía integral com a realitat vivent mereixedora d'assolir-la». 
«Cal —escriu «Pol»— que les properes eleccions no siguin unes eleccions, 
sino les eleccions definitives, cal treballar peí triomf en mes de cent dis-
trictes... O ara, o mal, catalans!»20. 

Dos textos sintetitzen de forma immillorable el producte polític que 
el regionalisme intenta vendré en aqüestes eleccions: el Manifest al País 
signat per la Comissió d'Acció Política de la Lliga, savia barreja d'eufó-
ría i patetisme— «...El moment és, dones, d'immensa gravetat, i la de-
cisió suprema resta en mans del país. Els representamos que el poblé ele-
geixi infondran nova vida a Espanya, o agreujaran la seva decadencia... 
Les artificioses organitzacions polítiques que s'anaven tornant en el poder 
i fabricaven els Parlaments a llur grat, han fracassat per a sempre...»21 

—i, sobretot, la conferencia de Cambó al Palau de la Música Catalana, el 
16 de gener. En la seva intervenció, el líder regionalista, després de jus
tificar les recents actituds de la Lliga —renuncia a la revolució, entrada 
en el govern—, reitera la fidelitat del partit ais propósits reformistes del 
juliol de 1917— «Anem a les eleccions amb un programa que és el de 
TAssemblea de Parlamentaris i en el qual en primer terme hi va el pro-

19. «La Veu de Catalunya», 11-1-1918. 
20. Ibidem; el subratllat és de Foriginal. 
21. «La Veu de Catalunya», 14-1-1918. 
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blema de lá reforma constitucional»— i la voluntat de jugar un paper 
actiu i arbitral en la direcció de l'Estat —«ocuparem al Parlament una 
posició central que ens donará for$a, aconseguint moltes vegades ésser 
el punt de patriótiques convergéncies»—, ádhuc després d'assolida l'au-
tonomia catalana, i acaba dibuixant els grans trets d'un ambiciós pro
grama de govern al servei d'una burgesia dinámica i emprenedora; «som 
creuats de la Catalunya rica i plena. Prediquem l'ideal de l'Espanya gran 
assentada damunt tots els pobles que la integren»22. 

Al costat d'aquest vessant «afirmatiu» —o d'exposició de la propia op-
ció política—, Taspecte «negatiu» de la propaganda regionalista —la crí
tica de les opcions rivals— resulta secundan i gairebé trivial. A partir 
d'un menyspreu genéric envers el bloc esquerrá —«alianca de cacics i 
de revolucionaris de per riure»n—, l'esforg deis publicistes lligaires es 
concentra a intentar dissociar els dos components mes antagónics de la 
Coalició —PRR i PRC— sobre la base de fer veure ais republicans cata-
lans que hom els está utilitzant —«a Barcelona la coalició de les esquer-
res no és mes que una bandera, amb la qual es vol salvar l'avariada mer
cadería lerrouxista»24 —i que, en el tándem Domingo-Lerroux— «la pa-
rella monstruosa del mártir i el sibarita»25—, el segon explota els so-
friments i el prestigi del primer; significativament, els atacs mes enér-
gics de «La Veu» es dirigeixen, amb els arguments habituáis, contra els 
Ierrouxistes, i respecten forsa els altres candidats. 

En resum, la Lliga desplega una campanya optimista í ofensiva, de gran 
estil —el propi ministre d'Hisenda, Ventosa i Calvell, hi és emprat com 
a propagandista—, campanya dirigida en esséncia a obtenir els sufragis 
de les classes burgeses i mitjanes, els industriáis, comerciants i professio-
nals, malgrat que, en alguna aparició esporádica, els soi-disants Ateneus 
Obrers Regionalistes aspirin a captar els vots deis treballadors. 

La contribució del carlisme barceloní a la defensa de la coalició amb 
els regionalistes és modesta i es circumscriu a unes árees ben concretes. 
A partir de llur inicial desconfianza envers el sistema —«esos procedi
mientos de la democracia populachera basada en la farsa del sufragio 
universal, es evidente que no pueden favorecer a los elementos sensa
tos»26—, els jaumins accepten, tanmateix, les regles del joc, constaten 
l'empenta de les esquerres «bullangueras y utópicas», «antipatrióticas y 
revolucionarias»27, en unes eleccions que hom considera decisives, i jus
tifiquen 1'alianga amb la Lliga sobre la base comuna de l'anticentralisme 
i Tantirevolucionarisme, per tal d'«evitar a todo trance el triunfo de los 
sectarios»28. A nivell práctic, aixó es concreta en un esfor$ per mobilit-

22. Les cites del discurs procedeixen de la ressenya que en dona «La Veu 
de Catalunya» el 17-1-1918. 

23. «La Veu de Catalunya», 14-11-1918. 
24. Ibid., 10-11-1918. 
25. Ibid., 12-11-1918. 
26. «El Correo Catalán», 7-II-1918. 
27. Ibid., 13 i 16-11-1918. 
28. Ibid., 14-11-1918. 
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PROPAGANDA RURAL 
r 

Iva visita del candidat 
+ 

(«L'EsqueUa de la Torratxa») 

zar, ultra els elements estrictament tradicionalistes, els sectors clericals, 
ais quals el candidat jaumí dedica especial atenció, amb visites sistema-
tiques ais rectors de les parroquies i ais convenís de la ciutat. 

Com ja hem dit mes amunt, el pes organitzatiu de la Coalició d'Es-
querres a Barcelona recau en el Partit Radical, i és aquest el que marca 
la pauta de la campanya esquerrana. Els lerrouxistes, que al llarg de les 
darreres setmanes han intentat reiteradament capitalitzar a favor propi 
el conflicte de les subsisténcies a base d'identificar acaparadors amb re-
gionalistes i exaltar «la acción redentora de los radicales» 79

t munten ara 
llur plataforma electoral a partir d'una explotació demagógica i prima
ria de la tensa situació socio-económica, amb consignes com: 

«Mientras el pueblo no puede vivir, la Lliga derrocha el dinero que 
ha tomado de los grandes plutócratas enriquecidos a costa del sufrimien
to de la nación. Hay que vencer al oro corruptor derrotando a la Lliga. 

Los gobernantes de la Lliga han arruinado al pequeño comercio, de
jando las manos libres a los agiotistas. Votar contra ella es cosa de dig
nidad para los perjudicados. 

29. «El Progreso», 23-1-1918. 
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Votar contra la Lliga es votar contra los que protegen a los acapa
radores»30. 

En un pía mes polític, no cal dir que els arguments centráis de la 
propaganda republicana son la traíció de Cambó ais ideáis de l'Assem-
blea de Parlaméntaris, i la contradicció entre la fraseología purificadora 
i reformista de la Lliga, i les aliances que contreu, al Principat amb car-
lins i mauristes, i a fora amb les deixalles caciquils de la vella política, 
ocasionalment disfressades de regionalistes; «la renovación la encarna 
Lerroux, autor de la alianza de las izquierdas —s'exclama «El Progreso»—. 
Basta ya, pues, de la farsa renovadora que sirve a la Lliga de bandera 
electoral. La renovación sólo será un hecho en nuestro país con el triun
fo de las izquierdas»31. 

Naturalment, la presencia, per primera vegada, d'un socialista en la 
llista de les esquerres dona una mica mes de solvencia a l'obrerisme d'a-
questes —«Largo Caballero representa en la candidatura a todos los ex
plotados, al proletariado militante que lucha para conseguir un mayor bie
nestar detentando por la plutocracia ensoberbecida que se cobija debajo del 
emblema de la Lliga Regionalista...»32— i fa un xic menys inversemblants 
els blasmes radicáis contra «los explotadores de niños y de mujeres en 
las fábricas de vidrio y en las del arte fabril», o les sentencies del tipus 
«De triunfar la Lliga, se impondría la emigración del proletariado cata
lán»33. En contrapartida, pero, l'heterogerieítat de la candidatura, i el re
cord deis passats antagonismes entre republicans autonomistes i lerrou-
xistes, o entre aquests i els socialistes, obliguen «El Progreso» a multi
plicar, en vigílies de Telecció, les consignes de «lealtad y disciplina», i 
aconsellen a Lerroux fer pública la prohibició expressa d'alterar o supri
mir qualsevol nom34, indici inequívoc de Tescassa cohesió de la Coalició. 

Apéndix pseudonacionalista d'«El Progreso», «El Poblé Cátala», sota 
la direcció d'Ignasi Ribera i Rovira, es troba ja en estat agónic35 quan 
participa en la campanya, dins de la qual hom li reserva un paper de 
suport estereotipat, ritual i sense esperit crític ais republicans, i alguns 
atacs plens d'un convencionisme jocfloralesc contra la Lliga: «Ha de fa
llarse amb vigoria que a Catalunya no hi ha solament capellans i gent 
burgesa, sino que hi ha proletaris conscients deis drets llurs i amants de 
la llur dignitat agresolada, que no hi ha solament tránsfugues, sino també 
consciéncies rectes» 36. 

F 

Per a completar l'análisi de la campanya electoral a Barcelona hem de 

30. Ibid., 7-H-1918. 
31. Ibid., 16-11-1918. 
32. Ibid., 17-11-1918. 
33. Ibid., 22-11-1918. 
34. Ibid., 23-11-1918. 
35. El diari, en irreversible davallada des del pacte de Sant Gervasi i, encara 

mes, des de la virtual dissolució de l'UFNR, el 1916, resta sense sortir del 6 de 
gener al 17 de febrer del 1918, i desapareixerá defínitivament el 14 d'abril del 
mateix any. 

36. «El Poblé Cátala», 23-IM918. 
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referir-nos encara a l'actitud d'un sector important d'opinió no militante 
representada mes o menys fidelment pels periódics republicans indepen-
dents «La Publicidad» i «El Diluvio». Ja d'entrada, ambdós periódics han 
manifestat llur justificat escepticisme peí que fa a les prometences de re
novado del régim —«¿Seremos tan candidos de creer que los represen
tantes de las viejas oligarquías y sus actuales aliados, que traicionaron 
a la Asamblea de Parlamentarios dirijan unas elecciones sinceras?; No. 
Unas elecciones sinceras, un verdadero plebiscito, supondrían su derro
ta y la del régimen. Unas Cortes, producto de la voluntad nacional, ven
drían a destruir los intereses mal creados que sostienen lo actual, con 
grave perjuicio del interés colectivo» 37—. I han fet esment deis seus recéis 
sobre la confecció de les candidatures republicanes, que «precisaba una 
preelección minuciosa y catoniana. Para ser candidato republicano debía
se exigir historia de sacrificios, competencia inteligente, perseverancia en 
los ideales y consagración popular. Sin duda, los directores no lo entien
den así y persisten en mantener el viejo tinglado que hace encoger de 
hombros al pueblo»38. 

En tots dos casos, els fets venen a corroborar aquests temors i, a 
partir sobretot de la inclusió d'en Joan Pich i Pon en la llista republi
cana, tant «La Publicidad» com «El Diluvio» adoptaran, respecte deis 
comicis, una actitud pessimista i distant. Hostil per un igual a lligaires 
i radicáis —«esos dos bandos explotadores de la ciudad»39—, «El Dilu
vio» recomana, en darrer terme, votar els candidats esquerrans que ofe-
reixin garanties de fidelitat ideológica, i d'honestedat; breu, a Barcelona, 
Largo Caballero i Domingo, «La minoría selecta de la candidatura», ja que 
la resta és «el peso muerto de nuestra democracia»40. 

A la resta de la provincia de Barcelona, només es dona un cas d'a-
plicació de l'article 29, a Vilafranca del Penedés i a favor de qui n'és di-
putat des del 1903, el reformista Josep Zulueta. Amb aquesta excepció, i 
la d'Arenys, on la presentació del socialista Serra i Moret té per únic ob-
jecte evitar Telecció automática d'un regionalista, la situació habitual 
és Tenfrontament entre dos candidats mes o menys equiparables, un deis 
quals lligaire o aliat de la Lliga, i l'altre liberal (Berga, Castellter^ol, Gra-
nollers), conservador (Igualada) o de la Coalició d'Esquerres (Manresa, 
Mataró, Sabadell, Sant Feliu, Vilanova). A Granollers, en el marc de l'a-
lian<?a estable existent entre liberáis i republicans, corresponia ara a 
aquests presentar el candidat antiregionalista, que era Josep Borrell i Sol, 
ex-regidor de Barcelona i membre del PRC; tanmateix, les reticéncies deis 
monárquics l'obligaren a desistir, i aleshores aquells proclamaren el mar
qués d'Olérdola, amb el suport deis lerrouxistes, pero no del nucli república 

37. «La Publicidad», 29-1-1918. 
38. «El Diluvio», 30-1-1918. 
39. Ibid., 14-11-1918. 
40. Ibid., 23-11-1918. L'article en el qual, el mateix dia, «La Publicidad» 

fixava la seva posició electoral —presumiblement en idéntic sentit—, fou supri-
mit per la censura. 

255 



nacionalista, el qual decidí votar Julián Besteiro. Solament dos districtes 
contemplen una Iluita triangular, a causa de la divisió de les dretes: a 
Terrassa la Lliga, no havent pogut arribar a una entesa amb els salistes, 
presenta per primera vegada candídat propi, que comparteix amb un re-
publica els honors del combat contra Alfons Sala; a Vic, l'entitat local 
regionalista «Catalunya Vella» rebutja la decisió de l'estat major del par-
tit, de recolzar el carlí Bartomeu Trías, i impulsa la candidatura dissi-
dent de Ramón Bach i Planell. 

Tret de Torroella, on el datista Fournier i Cuadros no té res a temer 
del seu desconegut contrincant esquerrá, i de Figueres, on August Pi i 
Sunyer compta amb el recolzament majoritari deis republicans emporda-
nesos per a enfrontar-se al radical Pau Ferrer, estrany al districte i apa-
drinat per lerrouxistes i alguns federáis histories, la Lliga és present a 
tots els altres districtes gironins, bé en qualitat de presumible guanya-
dora damunt competidors esquerrans purament simbolics —Puigcerdá i 
Santa Coloma41—, bé com a perillosa rival deis anteriors titulars de l'ac-
ta, siguin aquests el república Albert a La Bisbal, el carlí Llosas a Olot, 
o l'albista Ballbé de Gallart a Vilademuls42. En aquest darrer lloc s'ha 
esvaít a darrera hora la possibilitat d'un duel entre liberáis, en retirar-se 
el romanonista José Canalejas Rubio, que comptava amb el suport deis 
republicans. 

Seguint la tradició de les darreres consultes, a la ciutat de Girona la 
contesa es planteja entre tres candidats. La Lliga, investida arran de les 
dues eleccions del 1916 amb la representació majoritária de la dreta giro-
nina, que li ha estat confirmada en les municipals del passat novembre, 
presenta Bonaventura Sabater i Burcet, ex-diputat conservador peí dis
tricte en la legisladura de 1903, i obté el suport deis mauristes després 
d'una campanya poc estrident dedicada básicament a denunciar el divi-
sionisme deis carlins. En efecte, el perseverant Dalmacio Iglesias torna a 
la palestra arborant, una vegada mes, la bandera de la relígió —«Los ca
tólicos deben apoyar nuestra candidatura. Lo exigen sus creencias y los 
intereses del catolicismo amenazados de muerte»43—, i emprén una croa
da antilliguera nodrida per un igual amb arguments doctrináis —el cata-
lanisme, assegura, ha estat impregnat des deis seus orígens d'indiferen-
tisme religiós, liberalisme i una concepció no-católica de la política i de 
la societat— i amb sentencies com: «amo a Cataluña, soy catalán puede 
que más que Cambó, pues yo he formado una familia en Cataluña, cosa 

41. A Puigcerdá, el república Isidre Riu concorre només per a evitar el triomí 
sense Iluita d'en Bertrand i Serra, i ofereix el seu nom com a «bandera anticaci
quista», sense cap esperanca de guanyar («El Autonomista», 20-11-1918). Molt 
mes testimonial és encara la proclamació de Besteiro a Santa Coloma, enfront del 
ministre d'Hisenda, Ventosa i Calvell. 

42. Ballbé té el suport d'alguns jaumins («Diario de Gerona» 21-11-1918) i 
intenta simultaniament capitalitzar de cara a les esquerres la seva participado en 
l'Assemblea de Parlamentaris; vegeu-ne el manifest electoral a «El Autonomista», 
14-1-1918. 

43. «El Norte», 2-II-1918. 
M T • • 
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que todavía no ha hecho Cambó» w; al capdavall, sembla que la pere
grina tesi segons la qual en Sabater és «nacionalista esquerrá»45 aconse-
gueix d'inquietar Tala dreta de la Lliga46, pero no podrá equilibrar l'e-
fecte de la visita electoral del ministre Ventosa a la ciutat. Peí que fa 
ais republicans, la candidatura de Francesc Layret, sorgida d'Un labo
ríos procés d'avantvotació47, és propugnada per totes les esquerres48 i 
realitza un important esforc de propaganda amb nombrosos mítings pro-
tagonitzats per Companys, Domingo, Rahola, Lerroux, e t c . : ultra els 

r 

atacs a la Lliga en els termes usuals —«explotadores del humilde, falaces 
en la propaganda, corruptores del sufragio, sindicato de intereses priva
dos...»49—, la base d'aquesta campanya és el prestigi personal d'en Lay
ret, i el seu nacionalisme irrefutable, en contrast amb la mediocritat del 
candidat regionalista, un «pervingut al catalanisme» 5° sense cap talla po
lítica. 

Les forces polítiques lleidatanes concorren a aqüestes eleccions amb 
fesomia propia, dividides en dos grans blocs antagónics, que cobreixen 
prácticament tota la geografía provincial. Una Coalició Monárquica aple-
ga els conservadors, la majoria deis liberáis i la fracció mes dretana deis 
carlins —els quals ja comencen a autodenominar-se tradicionalistes—; 
enfront, la Concentració Popular, que es forma mesos abans sota Pestí-
mul de la Lliga i ha obtingut ja un bon éxit en les darreres municipals, 
engloba, ultra els regionalistes, el PRC, els jaumins d'«El Correo de Lé
rida» 51, alguns liberáis autonomistes, mauristes i radicáis estadellistes 51 bls, 
i pretén ésser una mena de nova Solidaritat Catalana de les forces autén-
ticament arrelades al país contra el caciquisme deis partits centralístes. 

A la capital, on la Concentració está dominada pels republicans del PRC 
—o, mes exactament, per la Joventut Republicana—, aquests designen can-
ditat, una vegada mes, Joan Moles, i s'esforcen per justificar la seva alianza 
amb sectors de la dreta en funció de la fidelitat al programa de l'Assem-
blea de Parlamentans, per a una «feina de destrucció—, d'eliminació de 

44. Ibid., 19-1M918. 
45. Ibid., 10-IM918. 
46. «El Norte» publica, el 17-11-1918, una lletra signada per trenta-set regio

nalistes que ofereixen Uur suport electoral a en Dalmacio Iglesias. 
47. El 6 de gener se celebra ja una assemblea republicana de signe preelec-

toxal, pero fins al 27 del mateix mes no fou designat en Layret, i els dubtes i 
vacillacions entorn del candidat arribaren al 6 de febrer. 

48. L'Agrupació Socialista Obrera de Girona recomaná votar en Layret. «El 
Autonomista», 23-11-1918. 

49. «El Autonomista», 23-11-1918. 
50. Ibid., 8-II-1918. 
51. Aquest periódic insinúa que un deis propósits de la seva presencia dins 

de la Concentració és propiciar l'orientació dretana de la Luga. 
51 bis. La direcció del PRR, a través del Centro Republicano Leridano dé 

Barcelona, s'oposa a la Concentració i recomana votar els liberáis i les dretes; 
«El Ideal», 16-11-1918. 

257 



la vella política»sz. El camp monárquic, agreujada la seva feblesa per la 
important defecció deis integristes del «Diario de Lérida»53, presenta en 
principi en Ramón Felip i Galicia, director del Sindicat de Recs del Canal 
d'Urgell54; la renuncia d'aquest, pero, i la impossibilitat de comptar amb 
rex-diputat Ricardo Ramos Cordero55, obliguen els dinástics a proclamar 
a darrera hora un independent, Joan Marsal i Claró, que acabará també per 
retirar-se, deixant al república sense contrincant. 

I den tiques característiques de manca d'oposició a la Concentració es 
produeixen en altres dos districtes de la plana: Les Borges, on, esvaídes 
les candidatures d'un capellá de nom Vilaplana, i del dretá Faustí Ballvé, 
Maciá56 obté la investidura per l'article 29, i Balaguer, on el socialista 
doctor Pía i Armengol es retira davant Tindependent Felip Rodés, ara mi
nistre d'Instrucció Pública. La lluita, dones, se centra a Cervera —entre 
el conservador Marsans i el liberal Matheu, recolzat per la Concentració, 
encara que no en formi part— i, sobretot, ais quatre districtes de la mun-
tanya, on els candidats concentracionistes —tots de la Lliga— xoquen amb 
les múltiples arestes del poderos bloc ríuista: els germans Daniel i Emili 
Riu a Solsona i Sort, respectivament, l'independent monárquic, protegit 
per ells, Joan Serradell a La Seu, i ádhuc el reformista Llari —cunyat de 
l'Emili Riu— que, a Tremp, es cobreix amb l'etiqueta de la Coalició d'Es-
querres. 

Tres agrupaments d'importáncía desigual protagonitzen les eleccions 
tarragonines del 1918; entorn del partit liberal s'ha constituit una coali
ció dinástica que té el suport eventual deis jaumins i que representa l'al-
ternativa dretana pura a tots els districtes, mes encara després de la re
tirada, per raons desconegudes, deis candidats mauristes a Tortosa i Valls. 
A aquest front defensiu caciquil, la Coalició d'Esquerres hi oposa, amb 
taranná moderadament optimista, dos radicáis, al Vendrell58 i a Roque
tes, i dos homes del PRC —Tortosa i Valls—, mentre que, a Gandesa, hom 
arriba a un acord amb els regionalistes per a presentar en comú el navi-
lier república nacionalista Maciá Mallol contra el monárquic Oriol y Uri-
güen. En fi, la Lliga renova els seus intents d'arrelar a les comarques me-
ridionals del Principat i, ultra l'aliansa de Gandesa, proclama un candi-
dat propi a Roquetes. 

Naturalment, és a la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset on es 
polaritza la lluita política provincial. Les esquerres hi presenten una 

52. «El Ideal», 1-II-1918. 
53. El 2 de febrer, «El Diario de Lérida» publica un article en qué trenca 

tota relació amb la Coalició Monárquica i es reclou en un retrai'ment polític total. 
54 «B Pallaresa», 7-II-1918. 
55. Ramos fa pública la seva conversió al regionalisme, pero anuncia que, per 

motius de salut, romandrá apartat de la política activa; «El Pallaresa», 15-11-1918. 
56. En el seu manifest electoral («El Ideal», 13-11-1918), Maciá justifica el seu 

retorn a la política parlamentaria en el fet que «una renovació general está en 
vies de realitzar-se» i, «davant aquesta situado, em considero en el deure moral 
de reintegrar-me a la política per aportar el meu esforc a l'engrandiment de Ca
talunya i d'Espanya». 

58. És Lluís Figueroa i Mariá, i té per órgan periodístic «El Baix Panadés». 
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doble candidatura per majories, amb l'inevitable Julia Nougués —repúbli
ca «conjuncionista»— i el federal Nicolau Juncosa i Sabater, procedent 
de la UFNR, per bé que la unitat entre ambdós no sembla perfecta, puix 
que els nacionalistes reusencs que teñen per órgan «Foment» critiquen se-
verament en Juncosa i amenacen votar el candidat regionalista59. Les dre-
tes ofereixen, en principi, l'esmicolat panorama de quatre candidatures 
uninominals, el liberal Nicolau i el conservador Veciana —que van a la 
reelección—, el lligaire Albafull i el carlí María Bordas; amb la retirada 
d'aquest, pero, «la situación está completamente despejada» —escriu el 
diari católic «La Cruz»60—, «ya que los elementos de orden tienen un 
camino cierto y determinado que seguir: votar la doble candidatura mo
nárquica». Des d'aquest moment, la campanya es redueix a Tesforc de 
clericals i dinástics per aillar i desqualificar l'opció regionalista —acusada 
d'«izquierdista», «indiferentista en religión» i promotora de l'Assemblea 
de Parlamentaris61—, i a la réplica de la Lliga que, resolta a fer-se un 
lloc en la representació de les classes benestants tarragonines, passeja el 
ministre Ventosa com a propagandista electoral per les comarques del 
Tarragonés, el Baix Camp i el Priorat62. 

* * * * 

Malgrat la vigencia de l'estat de guerra, els comicis del 24 de febrer 
es caracteritzen, a la circumscripció de Barcelona, per l'ordre i l'augment 
de la participació —superior al 43 %—, estimulada per l'esforc de mobi-
lització deis partits (les Joventuts Radicáis, per exemple, organitzen el 
transport de votants malalts ais coHegis electorals). L'alianca lligüero-car-
lina, que ha guanyat prop de 14.000 vots respecte al 1916, obté una acia-
paradora victoria damunt les esquerres, els vots de les quals no arriben 
a la suma deis que, dos anys abans, recolliren separadament radicáis i 
Reivindicació Republicana Autonomista; i, cosa encara mes significativa, 
els dos esquerrans elegits per minories son el socialista Largo Caballero 
i el república Marcel-lí Domingo, mentre que els tres radicáis —Lerroux, 
Giner i Pich— resten sense acta. 

L'análisi de l'elecció per districtes municipals corrobora a bastament 
que l'augment del nombre de votants té un signe dretá i afavoreix pri-
mordialment la Lliga: ais districtes on aquesta predomina (II, III, IV, 
VI, VIII i IX), la participació ha pujat, en relació amb el 1916, prop de 
deu punts, i el percentatge de vots regionalistes sobre el cens ha crescut 
en una proporció similar o superior; en canvi, ais districtes de majoria 
republicana (I, V, VII i X), el creixement de la participació resta entorn 
del 5 % i es canalitza en prácticament tots els casos envers la llista lli
gaire. 

59. «Diario de Tarragona», 14-11-1918. 
60. 19-11-1918. 
61. Vid. «La Cruz», 21-11-1918. 
62. Vegeu a «La Cruz», 17-11-1918, el manifest que tots els candidats per la 

Circumscripció —llevat del regionalista— signaren, en protesta per la visita elec
torera d'en Ventosa. 
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CAMPIONAT ELECTORAL 

—Comencem ? 
—Comencem. 

("VEsquella de la Torratxa", 22-11-1918") 

Podríem afirmar, en conclusió, que el regionalisme ha recollit de ma
nera rotunda els benéficas del seu protagonisme en la crisi del 1917 i, al-
hora, ha sabut capitalitzar la por de les classes posseídores davant l'ame-
na$a revolucionaria, abastant així un vot socialment i ideológicament mes 
heterogeni que mai, un vot que va des de la dreta mes extrema —resulta 
iHustrativa relevada votació a Sarria— fins a la menestralía catalanista de 
Sant Andreu o Horta. En canvi, els republicans units no han pogut ni 
tan sois contenir la tendencia a la baixa que llurs votacions experimenten 
des del 1911, i detenten un predomini cada cop mes precari en llurs ba-
luards tradicionals deis barris populars; la propia distribució interna deis 
vots en la candidatura esquerrana, amb Telecció deis dos «mártirs» del 
1917 i Texplícita condemna al Partit Radical, indica prou bé que, fora de 
la lleugera reacció sentimental a favor de Largo i Domingo, la Coalició 
d'Esquerres ¿» Barcelona resta massa marcada per l'empremta habitual 
del lerrouxisme per a ésser capag de vencer Tabstencionisme obrer en 
una mesura apreciable. 

Dos districtes típicament burgesos, el III (dreta de la Rambla, cen
tre antic) i el IV (dreta de l'Eixample), registren el nivell de participació 

260 



r" 

mes alt, entorn del 50 %, mentre que la mes important abstenció —63-
64 °/o— es dona en districtes —el I (Barceloneta, Poblé Nou) i el VII 
(Sants, Hostafrancs, Poblé Sec)— de marcada fesomia obrera. Si, tant res
pecte al cens com ais votants totals, el districte III continua essent la 
máxima fortalesa regionalista —tres de cada quatre vots emesos hi son 
per a la Lliga—, peí que fa ais republicans el districte I dona la major 
próporció sobre els vots emesos, pero és la X (Sant Martí, Poblet, Ver-
neda) on un percentatge superior deis censats voten les esquerres; cal, 
també, subratllar que, per primera vegada en el període estudiat, la Lli
ga assoleix a Barcelona, en unes legislatives, la majoria numérica deis 
vots, puix que les seves anteriors victóries ho havien estat grácies a la 
divisió republicana. 

Per la seva mateixa amplitud, pero, aquest triomf está carregat d'am-
bigüitats. Remarquem a aquest propósit que, en tant que la Lliga en fa 
una valoració triomfalista —«Victoria sense precedents», titula «La Veu» 
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el dia 26— i el considera una ratificació popular deis delers democrátics 
de l'Assemblea de Parlamentaris, els aliáis tácits o explícits del regiona-
lisme s'apressen a remarcar llur contríbució a l'éxit comú i, mentre «El 
Correo Catalán» afirma que el suport jaumí a la candidatura de coalició 
ha estat decisiu en molts districtes, el «Diario de Barcelona» proclama 
que los «regionalistas pudieron beneficiarse con miles de votos que no 
eran propiamente suyos, sino de elementos afines»63. 

Peí que fa ais lerrouxistes, procuren encobrir la seva desfeta sota un 
reguitzell de tópics —«No ha triunfado la Lliga. Ha triunfado el oro co
rruptor de la plutocracia, la burguesía, el clero, los acaparadores, los qui-
ritarios, el militarismo vergonzante, la desaprensión pública, los provo
cadores del hambre...»64— i, tot reconeixent que la victoria dretana «no 
fuera posible sin la equivocada abstención de una gran masa de izquierda, 
alejada sistemáticamente de la vida ciudadana por vesánicos que a la 
postre no son más que colaboradores efectivos de sus más crueles e im
placables explotadores...»65, son incapa^os de presentar un antídot a la 
creixen^a de l'abstencionisme. A desgrat que Lerroux asseguri: «nuestros 
aliados se han portado lealmente con nosotros»66, sovintegen en la prem-
sa radical les aHusions a «la cominería, el personalismo y el fulanismo 
que agostan con funesta persistencia a la democracia catalana»67, i la con-

vicció d'haver estat victimes d'una traícüó arrela amb for^a en la base 
del partit. 

L'éxit regionalista a la capital és refermat amb escreix a la resta de 
districtes barcelonins. Ultra reteñir els escons de Castellter^ol —on Cam
bó obté la seva segona acta—, Granollers, Manresa —on el república ven-
gut denuncia una compra de vots per valor de 150.000 pessetes—, Sant 
Feliu i Vilanova, la Lliga, investida del seu ministerialisme i ajudada, en 
opinió deis contrincants, per generoses distribucions de diners, conque-
reix de forma rotunda Arenys, Mataró i Sabadell, i s'imposa també, amb 
mes dificultáis, a Igualada. Tenint en compte que els diputats electes per 
Berga i Vic —el maurista comte de Fígols i el jaumí Trías— ho han estat 
sota Temparan^a lligaire, hom pot dir que Túnica desfeta d'aquest partit 
ha tingut lloc a Terrassa, on, tanmateix, només la divisió del vot antisa-
lista entre un regionalista i un república ha permés el sempitern cacic 
liberal triomfar de nou. És gairebé ocios, en aquest context, remarcar l'en-
sulsiada deis dinástics, i també la de republicans i socialistes, els quals, 
malgrat assolir en alguns indrets (Manresa, Sant Feliu) mes del 40 % deis 
vots emesos, no poden resistir l'abassegadora irrupció regionalista. La par
ticipado, relacionada amb el grau d'interés local de la lluita, és máxima 
a Sabadell i Vic —79 %— i mínima a Vilanova —48 %—, i dona una mit-
jana del 68,6 %, lleugerament superior a la del 1916. 

63. «Diario de Barcelona», 26-11-1918. 
64. «El Progreso», 25-11-1918. 
65. Ibidem. 
66. «El Progreso», 28-11-1918. 
67. Ibid., 25-11-1918. 
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Els districtes empordanesos de Figueres i La Bisbal ratifiquen el seu ca
rácter de ferms baluards republicans en atorgar amplíes victóries al fe
deral del PRC Pi i Sunyer i al república nacionalista Albert, respectiva-
ment. Tret d'aquests dos casos, i del triomf sense oposició efectiva del 
conservador Fournier a Torroella, la Lliga domina la resta de la provín-

r ^ ^ ^ 

cia de Girona i, a mes de les obvies reeleccions d'en Bertrand i Serra 
a Puigcerdá i en Ventosa a Santa Coloma, aconsegueix arrabassar Olot 
al carlí Pere Llosas, i Vilademuls al liberal Ballbé, en conteses forca dis-
putades. A Girona-ciutat, on el record del 1916 havia donat un to quasi-
béliic68 al clima preelectoral, la jornada deis comicis no está mancada 
d'incidents violents —tiroteig del local de la Lliga per part del requeté—, 
pero el candidat regionalista hi obté Tacta per primera vegada, amb un 
avantatge suñcient sobre en Layret i desqualificant de manera definitiva 
ropció carlina. La mitjana de participació es manté estable —70,3 %— en
tre el 83 % d'Olot i el 62 °/o de Puigcerdá. 

En el duel entaulat, a nivell lleidatá, entre la Coalició Monárquica i 
la Concentració Popular, la segona triomfa sense oposició, i enmig d'una 
pau octaviana, a Lleida i Balaguer, on son elegits Joan Moles, del PRC 
i diputat del 1907 ai 1913, i l'ex-republicá Rodés; a Cervera, el liberal fi-
lolligaire Matheu s'imposa per un marge molt estret al conservador Mar-
sans, mentre ambdós s'entreacusen de coaccions i tupinades. L'epicentre 
de la lluita era, pero, la muntanya, i allí el veredicte de les urnes és tér-
bol: si a Solsona i Tremp el clau riuista obté victóries mes o menys ajus-
tades damunt els regionalistes, i fa elegir el liberal Daniel Riu i el re
formista Llari, ais districtes pírinencs la Lliga guanya de manera aparent-
ment clara, amb Josep M. Trias de Bes a La Seu i Eduard Aunós a Sort-
Viella; en aquest darrer cas, no obstant, el cacic Emili Riu, vencut per 
primera vegada des del 1901, impugna el resultat davant el Suprem, tot 
acusant Aunós d'haver invertit 400.000 pessetes en comprar vots, compra 
que —si no en les dimensions, en el fet— fou comprovada en diligencies 
posteríors, i induí el Tribunal a recomanar la nullitat de l'elecció i la sus-
pensió del dret de representació del districte: al Congrés, s'hi oposa en 
nom deis regionalistes en Bertrán i Musitu, i defensa 1'anurlació el mau-
rista Ossorio Gallardo, el qual imposá el seu criteri després d'un animat 
debat69. Peí que fa a la participació, aquesta resulta en mitjana del 67,8 %, 
pero és molt baixa a la capital —44,8 %— i arriba al 81 % a Solsona. 

El tret mes remarcable deis resultats a la provincia de Tarragona és 
la sensible revifalla republicana que, a part el ja solid feu marcellinista 
de Tortosa, es manifesta a Gandesa amb el triomf del nacionalista repú
blica Maciá Mallol, i a Valls amb l'ajustada victoria, primera en la his
toria del districte, del república catalanista Joan Esplugas. L'altre gran 
forca provincial, els liberáis, mantenen amb considerables dificultats les se-
ves posicions a Roquetes i el Vendrell, on son reelegits Manuel Kindelán i 

68. Vegeu, per exemple, les instruccions donades ais electors republicans, a 
«El Autonomista», 23-11-1918. 

69. «Diario de Sesiones del Congreso», 5-IV-1918. 
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el marqués de Vilanova, respectivamente enfront de seriosos contrincants 
regionalistes i esquerrans. A la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset, 
el malestar de molts republicans per la inclusió en la candidatura d'es-
querres d'en Juncosa ha donat lloc a tota mena de combinacions —els 
nacionalistes han votat en Nougués i el lligaire Albafull, els possibilistes 
en Nougués i el conservador Veciana70—, i l'escrutini reflecteix un insó-
lit equilibri entre els quatre candidats principáis —Nicolau, Veciana, Nou
gués i Albafull—, de manera que el triomf deis tres primers es decideix 
per un marge d'algunes dotzenes de vots; així, dones, encara que la re-
elecció del liberal, el conservador i el república faci creure en un mante-
niment estríete de l'statu quo, relevada votació regionalista, en especial 
ais pobles, evidencia que la Lliga, tot i no obtenir cap acta, consolida la 
seva lenta penetració en els sectors rurals tarragonins. La mitjana de par
ticipado, que ha baixat al 67,8 %, fluctúa entre el 71 % de Gandesa i el 
51 % de Tortosa. 

Redui'da a xifres, la relació de forces política resultant de les eleccions 
del 1918 a Catalunya és aquesta: 

Regionalistes ... * 4 » * • • 4 

4 4 4 

4 4 4 4 4 4 4 4 * * 

Independent regionalista 

Conservadors 
Mauristes ... 
Jaumins 
PRC 
Republicans nacionalistes .. 
Republicans conjuncionistes 
Ref ormistes 
tr^KjCd * *. . . . 

Nacionalistes 

w * 

4 * 4 * 4 * * * 4 4 4 4 

4 4 4 4 » * 

4 4 4 

* • 

4 * * 4 * 4 

• 4 4 

4 4 

4 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 4 

20 
1 
6 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
2 
1 
1 

Hi destaca, no cal dir-ho, l'éxit sense precedents de la Lliga, que amb 
20 actes —a les quals hom pot sumar la de Tindependent Rodés, i ádhuc 
les deis dos aliats jaumins —assoleix el nombre mes alt de parlamenta-
ris en la historia del partit; geográficament, el regionalisme detenta un 
predomini absolut a les províncies de Barcelona i Girona, ha acon-
guit una considerable penetració a les comarques ponentines a través de 
la Concentració Popular lleidatana, i persevera amb idéntics proposits a 
Tarragona; socialment, la victoria confirma —segons els panegiristes lli-
gaires— el carácter nacional i interclassista de Torganització, així com 
l'encert de la seva línia política. 

Tanmateix, encara que «La Veu» exalti la renovació operada en els 
costums electorals de l'Estat, per a concloure que «tot el que s'ha fet 

70. «Diario de Tarragona», 26-11-1918 
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és l'obra nostra, és l'obra de Catalunya per a obtenir la seva autonomia i 
la deis altres pobles que en siguin dignes»71, la veritat és que, tal com 
la premsa monárquica s'apressa a proclamar amb satísfacció, la gran ope
rado hispánica de la Lliga, l'ambiciós intent d'exportar el regionalisme 
a tota Espanya i fer-ne l'escambell per a l'ascens de la burgesia al poder, 
ha fracassat en els seus objectius fonamentals. Tret de l'espectacular 
eclosió del nacionalisme base, que guanya set deis vint escons en dispu
ta a Euskadi, només sis altres diputats electes a Andalusia, Aragó, Astú-
ries i Lleó ostenten una etiqueta regionalista, mes o menys versemblant; 
tot plegat resta ben lluny de les cent actes que els estrategues de la Lli
ga havien proposat com a meta óptima, i evidencia les causes estructuráis 
de la impotencia del regionalisme, el qual ha conquerit amb esfor$ la ple
na hegemonia al Principat només per a veure com la seva representado 
a Madrid és ofegada peí pes mort de les fraccions dinástiques i caciquils 
que, amb encasellat o sense, continúen tenint una majoria aclaparadora 
a les Corts. 

L'altra característica mes visible deis resultats és la davallada deis grups 
dinástics, principáis perjudicáis per l'expansió regionalista. Com que Ta
paren oficial —governadors, alcaldes, guardia civil...— s'ha inhibit en 
aquesta ocasió o, en cas d'íntervenir, ho ha fet a favor deis «ministe-
rials» lligaires, tant liberáis com conservadors han vist reduíts llurs efec-
tius catalans a menys del 50 % respecte al 1916. Aixó no obstant, la des-
feta és superficial, i el caciquisme monárquic, lluny d'haver mort a Ca
talunya, només és estabornit; tan aviat com des de Governació bufin de 
nou els vents usuals de corrupció i dirigisme, els cacics ara passius o 
complaents amb la Lliga recobraran les seves velles posicions. 

Emmarcada per la desfeta general de les esquerres a tot l'Estat, la 
crisi del republicanisme cátala persisteix, puix que ni la ressaca revolu
cionaria del 1917, ni la coalició amb el PSOE, han pogut fer pujar la re
presentado parlamentaria d'aquest sector mes enllá de les deu actes, i 
que la candidatura de Largo Caballero s'ha demostrat ben innocua a l'ho-
ra de mobilitzar els treballadors barcelonins, per ais quals el muntatge 
electoral és una trampa i el socíalisme un eos estrany; només els repu-
blicans amb arrels ais districtes i que tenien el suport de les organitza-
cions locáis, sense dependre de les direccions barcelonines, han vengut o 
bé han obtingut resultats dignes. «Por la ausencia de hombres y por la 
falta de ideal, el partido republicano es ya un continente sin contenido», 
sentencia «La Publicidad»72, i «El Diluvio» afegeix73: «Pero en la derrota 
surge un hecho con signos de profecía. Mientras el arcaico sanhedrin re
publicano queda fuera del Parlamento, entra o entrará por vez primera 
una minoría socialista. Y si la burguesía se hace conservadora y el pue
blo elige socialistas, ¿qué restará a los republicanos?». 

En aquest context de pessimisme, la manifestado mes coent del fra-

71. aLa Veu de Catalunya», 26-11-1918. 
72. 26-11-1918. 
73. 26-11-1918. 
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cas república és el fet que el Partit Radical resti, per primera vegada 
des de la Solidaritat, sense cap diputat a Catalunya. En un grup per al 
qual la tribuna parlamentaria és, entre altres coses igualment importants, 
imprescindible caixa de ressonáncia i font de prestigi i influencia, el pe-
rill que la sobtada orfenesa de diputats desencadenes una desbandada de 
quadres i de votants és gran, i per aixó la premsa radical emprén tot se-
guit una enérgica campanya de minimització de la desfeta, sigui sobre la 
base de denunciar les «ignominies» electorals de la Lliga —«la voluntad 
popular se ha falseado por el derroche escandaloso de dinero»74—, sigui 
amb cabalístiques declaracions de Lerroux, que as segura: «se acercan mo
mentos de suma gravedad para la Patria, y yo estoy en el secreto...»75; 
les crides mes o menys hiperbdliques a l'optimisme76 culminaran en ia 
iniciativa de celebrar, el 19 de mar$, un gran acte conjunt amb el PRC 
al palau de Belles Arts de Barcelona, en homenatge ais candidats esquer-
rans venguts, pero l'autoritat militar ho prohibirá, i ben aviat la recru
descencia del problema de les subsisténcies distreurá les preocupacions 
postelectorals del lerrouxisme. 

Contrastant amb l'ensulsiada del PRR, el Partit República Cátala ha 
tingut un debut acceptable, amb quatre actes guanyades —dues de les 
quals corresponen a M. Domingo, que per sorteig haurá d'optar per la 
de Tortosa—, i tres mes (La Bisbal, Gandesa i Valls) molt afins; el rela-
tiu éxit, tanmateix, no ho és tant del partit —de l'organització, del pro
grama...— com de la forca deis nuclis locáis semi-independents, i del pes 
específic deis candidats en les contrades on concorren —Domingo al Baix 
Ebre, Pi i Sunyer a l'Alt Empordá, e tc . .—. 

En conclusió, les eleccions del 1918 han suposat, a Catalunya, el triomf 
de la via consensual i reformista per a la transformació de l'Estat, i la 
desfeta, tant del continuísme pur representat pels dinástics, com del rup-
turisme revolucionari que propugnen republicans i socialístes. Els escons 
del Principat suposen, pero, només el 10,7 % del total del Congrés, i la 
historia política deis próxims mesos consistirá, básicament, en la lluita 
desigual entre ¡'empenta dinámica d'aquesta minoría i la resistencia inert 
de l'altre 89%, entestat a bloquejar qualsevol iniciativa modernitzadora 
i massa obsolet per a adonar-se de la natura profundament conservadora 
del reformisme lligaire. 

Com és lógic, la inhabitual mobilització política que ha presidit els 
comicis ha deixat poc espai a les eleccions automátiques per l'article 29: 
deis 61 casos registráis a tot l'Estat, només dos —el 3,3 %— corresponen 
a Catalunya (Vilafranea i Les Borges). Aixó a banda, l'abstenció ha retro-
cedit de manera clara a Barcelona-ciutat i provincia i a Lleida, resta in
variable a Girona i ha augmentat a Tarragona. Els districtes amb un nivell 
mes elevat de participació son Olot (83 H) i Solsona (81 %), caracteritzats 

74. «El Progreso», 26-11-1918. 
75. Ibid., 28-11-1918. 
76. «El Partido Radical vuelve a la lucha con más ardor que nunca, dis

puesto a reconquistar las posiciones que el enemigo le ha arrebatado arteramente, 
apelando a procedimientos reprobables». «El Progreso», 26-11-1918. 
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ambdós per l'enfrontament entre un poderos candidat caciquil i un lligaire, 
i la participació mes baixa es dona, ultra la circumscripció barcelonina, a 
Lleida (44'& %), Vilanova (48 %) i Tortosa (51 %), on els guanyadors —repu-
blicans o regionalista— no han tingut cap oposició seriosa i, per tant, la 
lluita ha estat mancada d'interés. 

Si, aquesta vegada, la relativa neutralitat del ministeri de Governació 
ha reduít el nombre d'episodis d'intervenció fraudulenta de les autoritats 
en el procés electoral, l'abséncia d'encasellat oficial ha potenciat la inicia
tiva privada deis aspirants, en forma de compra de vots; ho confirmen els 
14 casos de protesta davant el Tribunal Suprem, tots els quals serán de
sestimáis llevat del de Sort-Viella, que desembocará, com ja hem dit, en 
l'anul-lació i la suspensió del dret de representacíó del districte. 

* * * 

Deis dos diputáis catalans que, el 24 de febrer, havien obtingut acta 
doble, MarceHí Domingo opta per la de Tortosa, i Francesc Cambó ho féu 
per la de Barcelona, creant així una doble vacant a Castelltercol i a la ca
pital. També a Madrid hom havia de celebrar eleccions parcials, pero els 
republicans i socialistes —Domingo, Largo Caballero, etc. .—, amb el suport 
de la Lliga, presentaren al Congrés una proposició incidental demanant 
que hom aj ornes les eleccions en les dues capitals fins que no fos modifi-
cat el sistema electoral i, d'acord amb el principi d'un diputat per cada 
50.000 habitants, Barcelona —per exemple— elegís dotze diputáis. Malgrat 
les critiques deis radicáis —Lerroux la considera «una nueva habilidad del 
señor Cambó» "—, la proposta fou aprovada i, en conseqüéncia, l'elecció 
complementaria resta reduida a Castelltercol. 

Per a cobrir-hi la vacant, el líder regionalista i ara ministre de Foment 
proposá ais notables de la comarca un representant personal seu, «un can
didat que (...) no fos mes que un substituí que omplís el buit que la llei 
obria en el districte, per a, un altre dia, tornar a presentar-se el senyor 
Cambó, el qual, altrament, seguiría essent de fet el diputat peí districte»78; 
qui havia d'assumir aquest paper de testaferro era el secretan polític de 
Cambó a Madrid, Rafael Vehils. Enfront, es presenta en principi el liberal-
demócrata Carlos Ibáñez de Ibero, el qual, pero, mancat de suports polítics 
sólids al districte, es retirá dos dies abans deis comicis, tot recomanant ais 
seus simpatitzants votar en blanc79. L'elecció del 30 de juny, que perdía 
així qualsevol interés, transcorregué enmig de la indiferencia general de 
la classe política catalana, i es reduí per a la Lliga a una segura ratifíca-
ció de confianca en la gestió de Cambó a Madrid. Amb una participació 
lógicament baixa —59 %—, Vehils obtingué l'acta amb el 96 % deis vots 
emesos, i l'únic fet ressenyable foren els 128 vots que els radicáis de Caldes 
de Montbui atorgaren a en Fabrés, personatge que encara complia condem-
na pels fets de la Setmana Trágica. 

77. «La Veu de Catalunya», 7-VI-1918. 
78. Ibid., 19-VI-1918. 
79. Ibid., 29-VI-1918. 
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10. Les eleccions 

de 1 u de Juny de 1919 
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L'espectre poli tic parlamentan resultant deis comicis del 1918 confi
gura unes Corts una mica mes sinceres i representatives del país real, 
pero molt poc operatives dins deis esquemes de la Restauració canovista: 
les dues ales dinástiques —liberáis i conservadors— es troben equiparades 
en escons, sense arribar en cap cas a la majoria, i cadascuna resta divi
dida en tres o mes fraccions personalistes de fesomia gairebé classica, preo-
cupades només per la seva participació en el govern, mentre que els sectors 
renovadors —regionalistes i esquerres— suposem amb prou feines un 15% 
del Congrés *. El propósit de la Lliga de donar el carácter de constítuents 
a les noves Cambres s'ha estavellat contra el bloc de la rutina, el caci-
<j[uisme i les conxorxes mes o menys secretes entre García Prieto, Dato i 
altres capitostos monárquics; reconeixent el fracás, i en un gest d'exas-
peració davant la tossudesa del sistema, els dos ministres catalans —Ven
tosa i Rodés— dimiteixen el 27 de febrer, tres dies després de les elec-
cions. El gabinet García Prieto, que gaudeix encara d'unes setmánes de 
supervivencia agónica, acabará per caure, esclafat entre la rebellia deis 
funcionaris estatals —rebellia enverinada entre els empleats de Correus 
per rautoritarisme obtús de La Cierva— i les coaccions de les Juntes Mi-
litars, que havien donat l'exemple ais funcionaris cívils. 

La crisi que s'obre així, el 19 de marg del 1918, no ho és ja de govern, 
sino de régim; per a resoldre-la caldrá que, esgotades totes les formules 

• • i 

habituáis, i en pie marasme del poder, Alfons XIII plantegi ais caps de 
fila polítics el dilema «o jo, o el caos»; el resultat és el «Govern Nació-

n r T 

nal», que es forma el 22 de marg sota la presidencia de Maura i amb la 

i-

1. Sobre la composició numérica de les Corts del 1918 vegeu dues versions 
no coincidents, que confirmen la inestabílitat de les etiquetes polítíques durant la 
Restauració, a PABON, J., op. cit., vol. I, pág. 596, i ALBERTI, S., op. cit., págs. 
428 i 429. 
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inclusió deis líders de les principáis fraccions monárquiques —Dato, Al
ba, Romanones, García Prieto...—, malgrat les reticéncies d'albistes i da-
tistes2. Cambó hi ocupa la cartera de Foment, i la presencia regionalista 
al gabinet es veu reforjada l'agost amb l'accés de Joan Ventosa i Calvell 
al ministeri de Proveiments, de nova creació. Per a la Lliga, será mig any 
de govemamentalisme fructífer en el terreny económic, pero politícament 
estéril, perqué, malgrat haver consentit la congelació temporal del plet cá
tala, l'heterogeneitat del ministeri i, sobretot, l'actitud obstruccionista i 
antiregionalista del titular d'Instrucció Pública, Santiago Alba, bloqueja-
ran qualsevol iniciativa seriosa de transformar l'Estat a partir de Cata
lunya. Al capdavall, la decisió d'Alba de trencar Inexperiencia unitaria res
ta consumada el 4 d'octubre, amb la seva dimissió. El «Govern Nacional», 
coix i hostilitzat a les Corts pels albistes i altres minories, resistirá enca
ra un mes, abans de la desbandada general i la crisi definitiva del 6 de 
novembre. Tres dies després, García Prieto assumeix de nou la presiden
cia, ara amb un gabinet de concentració liberal integrat per demdcrates, 
albistes i romanonistes. 

El poc gloriós desenlias de l'assaig governamental suposa, per a la Lli
ga, Tensulsiada de l'«Espanya Gran» i el fracás rotund de l'intervencio-
nisme hispánic propugnat per Cambó. L'estratégia regionalista deis darrers 
anys s'ha basat en la tesi segons la qual 1'autonomía no s'havia de guanyar 
a Barcelona, sino a Madrid fent política estatal, i la seva obtenció passa-
va per la previa reforma de les estructures del régim; al servei d'aquesta 
Iínia, la Lliga deserta del moviment de l'Assemblea de Parlamentaris, acu
dí reiteradament en socors de la Monarquia i ha fet pública professió d'es-
panyolisme, al Parlament i al carrer, a Madrid i a Barcelona, amb els 
discursos deis seu líders i la gestió deis seus ministres. A canvi d'aquest 
esfor$ d'acostament i d'aquestes renuncies, no solament els partits i els 
homes de les Restauració conserven les seves prevencions i hostilitats envers 
el regionalisme, sino que el régim, considerant ja innecessária la funció 
de «salvavides» del Govern Nacional, retrocedeix, en materia de formules 
polítiques, a la mes pura ortodoxia canovista, ressuscita el torn clássic i, 
com sigui que sembla sonar l'hora de les esquerres a nivell europeu, atorga 
el poder a un govern liberal. El balanc. de Tintervencionisme no pot és-
ser mes deplorable, ni mes gran el desencís deis prohoms lligaires, que 
no poden evitar la sensació d'haver estat utilitzats com a salvadors d'un 
sistema sense salvació possible. 

En aquest context, un esdeveniment internacional de la máxima relle-
váncia esdevindrá el catalitzador d'un espectacular canvi en l'actitud 
regionalista. Durant la primera quinzena de novembre del 1918 té lloc l'es-
fondrament deis Imperis Centráis i la signatura de la serie d'armisticis 
que posen fi a la primera Guerra Mundial; amb ella, sembla acabar l'era 
deis grans estats multinacionals, «presons de pobles» —Austria-Hongria, 

Rússia, Turquía...— i hom espera la reordenació del mapa polític d'Euro-

2. La composició inicial del «Govern Nacional», a MAURA, G. y FERNÁNDEZ 

ALMAGRO, M., op. cit., pág. 311. 
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pa en funció del principi de les nacionalitats i sobre la base deis ideáis de-
mocrátics continguts en els «Catorze Punts» del president Wilson. A Cata
lunya, on una gran majoria de l'opinió ha sentit sempre com a propia la 
causa deis Aliats, la seva victoria propiciará el desencadenament de la cam-
panya autonomista mes intensa viscuda peí país fins aleshores, i la de-
cisió d'iniciar-la correspondrá a les esquerres. El 15 de novembre, sota 
l'impuls de MarceHí Domingo, la minoría republicana presenta al Congrés 
una proposició de Uei de redacció tan sobria com rotunda, que comenca: 
«Primero: —El Congreso concede a la región catalana la autonomía inte
gral» 3. 

r 

Per a la Lliga, el perill de perdre el protagonisme de la reivindicació 
autonomista és considerable; amb una imatge catalanista for$a deteriora
da per la recent col-laboració governamental, i havent constatat que la se
va provada fidelitat a la monarquía espanyola no li ha reportat cap bene-
fici, el partit de Cambó decideix jugar de nou a fons la doble carta del 
nacionalisme i de l'hostilitat al régim i, per consegüent, procura absorbir 
la iniciativa esquerrana. Amb el suport gairebé unánime deis municipis 
catalans, una comissió mixta parlamentaris-Mancomunitat redacta el pro-
jecte de Bases de Tautonomia4, document d'inspiració pratiana que, el dia 
29 de novembre, és lliurat al Cap del govern per representants de les for-
ces polítiques del Principat. Els republicans catalans —lerrouxistes melo
sos— participen en el front comú pero, veient en el nacionalisme un ar
ma essencial contra la monarquía, no desisteixen de desbordar la Lliga, i 
reiteren «la necessitat de proclamar la República per a donar satisfacció 
ais problemes de reorganització nacional, social, económica i cultural...»5. 

Incapac d'unificar els criteris deis seus ministres davant l'ofensiva ca
talanista, el frágil govern del marqués d'Alhucemas ha de dimitir el 3 
de desembre, i dona pas, el dia 5, a un gabinet Romanones, «en el que no 
figura nadie que no sea amigo mío», segons definició del mateix comte6 . 
Cinc dies després, en un clima d'apassionament i hostilitat, Cambó obre 
el debat parlamentari sobre el tema autonómic, en termes prudents, i s'i-
nicia a l'hemicicle una veritable emulació entre els portaveus de les frac-
cions monárquiques —Alcalá-Zamora, Maura, Víctor Pradera...— per a 
veure qui rebutja les demandes catalanes amb una retórica mes tronada 
i mes carregada de tópics patrioters. Després de comprovar que «un plei
to de libertad colectiva no tenía solución jurídica, como nunca la había 
tenido, por desgracia, en España»7 , el líder regionalista encápenla, el dia 
12, la retirada deis seus parlamentaris, i deis republicans catalans, de les 
Corts; el 16, de retorn a Barcelona, Cambó formulará en un míting la se
va célebre equació: «Monarquía? República? Catalunya!». La Lliga s'en-

3. El text complet de la proposició de llei, a ALBERTI, S., op. cit, pág. 438. 
4. El seu text integre a GONZ&LEZ CASANOVA, J. A., Federalisme i autonomía 

a Catalunya (1868-1938), págs. 581 a 588. 
5. De la nota publicada pels republicans catalans reunits al Congrés el 29 

de novembre; ALBERTÍ, S., op .cit., pág. 440. 
6. Citat per MAURA, G. y FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., op. cit., pag. 322. 
7. «Diario de Sesiones del Congreso», 12-XII-1918. 
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dinsa en la vía del radicalisxne i sembla assumir altra vegada un paper 
rupturista. 

Romanones intenta contenir l'agitació —que, a la capital catalana, va 
prenent un tombant mes i mes «subversiu» i violent, amb topades fre-
qüents entre espanyolistes i catalanistes al carrer i en espectacles públics 8, 
manifestacions d'uni ver si taris i dependents de comerc, mítings i procla
mes —per mitjá de mesures dilatóries i draps calents, concretats en la 
creació d'una comissió extraparlamentária de «notables» per a estudiar el 
tema; la comissió, boicotejada pels catalans, enllestirá sense ells un pro-
jecte de descentralització administrativa mínima, carregat de malfiances 
i prevencions. ParaHelament la Mancomunitat, esperonada per les esquer-
res, elabora un altre projecte d'Estatut autonómic9 , moderat i caute, que 
és contrasignat pels Ajuntaments del Principat i portat després a les Corts 
on, el 28 de gener del 1919, la discussió de la qüestió catalana repren per 
enéssima vegada. De res no hi valdrán els grans discursos de Cambó, ni 
el suport que Domingo i Nougués donen a Testatut de la Mancomunitat, 
des d'un plantejament federalista; rirreductible centralisme de la majo-
ria monárquica, ocasionalment atrinxerada darrera el projecte de la co
missió extraparlamentária, encalla el debat, malgrat els estorbos deis re-
gionalistes per sortir del punt mort. El poder, sabedor que noves forces 
i nous problemes están a punt d'irrompre en l'escena político-social cata
lana, i que aquesta irrupció trencará la unitat del front autonomista, ha 
resolt bloquejar el tema. 

El régim de la Restauració, en efecte, un cop refet de la sorpresa ini
cial per l'embranzida catalanista, hi respondrá amb els métodes que li 
son característics, i que ja ha assajat, amb diversa fortuna, a Cuba, i al 
mateix Principat a comencament de segle: la creació, dins de Catalunya, 
d'una for^a política que serveixi els interessos de l'Estat i amenaci l'he-
gemonia deis autonomistes, i l'atiament de les lluites socials a fi que la 
burgesia, espantada, renuncii* al nacionalisme i hagi de cercar la protec-
ció de l'aparell repressiu estatal. 

El procés de formació, en plena campanya per Tautonomia, d'un agru-
pament espanyolista a Barcelona mereix, creiem, una certa atenció i al-
gunes precisions. L'agitació nacionalista de les darreres setmanes del 1918 
havia suscitat ja les repliques irades de la Liga Patriótica Española10 i 
d'altres nuclis anticatalanistes, quan, probablement sota l'estímul del ca-
pitá general Joaquim Milans del Bosc, l'u de gener del 1919 un grup de 
destacáis elements de l'aristocrácia catalana, afiliats a les diverses frac-

8. És en aquest perfode del desembre-gener que teñen lloc les batusses diá-
ries al Teatre Goya a causa de les cancons espanyolistes de la cupletista Mari 
Fócela, que el jovent nacionalista considera una provocado. 

9. Els textos deis projectes de la comissió extraparlamentária i de la Manco
munitat, a GONZÁLEZ CASANOVA, J.A., op. cit., págs. 589 i 629 a 643, respectiva-
ment 

10. Segons cLa Vanguardia» del 20-11-1919, aquest grup era presidit per Jo
sé Antich, i n'eren membres directius Alfonso González Alonso, Vicente C. Rie
ra, Santiago M.a Oms, etc. 
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cions dinástiques —els marquesos de Sentmenat, Castelldosrius i San Ro
mán de Ayala, el comte de Güell, Joaquim M. de Nadal, Manuel Girona, 
Emili Vidal i Ribas i Caries d'Albert— feren pública una crida «a los 
monárquicos catalanes» i els convocaren a un acte d'afirmació consistent 
a dipositar llurs targetes a Capitanía el dia de Reis, tot reiterant el ca
rácter no partidista del projecte: «nosotros no perseguimos ningún fin 
político. No vamos contra nadie, ni dudamos de la lealtad de nadie. No
sotros no rechazamos ninguna aspiración, ni ningún programa» n . Simul-
tániament, pero, i en deliberada confusió amb aquesta iniciativa, la ma-
joria deis seus signataris —l'excepció mes visible és la del maurista Joa
quim M. de Nadal— i altres conspicus representants del monarquisme cá
tala donen a conéixer un manifest de carácter molt mes polític, exaltador 
de «la unidad española» sota el ceptre d'Alfons XIII1 2 , document que me-
reix tot seguit les adhesions formáis deis partits liberal, conservador i 
maurista, i de la Defensa Social. 

Després de l'éxit aparent de l'acte del dia de Reis —segons els orga-
nitzadors foren recollides mes de 50.000 signatures i targes—, el doble im-
puls de reactivació dinástica persisteix, i si, a nivell unitari, hom convo
ca de nou els «elementos amantes del orden y de la monarquía» 13 a assis-
tir a la recepció popular que ha de teñir lloc a Capitanía el 23 de gener, 
amb motiu del Sant del Reí, també, al llarg del mes de gener, sovintegen 
en la premsa dretana els articles i comentaris dedicáis a afirmar que «Ca
taluña, ni por sentimiento ni por instinto, es una región más levantisca ni 
más perturbadora, que las del resto de España» 14, i que «la vida de los 
partidos monárquicos se deslizaba lánguidamente, si bien las clases de 
orden socialmente conservadoras siempre han tenido preponderancia en 
nuestra ciudad» 15, per acabar anunciant que «los elementos dinásticos de 
Barcelona han llegado a una inteligencia y piensan constituir una entidad 
verdaderamente monárquica, la cual no tendrá otra misión que encauzar 
y dirigir el movimiento de reacción monárquica que surge espontáneamen
te» 16, sota el triple lema d'«Orden, Patria y Religión». 

En darrer terme, el carácter inequívocament antiautonomista del pro
jecte, i el seu evident propósit de combatre la Lliga, obligaren el sector 
mes filoregionalista —i minoritari— del monarquisme cátala —el comte 
de Güell, J.M. de Nadal...,— a desmarcar-se'n, cosa que facilita la rá
pida concreció política de la nova concentració dinástica. En una data 
indeterminada del mes de febrer del 191917 es constituía a Barcelona la 

11. «La Vanguardia», 1 i 5-1-1919. 
12. Ibid., 5-1-1919. 
13. Ibid., 19-1-1919. 
14. C. d'Albert Despujol, Labor necesaria, «La Vanguardia», 9.1. 1919. 
15. Miguel Vancells Carreras, Reacción monárquica, «La Vanguardia», 23-1-

1919. 
16. Ibidem. 
17. En la seva deplorable hagiografía d'A. Sala (Alfonso Sala Argemí, Con

de de Egara), A. JOANIQUET dona com a data fundacional de la UMN el 15 de fe
brer de 1918, i Ferror —un entre els centenars que el llibre conté*— ha estat re-
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Unión Monárquica Nacional, sota la presidencia honoraria del marqués 
de Comillas i l'efectiva d'Alfons Sala i Argemí, a manera, no de partit 
unificat, sino de confederació de grups i entitats, cadascun deis quals con-
servava llur independencia organitzativa i ideológica. El primer manifest 
públic de la Unión18, datat el marc, comenca remarcant aquest origen 
relativament heterogeni deis seus membres —«hombres de diversas, y aun 
encontradas procedencias, nos hemos agrupado con el noble intento de 
constituir un fuerte núcleo social»—, justifica el seu acord per la neces-
sitat d'«asistir con nuestro apoyo a los Poderes Públicos» enfront de la 
doble subversió obrera i nacionalista, i fa, en termes moderáis, la glossa 
del tríptic programátic —«Monarquía, Unidad política y Orden social»— 
que ha d'orientar les tasques unionistes. 

Signen el document mes de cent vint personalitats adscrites a tots els 
matisos de la dreta dinástica —liberáis de les diverses fraccions, com el 
comte de Caralt, J. Roig i Bergadá, Albert Dasca, J. Collaso i Gil, M. Kin-
delán, J. Nicolau, el comte de Godo, els germans Riu i Periquet, María 
Martí i Ventosa, e t c . , conservadors, com el marqués de Grigny, E. Turull, 
J. Sagnier o M. González Vilart, mauristes com el comte de Fígols i Al
bert Blasco19, i Lluís de Dalmases com a president del Centre de De
fensa Social—, i representatives de les principáis capes de les classes do-
minants —burguesía financera, com Josep Garriga-Nogués o Josep Mar-
sans i Rof, burgesia industrial, com E. Vidal-Ribas, i Fernando Riviére, 
i grans terratinents, com els marquesos de Barbera i Alós, el baró de 
Quadras, etc. Val a dir, també, que pocs dies després de l'aparició de 
la UMN, el nucli monárquic identificat amb el regionalisme i próxim a 
la Lliga s'aplegava en la Federació Monárquica Autonomista, la reunió 
fundacional de la qual té lloc al palau Güell Til de marc del 191920. 

Si la creació de la UMN, emparada i potenciada des del poder com a 
amenaca directa a la preponderancia político-electoral de la Lliga a Ca
talunya, és una faceta básica de la réplica del régim a les reivindicacions 
catalanes, l'altre aspecte d'aquesta réplica és encara mes ostensible, i in-
cideix en l'explosiu terreny social: a partir del 16 de gener, les auto-
ritats suspenen les garanties constitucionals, empresonen sindicalistes, 
clausuren centres obrers i enverinen el conflicte sorgit dins de la com-
panyia hidroeléctrica Riegos y Fuerzas del Ebro, fins a consumar la pro
vocado: el 21 de febrer esclata la vaga dita de la Canadenca i, comptant 

petit, sense verificado, per I. MOLAS (op. cit, vol. I, pág. 124), J. PABÓN (op. 
cit., vol. II, pag. 129) i altres autors; també J.M. DE NADAL (Memories* págs. 
296-297) sitúa, de manera poc precisa, la doble fundació d'UMN i FMA el 1918, 
per bé que Fexposició deis fets hi és substancialment correcta. En realitat, des
prés deis actes del 6 i el 23 de gener, la primera referencia expressa a la Unión 
Monárquica que hem trobat és a «La Vanguardia» del 2-III-1919, i dona a en-
tendre que el grup acaba de formar-se. 

18. El seu text es troba a ANDRADE, BENITO MARIANO, Castilla ante el sepa-
tismo catalán, págs. 78 a 82. 

19. President del Círculo Maurista de Barcelona. 
20. «La Vanguardia», 12-HM919. 
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UN BON OBSEQUI ELECTORAL 
A UN CANDIDAT MINISTERIAL 

Un paquet de «caliquenyos». 

amb aquest motiu, Romanones tanca les Corts. L'immediat ascens de la 
lluita de classes a protagonista absoluta de la vida catalana —vaga gene
ral del 24 de marc, provocada també peí capitá general Milans del Bosch, 
proclamació de l'estat de guerra i ferotge repressió antisindical...— pro
porciona un éxit aparent al sistema de la Restauració; mentre la Man-
comunitat cuita a arxivar els seus projectes autonómics, la Lliga es veu 
obligada a prendre partit en la guerra social, i ho fa, naturalment, a fa
vor d'una burgesia preocupada, ara, per aixafar Tobrerisme revolucio
nan amb l'ajut deis generáis, els governadors i els polícies d'aquell Es-
tat que unes setmanes enrera considerava opressor. 

Tanmateix, el govern Romanones, que ha promogut la intervenció de 
l'Exércit en el desenvolupament deis conflictes socials barcelonins, será 
la primera víctima deis militars esdevinguts arbitres de la situació: el 
13 d'abril, quan ja agonitza la vaga general que ha seguit a la de la Ca-
nadenca després d'una setmana de treva, el capitá general, amb el suport 
de les Juntes de Defensa, fa de teñir el governador civil i el cap de poli
cía —senyors Montañés i Doval—, consideráis massa «tous» davant el mo-
viment obrer, i els envia a Madrid. El fet provoca la caiguda fulminant 
del gabinet romanonista i, el dia 15, la rápida crisi dona pas a un govern 
presidit per Antoni Maura, amb La Cierva a Hisenda, i format per mau-
ristes —Goicoechea, a Governació—, ciervistes i alguns técnics; govern, 
dones, d'adeptes personáis i sense base parlamentaria, pero que sembla 
gaudir d'una amplia confianca regia i pretén restar forca temps al poder. 
Per a aconseguir-ho, pero, li cal substituir Tactual Parlament insubmís 
per unes Corts noves i dócils, i el 2 de maig el vell polític mallorquí ob-
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té del rei la dissolució de les Cambres, amb la consegüent convocatoria 
d'eleccions per a l'l de juny. 

La sobtada obertura del període electoral —la durada del qual ha es-
tat reduída al mínim que la llei exigeix— juntament amb el fet que les 
garanties constitucionals romanguin suspeses a tot l'Estat, provoca la 
indignada reacció de les esquerres republicano-socialistes i ádhuc deis 
liberáis dinástics —Romanones en especial—, que, en un gest ben deci-
monónic, amenacen primer amb el retraünent, i declaren després faccio-
ses les Corts futures, per bé que no renunciín a concórrer-hi. En canvi, 
les dretes en general reben amb satisfacqió la dissolució de les Cambres, 
«vista la imposibilidad de sacar ningún partido de ellas, a causa de su 
insensata conducta»2I, consideren lógic que Maura vulgui un Parlament 
a mida —«es indudable que el Gobierno cuenta con una gran masa de 
opinión en el país, y es natural, por consiguiente, que la contraste en los 
comicios para hacer efectivas sus determinaciones» n—, i fan de corifeus 
mes o menys entusiastes de la fraseología «renovadora» —«política nue
va», «revolución desde arriba», «restauración nacional», «autoridad enér
gica y prestigiosa»— tan cara al maurisme. 

Amb el rerafons de la involució dretana que la política espanyola sem
bla experimentar per obra del govern mauro-ciervista, i encara sota Tim-
pacte de les recents vagues generáis, la campanya electoral al Principat 
té com a tret mes remarcable, altra vegada, la voluntat del poder central 
de vencer el catalanisme; l'instrument per a aconseguir-ho és, en aquesta 
ocasió, la nova Unión Monárquica Nacional, l'ofensiva de la qual, assis-
tida amb tots els recursos del govern, aspira a arrabassar a la Lliga la 
direcció d'unes classes conservadores alarmades per les estridéncies re-
gionalistes del 1917 i el 1918, i espantades per la rebrotada de la violen
cia social. Obligada, davant d'aixó, a adoptar una posició defensiva, la 
Lliga —que no pot ja definir-se com Túnica alternativa d'ordre— basará 
la seva táctica en el tema patriótic, accentuará el radicalisme verbal i 
procurará presentar les eleccions com una perllongació —i una ratifica
ción— de la campanya autonomista interrompuda el febrer, co que —na-
turalment— exigeix el manteniment de la unitat nacional sota el guiatge 
del partit camboniá: «Nosaltres tenim, ara mes que mai, la confianca i 
la seguretat de les hores imminents (...)• Tenim la seguretat que, per da-
munt les divergéncies circumstancials d'opinió i de procediment, tots els 
nostres conciutadans se sentirán identificáis en un ideal coHectiu»B. 

Al costat de les dues grans forces burgeses en competencia, Támplia 
coalició d'esquerres del 1918 resta, ara, redu'fda a una modesta Coalició Re
publicana de radicáis i PRC que adopta —com, en general, tots els grups 
i elements antimonárquics— una actitud conformista davant la contesa. 
Per últim, hi ha encara un aspecte que cal subratllar en la panorámica 
global de la campanya, i és el pessimisme creixent, les critiques severís-

21. Ibid., 4-V-1919. 
22. «Diario de Barcelona», 3-V-1919. 
23. «La Veu de Catalunya», 3-V-1919. 
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INimVENTORS OALIQUENYOS 
—Aquí no's fa coacció a ningú, si no 

vot, ja el farem votar. 
té 
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simes que, des deis sectors ideológicament mes oposats, hom di rige ix, ca
da dia amb mes émfasi, al régim parlamentari vigent. No és nou de lle-
gir en la premsa carlina que «el sistema parlamentario no es nuestro sis
tema; que no creemos en la eficacia del constitucionalismo imperante; 
que odiamos la farsa del sufragio universal amorfo, por considerar que 
el mismo no es expresión de la verdadera voluntad popular»24. Pero és, 
en canvi, simptomátic veure-hi blasmats els pactes, les coaccions i els 
contubernis de Maura, i resulta encara mes significativa la violenta re
quisitoria que, des d'un republicanisme mesocrátic i popular, hom fa a 
la máquina política de la Restauració: «Los hampones parlamenta
rios dispérsanse de Madrid en busca de actas que, cuando no por impo
sición del caciquismo, obtienen a cambio de dinero. Así el mayor número 
de nuestros legisladores usurpan, detentan y deshonran la representación 
popular. La soberanía del pueblo es en España una ficción, un embuste. 
Nuestro régimen parlamentario, una desvergonzada simulación (...)• Más 
estériles que las disueltas resultarán las nuevas Cortes. Expresión, no de 
la voluntad popular libremente manifestada, sino de la brutalidad del ca
ciquismo, de la intriga, la fuerza y la astucia de los políticos de oficio...»25. 

A la ciutat de Barcelona, el propósit governamental de batre el regio-
nalisme es concreta en una candidatura per majories de la UMN, que 
formen el financer conservador Manuel Girona i Vidal, el navilier liberal 
Rómul Bosch i Alsina, el també liberal —i república penedit— Manuel 
Rius i Rius, marqués d'Olérdola, i dos personatges —Gaietá Marfá i Ma
nuel Menacho— la procedencia política deis quals no hem pogut establir; 
en qualsevol cas, la desigual envergadura deis cinc noms —alguns han 
estat senadors i alcaldes, i teñen una palesa significado social, mentre 
d'altres son perfectes desconeguts —prova que la de la Unión Monárquica 
Nacional no és una llista de personalitats, de «prestigis», sino que repre
senta primordialment una opció político-ideológica, per elemental que 
aquesta sigui: l'anticatalanisme amb vestimenta dinástica. A nivell orga-
nitzatiu, la UMN —que, com ja hem dit, no és un partit unificat, i que, 
a mes, no ha tingut temps de donar-se mes infraestructura que una ofi
cina central al carrer de Rivadeneyra— compta amb el suport de les en-
titats liberáis barcelonines, deis escassos centres conservadors i mauris-
tes i de la Defensa Social26 i, entre els órgans d'informació, gaudeix de 
la total simpatía del «Diario de Barcelona», que li fa de portaveu oficios, 
i també de «La Vanguardia» —conjunturalment conversa al maurisme—, 
la qual, la vetlla de les eleccions, fixa així la seva postura: «Hay dos par
tidos de la derecha que merecen nuestras simpatías; pero el uno se lla
ma monárquico, mientras el otro demuestra la mayor indiferencia por el 
régimen. Estamos, pues, con el primero»27. 

24. «El Correo Catalán», 4-V-1919. 
25. aEl Diluvio», 6-V-1919. Vegeu, en identic sentit, «La Publicidad», 20-V-

1919. 
26. Vegeu, en aquest sentit, la llista d'oficines electorals de la Unión, a «La 

Vanguardia», 27-V-1919. 
27. «La Vanguardia», 31-V-1919. 
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l/ESQUELLA DE LA T0RKATXA-3JQ 

Ja l u í peatat en pcaar galx a la fariña'-. 
-Canr, papá. Ara facm de vettlar per la puf esa del wfragt, 

V«l a dir qce'i* i o » l r » C M * 
úldatseóa d'altara. 

su Eataa a Imitara de lee 
noitrci cfipiaf *rdM. 

-*Aq«e*ta U p i | 9 M a dará . 
*o¡e»-la? 

-N*» fcom Cacara aaa la pa-
raea*ia a d¿m. No v«»a qttf demi 
flao *(¡«IUrAD* dd pe». 

Denpfét de cirrcger »mh eh 
atalere, ara nomts faltarla que 
perdtielai 

- Monarquía1 .. República/, <** 
Oarrofti' . 

("UEsquella de la Torratxa", 30-V-1919) 

Aquest acudit, com els dos anteriors, añudeix al clima de violencia al que 
contribueix el Somatent com a milicia burgesa antisindicalista arrel de les 
grans vagues de febrer-abril de 1919. 
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CAMPANYA ELECTORAIRE 
La unió de les d retes 

("UEsquetta de la Torratxa", 16-V-1919) 

Poc partidaria d'experiments innovadors en materia de candidats, la 
Lliga repeteix íntegra la llista triomfadora el 1918 —Cambó, Rahola, Magí 
Morera, Albert Rusiñol—, amb inclusió, també, de l'aliat jaumí Narcís Bat-
lle, la presencia del qual, com a banderer del catolicisme intransigent, és 
ara especialment valuosa amb vista a contrarestar els arguments ultra-
dretans de la UMN. Aquesta vegada, d'entre els grups dretans menors, el 
regionalisme només rep el recolzament del Partit Liberal Demócrata Au
tonomista28 i de la Federació Monárquica Autonomista29; en compensa-
ció, importants elements económics de Barcelona —Lluís Sedó, J. Coma 
i Cros, Lluís Ferrer-Vidal, el baró de Güell— fan públic un document on 
recomanen votar la Lliga Regionalista30, i en el mateix sentit es pronuncia 
la influent Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat31. 

28. «La Veu de Catalunya», 17-V-1919. 
29. Ibid., 30-V-1919. 
30. Ibidem. 
31. «El Correo Catalán», 30-V-1919. 
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LA, CAMPANA PE GRACIA 

Els id«als deis ans Els ideáis de is «ltt«es 

Pa bara,to i cultura a dojo Fe en el somatent. . . i vinagre per vendré 

("La Campana de Gracia", 30-V-1919) 

Propaganda a favor de Gabriel Alomar, representat a ¡'esquerra. 

Dins del camp esquerrá, i malgrat que a nivell estatal hom manté for-
malment Talianca republicano-socialista, a Barcelona l'acord no sera pos-
sible, i la Coalició Republicana presentará una candidatura purament bur-
gesa, formada per tres radicáis —Lerroux, Giner i Puig d'Asprer—, Gabriel 
Alomar peí PRC i, com a novetat, TinteHectual Miguel de Unamuno en 
qualitat d'independent. En general, l'opinió republicana no enquadrada 
en els grans partits aprova incondicionalment la nominació d'Alomar i 
Unamuno —«por primera vez ha sido respetada la Inteligencia»—, i agraeix 
no veure en la llista les desprestigiades figures d'Emiliano Iglesias o Pich 
i Pon, pero conserva apreciables reticéncies envers el lerrouxisme: «El 
señor Lerroux podría completar su clarividencia descartándose de la can
didatura. Giner de los Ríos será siempre para el partido radical el bueno 
y el puro; Puig de Asprer el ciudadano sin grandes vicios ni virtudes, 
que tiene siempre para el pobre una defensa, y que, a veces, entra en la 
cárcel. Pero el señor Lerroux tiene demasiados pecados, y nos referimos 
a los políticos, para no desvirtuar él solo la eficacia de los que le hon-
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ran la candidatura; Pedíamos siempre hombres nuevos. Se nos conceden 
dos. ¿Tendrán fuerza bastante para contrarrestar el arcaísmo de sus com
pañeros?» 32. Cal afegir que aqüestes reticéncies son compartides per la 
direcció del Partit República Cátala, la qual se sent obligada a justificar 
el manteniment de l'entesa amb els radicáis, i precisa que «el pacto no 
tiene otro alcance que el de tener meramente una finalidad electoral, que 
no se trata de una confusión de partidos, sino que cada uno de éstos con
serva su personalidad propia y mantiene su especial criterio sobre los 
problemas candentes de la actualidad política y social de nuestro país, 
en lo que quizás nosotros nos diferenciemos de los demás aliados»33. 

A despit, dones, de reserves mentáis mes o menys fondes, la Coalició 
Republicana té l'ajut crític d'«El Diluvio», i recull també les adhesions 
de diversos agrupaments federáis; així, el Partit Federal de Barcelona 
—addicte al Consell Regional de Catalunya—, tot i considerar autocrátic 
el procés d'elaboració de la candidatura esquerrana, decideix votar-la, i 
el Partit República Democrátic Federal Historie pren idéntica resolució34, 
en tant que el Consell Regional República Democrátic Federalista reco-
mana votar els candidats mes afins al programa federal35. 

Per a completar l'inventari de les forces en presencia davant l'electo-
rat barceloní ens cal referir-nos a la candidatura socialista per minories. 
La Federació Catalana del PSOE, en contra de les consignes de Madrid, 
ha cregut que la candidatura republicana no podia representar la classe 
obrera catalana, i presenta els dos homes de bon tros mes prestigiosos i 
coneguts de la Federació —Antoni Fabra i Ribas i Manuel Serra i Moret—, 
en una llista testimonial, o potser amb la secreta esperanza de repetir 
l'éxit assolit per Largo Caballero l'any anterior. 

A la resta de Catalunya, Peix fonamental del dispositiu electoral Ui-
gaire és la defensa de les actes guanyades mercés a Texcepcional expan-
sió del 1918, actes que, d'alguna manera, assenyalen els límits aproximats 
del creixement regionalista. Dones, tret de dos districtes —Mataré i Sort-
Viella— on la Lliga renuncia a una reelecció que preveu difícil, el partit 
intenta ésser ratificat en la representació de quinze districtes (Arenys, 
Castelltergol, Granollers, Igualada, Manresa, Sabadell, Sant Feliu, Vilano-
va, Girona, Olot, Puigcerdá, Santa Coloma, Vilademuls, La Seu i Tarrago
na), i redueix les seves ambicions de conquesta a Vilafranca i Valls, zo-
nes ambdues d'escassa implantado lligaire. Monárquics amb diversos ad-
jectius i, en menor proporció, republicans, son els rivals a vencer, pero 
a nivell global resulta ciar que Tenerme principal és la UMN, i per a 
combatre-la millor la Lliga desplega un variat ventall d'aliances, que 
abasten, ultra els jaumins (a Berga i Vic), la FMA (Cervera) o Tindepen-
dent Rodés (Balaguer), els republicans (Terrassa, Torroella, Lleida) i re-

32. aEl Diluvio», 17-V-1919. 
33. «La Lucha», 17-V-1919. 
34. ««El Diluvio», 19-V-1919. 
35. Ibid., 21-V-1919. 
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formistes (Tremp), i que donen la impressió d'una lleugera —i conjun-
tural— inclinació cap a l'esquerra en l'estratégia del regionalisme. 

La fi de la primera Guerra Mundial ha provocat, dins del carlisme, l'es-
clat de la crisi latent des del 191436; després que el pretendent Jaume 
de Borbó hagi desautoritzat la línia germanofila i ultradretana seguida per 
la majoria deis dirigents jaumins de l'interior al llarg deis darrers qua-
tre anys, les ja nombroses fractures internes que el moviment ha anat 
sofrint s'accentuaran, i una porció considerable de quadres i militants, 
encapcalats per Vázquez de Mella, s'escindiran per a crear, cap al febrer 
del 1919, la Comunió o Partit Católic Tradicionalista. A Catalunya, on el 
jaumisme estava dividit en tres grups —el d'«El Correo Catalán», dirigit 
per Junyent, Trias i Roma, molt proper a la Lliga i majoritari, el de l'A-
teneu Tradicionalista, que presidia Pere Vives, amb especial influencia 
a la provincia de Barcelona, i el nucli gironí de Dalmacio Iglesias—, 
el primer es manté lleial a don Jaume, mentre els altres dos se sumen 
a la dissidencia mellista. A mitjan marc, la Junta Regional encapcalada 
peí duc de Solferino, sotraguejada per la crisi, dimiteix, i els mellistes 
designen, enmig del desconcert general, un Directori Tradicionalista pro
visional format pels caps provincials de Girona, Lleida i Tarragona, Joa
quina de Sola i Morales, Rafael La Rosa i Frederic Escoda, amb el cap 
comarcal de Vic, Teodor de Mas, i el regidor barceloní Joaquim de Bolos37. 

Consumada així la ruptura, i obert el període electoral, les diverses 
branques del carlisme cátala hi participaran en condicions molt diverses. 
El jaumisme ortodox, predominant al Principat i mes influent grácies al 
control d'«El Correo Catalán», respon amb indignada negativa a les de
mandes de suport que li fan els mauristes i la UMN, i refusa teñir amb 
aquells sectors «ideales comunes» que només son artificis «para lanzar
nos a los pies de las instituciones»38; perseverant, dones, en l'entesa amb 
la Lliga, els jaumins presenten únicament, ultra el seu candidat a Barce
lona, altres dos aspirants a l'acta (Berga i Vic), i atorguen per la resta 
llur ajut ais regionalistes. 

El tradicionalisme mellista, molt poc organitzat, es veu fatalment con-
demnat al paper de comparsa de la Unión Monárquica Nacional. A Girona 
on «El Norte» li fa deglutinador, es limita a recolzar els aspirants unio-
nistes per la capital, Olot, Torroella i Vilademuls, i presenta a La Bisbal 
un candidat propi —Joan Gomis Llambias— purament testimonial; idén
tica situació de suport sense contrapartida es dona a Arenys, mentre a 
Castelltercol, sota Tetiqueta de católic independent i amb el patronatge 
de la UMN, fa concórrer en Miquel Salellas; encara és mes gran la con-
fusió a la ciutat de Lleida, on sembla que jaumins i mellistes recolzen el 
candidat dinástic39, mentre a Tarragona uns i altres hi son del tot ab-
sents, pero és presumible que el vot carlí es decantes cap a la UMN. 

36. Vegeu, sobre aquest tema, FERRER, M., op. cit, vol. XXIX, págs. 102 i ss. 
37. «La Vanguardia», 12-111-1919. Uns mesos després, Teodor de Mas esde-

vindrá el cap regional de la fracció mellista al Principat. 
38. «El Correo Catalán», 19-V-1919. 
39. «El País», 17-V-1919. 
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Si, en la teoría, tots els elements dinástics de Catalunya havien d'acu-
dir a les urnes enquadrats en els rengles de la UMN, i havent fos llurs 
antigües procedéncies en el gresol del nou agrupament, l'análisi de l'es-
forc monárquic evidencia la persistencia —i la importancia essencial— de 
les previes filiacions de partit, i permet afirmar que la bandera de la UMN 
no fou mes que una etiqueta superposada ais heterogenis cacícats monár-
quics per tal d'assegurar-se la protecció oficial i, eventualment, obtenir 
alguns vots suplementaris; per tant, mes que descriure el plantejament 
electoral de la Unión, caldra destriar el de cadascun deis seus compo-
nents. 

Així, el maurisme, la direcció del qual ha estat des del primer moment 
propulsora entusiasta del conglomerat unionista40, i que usufructúa els 
privilegis ministerials, aporta, juntament amb la Defensa Social, deu can-
didats, deis quals alguns competeixen en districtes de sólida filiado dretana 
(Berga, Olot, Valls, Vendrell) i els altres en zones molt mes hóstils (Saba-
dell, Vilanova, Girona, Figueres, Santa Coloma, Lleida), pero tots assumeixen 
el paper d'alternativa unitarista-autoritaria enfront de lligaires i republi-
cans; aixó no obstant, i com una prova mes de la versatilitat deis partits 
monárquics, els mauristes de Vic, Vilafranca i Tarragona donen suport 
a candidats presentats per la Lliga, en funció de raons de política local. 

El partit conservador, reduít a un paper marginal en el si de la UMN, 
s'ha d'acontentar amb mantenir el seu baluard de Torroella, mentre que, 
amb la denominació de datistes, pero fora de la Unión, es presenta un 
candidat, a títol simbólic, a Tremp, i Antoni M. de Veciana intenta ésser 
reelegit a Tarragona. En canvi els liberáis, que son la forc^a dinástica mes 
arrelada a Catalunya, fan al front comú una aportació sólida, pero pru-
dent, i els seus cinc candidats (Terrassa, Solsona, Sort, Tarragona i Ro
quetes) es limiten a defensar, per damunt de les noves sigles UMN, feus 
personáis o del veil partit fusionista. Tres personalitats monárquiques 
sense previa militáncia coneguda s'incorporen també a les candidatures 
unionistes, amb la usual significado anticatalanista: Josep M. Milá i Camps 
a Arenys, el marqués de Sant Morí a Vilademuls i Ignasi Gavín a Les Bor-
ges. 

Al costat d'aquests dinou aspirants a l'acta per la UMN, concorren a 
les eleccions altres vuit monárquics diversament adjectivats: son, ultra 
els dos conservadors ja esmentats, un liberal independent a Berga i un 
liberal-demócrata a Granollers —ambdós amb pretensions esquerranistes—, 
dos aliats de la Lliga i simpatitzants de la FMA (Mataró i Cervera), i un 
independent (Igualada) i un agrari (Tortosa) emparats per la Unión Mo
nárquica. 

Amb la ja ben tronada denominació de reformistes, tres seguidors de 

40. «La Vanguardia», del 4-III-1919 don a va ja compte que la junta general del 
Centre Conservador Maurista, presidit per Gustau Peyra, havia ratificat Tingres 
en la UMN, i la mort d'en Peyra, el 12 de marc, no modifica el procés; a «La 
Vanguardia» del 30-V-1919, el partit maurista reitera el seu total suport ais can
didats de la Unión. 
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Melquíades Alvarez participen en les eleccions a Catalunya: Josep Zulue-
ta i Josep Llari com a titulars, respectivament, deis districtes de Vila-
franca i Tremp, i Joan Dagas com a contrincant de la Lliga a Puigcerdá. 
Peí que fa ais republicans, llur presencia electoral a comarques es troba 
enquadrada prácticament del tot dins de la coalició PRC-PRR, a la qual 
se sumen alguns independents; com sempre, al Partit República Cátala li 
correspon la part mes gran de Tesforc, i els seus deu candidats (Manresa, 
Sabadell, Terrassa, Girona, Figueres, Puigcerdá, Torroella, Lleida, Cervera 
i Tortosa) s'enfronten a regionalistes i monárquics, bé que, en tres casos 
—Terrassa, Figueres i Lleida— compten amb l'ajut de la Lliga en la seva 
contesa amb la UMN. La contribució deis radicáis és mes modesta —tres 
candidats, ais districtes tarragonins de Gandesa, Roquetes i Vendrell— 
i menys compacta: el nucli lerrouxista Ueidatá, enfrontat a la Joventut 
Republicana per raons de política municipal, rebutjará les consignes de 
la direcció del partit i d'«El Progreso», negará el seu suport a l'aspirant 
del PRC, Joan Moles, i presentará, en qualitat de dissident, la candidatura 
de Josep Estadella41. En fi, els republicans independents Albert i Nou-
gués incorporen llurs respectius dominis de La Bisbal i Reus a la Coali
ció, i també s'hi integra el federal Pedro Alvarez, presentat a Sant Feliu 
per una Unió d'Esquerres Republicanes. 

Per últim, la Federació Catalana del PSOE, desvinculada de la Coalició 
Republicana pero sense entrar-hi en competencia, presenta fora de Barce
lona quatre candidats, en lluita contra lligaires, monárquics i jaumins, en 
indrets de tradicional implantació socialista —Mataró, Vic, Vilanova i 
Valls— i comptant amb el suport presumible de les altres forces locáis 
d'esquerra. 

En el desenvolupament de la campanya electoral a Barcelona, l'ele-
ment mes original és, óbviament, la propaganda de la Unión Monárquica 
Nacional, que troba la seva expressió mes completa en el manifest «A 
Cataluña»42; l'argumentació política de la Unión parteix d'una premissa: 
fins ara, «Cataluña venía regida y gobernada únicamente por fuerzas de 
tendencias extremas que por conveniencias de táctica se ayudaban recí
procamente para el triunfo de sus ambiciones, reñidas en absoluto con 
todo sentido gubernamental», i que han lliurat el Principat, en els darrers 
temps, a «la funesta influencia de tres grandes rebeldías: la republicana, 
la nacionalista y la sindicalista». Mentre la Lliga es va mantenir en una 
línia de «prudencia y discreción» —confessa la UMN—, les classes d'or-
dre li donaren suport, considerant-la «un dique seguro» contra el repu-
blicanisme popular i el moviment obrer; «pero, al convertirse franca y 
resueltamente el nacionalismo en un partido revolucionario (...)> quedó 
evidenciado que toda la política catalana se iba rápidamente inclinando 
hacia el sector revolucionario, sin el contrapeso de una fuerza de orden 
que contrarrestase estas nocivas y peligrosas tendencias y que sirviera 

41. «El Ideal», 31-V-1919. 
42. Publicat a «Diario de Barcelona», 22-V-1919. També a ANDR&DE, B.M.r 

op. cit., págs. 83 a 88. 
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Davanfc de Tolla 

— ¡Queridos correligionarios, esta es la mía! 

("La Campana de Gracia", 30-V-1919) 

de apoyo moral a la acción de los poderes públicos encaminada a la con
servación del orden. La creación de la Unión Monárquica vino a llenar 
esta deficiencia de nuestra dinámica política». 

Definits així el seu carácter de réplica immobilista al reformisme lligai-
re i la seva vocació d'auxiliar en les funcions repressives de les autoritats, 
la UMN sintetitza el propí programa en un monarquisme visceral, una 
legislado social inspirada «en las máximas santas del Evangelio» i un 
«regionalismo saturado de amor a España» que, malgrat les emfátiques 
referéncies a Balmes, Duran i Bas, Milá i Fontanals o Mané i Flaquer, no 
arriba ni a descentralització administrativa: «ni consideramos necesario 
ni conveniente para Cataluña ni para ninguna otra región española, la 
implantación de gobiernos y parlamentos locales...»; «una, la soberanía 
para legislar y para ejecutar lo legislado...». 

Aquests rancis principis ideológics, traduíts a la práctica electoral, es 
concreten en una ofensiva generalitzada contra la Lliga —deis republi-
cans, la UMN ni en parla —amb el proposit d'arrabassar-li una franja 

288 



important d'electors no militants, aquells que voten regionalista com a 
mal menor, per oposició a les esquerres, pero sense combregar amb els 
postuláis autonomistes. Per a aconseguir-ho, tots els arguments i totes 
les consignes son bons: l'explotació matussera de l'espantall separatista, 
i ádhuc del potencial enfrontament entre catalans i immigrats —«nues
tros enemigos son (...) los que insultan y ofenden a nuestros hermanos 
de otras regiones que viven entre nosotros»43—, la denuncia del carácter 
«oligárquico» i de r«intolerable caciquismo» de la Lliga, que vol substituir 
el centralisme de Madrid peí de Barcelona44, o la presentació del nacio-
nalisme com un fenomen localista i rural, «con sus banderitas y sus alga
radas que han puesto en ridículo la fama, el buen nombre y la seriedad 
de Cataluña»45, enfront del suposat cosmopolitisme espanyolista. 

Al capdavall, la UMN s'arroga abusivament el monopoli del catolicisme, 
el patriotisme i el conservadorisme, en un intent de sotmetre Telectoral 
dretá a un dramátic —i fals— dilema: «A nosotros —escriu el «Diario 
de Barcelona» **— nos basta con llamar la atención sobre el significado de 
la candidatura de la Unión Monárquica Nacional, genuinamente católica, 
patriótica y monárquica, formando flagrante contraste con otras presen
tadas, de las cuales la menos impugnable prescinde en absoluto de la re
ligión y de la forma de gobierno, proclamando una neutralidad que prác
ticamente equivale a una negación, ataca a la esencia de la personalidad 
española, y hace un comodín de la moral social»; con sequen tment, «lo que 
no sea votar a la UMN será votar a la revolución o a los que a la revo
lución sirven, unas veces con su concomitancia y otras con su desafecta 
neutralidad en lo que afecta a los principios más fundamentales de la 
nacionalidad española»47. 

Conscient que, en punt a dretisme, no pot competir amb la UMN, la 
Lliga torna a orientar la seva propaganda barcelonina en un sentit antigo-
vernamental i nacionalista, i intenta, com ja hem dit, fer de les eleccions 
la culminado de la campanya autonomista deis darrers mesos. Així, al 
costat de la denuncia de les tupinades ministerials arreu de l'Estat— «el 
maurisme, que havia volgut ésser una escola de ciutadania, s'está con-
vertint rápidament en una escola de corrupció de costums polítics»48—, 
els regionalistes procuren dramatitzar el contingut deis comicis, que, se-
gons «La Veu», teñen per objecte «aclarir la situació acabant amb la in-
terinitat i l'ajornament. Aclarir la situació, amb la serenor de la llum o 
amb Tespetec del llamp» 49, i exageren la transcendencia de la contesa mit-
jancant afirmacions cada vegada mes tópiques i menys creíbles: «els vells 
partits de torn, amb totes les seves ineptituds i concupiscéncies, han caigut 

43. Del manifest electoral de la UMN. 
44. Del discurs d'Alfons Sala en el míting central de la campanya, «La Van

guardia», 29-V-1910. 
45. Ibid., 28-V-1919. 
46. 25-V-1919. 
47. «Diario de Barcelona», l-VT-1919. 
48. «La Veu de Catalunya», 30-V-1919. 
49. Ibid., 3-V-1919. 
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trossejats per sempre...»50. Davant la possibilitat que una part de l'elec-
torat catalanista, decebut pels recents fracassos, s'abstingui, la Lliga vol 
mantenir la tensió entorn de la suposada imminéncia del triomf autonó-
mic: «Aqüestes Corts hauran de resoldre el plet organic de l'autonomia 
integral i la llibertat política de Catalunya. Cal, dones, que hi posem tot 
el nostre esforg i la nostra voluntat...»51. 

Evidentment, el principal punt feble del renovat fervor nacionalista 
deis lligaires és llur actitud de total suport a les autoritats espanyoles en 
el curs deis recents conflictes socials, la seva participació en el Sometent, 
etc.; en aquest sentit, els discursos electorals de Ventosa, Cambó i altres 
líders son un esforg per justificar el paper deis regionalistes en les va
gues —no es tractava, diuen, d'anar contra els obrers, sino de «salvar la 
ciutat»— i assenyalen, al mateix temps, els límits obvis de l'interclassis-
me Uigaire: «El bolxevisme que s'anava accentuant a Barcelona no és un 
concepte de llibertat, puix que va comenear per treure la llibertat a la 
premsa (...)• Aixó és una dictadura de classe, i nosaltres volem una de
mocracia, que és la forma de govern de tot poblé civilitzat»52. El partit 
reitera, dones, que «no ha desaparegut, ni s'ha atenuat, amb els fets dar-
rerament ocorreguts, la formidable actualitat, Tinajornable apremi del 
problema [autonómic]» i intenta diluir les responsabilitats de la burge-
sia en la situació que el país travessa tot presentant l'autogovern com un 
amortiguador de les lluites socials; amb l'autonomia, «una immensa ale-
nada de solidaritat davant la tasca comuna hauria ajuntat el nostre po
blé, mitigant la violencia de la lluita de classes. No hauria estat la desa-
parició de la lluita de classes, pero sí el camí per a trobar solucions pa
cifiques... Aquest és avui encara l'únic camí»53. 

A partir d'aquesta argumentación la Lliga, que dona ja per segura l'ob-
tenció de les minories per part deis republicans, i se n'ocupa molt poc, 
dirigeix gairebé tota la seva artillería dialéctica contra «la fantástica Unión 
Monárquica Nacional, barre ja de tota mena de gent fracassada, de con-
servadors, de liberáis, de católics, de despreocupáis, d'ex-republicans, ex-
nacionalistes, ex-socialistes...», «filia de l'apassionament senil del senyor 
Sala i de les ambicions ardoroses del senyor Rius»54. La propaganda re-
gionalista s'esmerca, dones, a desqualiíicar els candidats monárquics sota 
la triple acusació de llur indigencia ideológica, la seva traició a Catalunya 
el seu paper pertorbador, que només beneficia els lerrouxistes; contra l'in-
tent de La Cierva de ressuscitar la vella faramalla caciquil i centralista, la 
Lliga arbora, com a ensenya electoral, l'eslógan camboniá —«Monarquía? 
República? Catalunya!»— i procura treure el máxim rendiment de la se
va deliberada ambivalencia. 
Malgrat haver justificat la renovació del pacte amb la Lliga sobre la base 

50. Ibid., 4-V-1919. 
51. Ibid., 10-V-1919. 
52. D'un discurs de J. Ventosa i Calvell; «La Veu de Catalunya», 22-V-1919. 
53. Del manifest central de la Lliga; «La Veu de Catalunya», 22-V-1919. 
54. uLa Veu de Catalunya», 21 i 23-V-1919. 
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de la suposada ofensiva de les esquerres —«el orden social se halla ame
nazado muy de cerca; los elementos sectarios, seguramente, arreciarán en 
sus ataques a la Religión de nuestros mayores»55—, el jaumisme dirigeix 
el gros de la seva aportació propagandística, no contra els republicans, 
sino contra la UMN, i centra l'escomesa a desmentir la identificació ca 
tolicisme = Unión Monárquica, tot denunciant l'ús conjuntural i oportu
nista que fan de la religió elements com el marqués d'Olérdola, república 
no fa massa i ara liberal albista i anticlerical. Ultra aquest tema, la prenv 
sa carlina es limita a repetir, amb poques variants, els blasmes lligaires 
contra els unionistes —cómplices del lerrouxisme, «retoños del viejo y 
desacreditado caciquismo», «conglomerado pintoresco», «traidores y malos 
patriotas»— i sintetitza la propia posició en dues idees básiques: catalani-
tat i antidinastisme—, «el pueblo de Barcelona dará hoy el triunfo a los 
defensores de Cataluña. Morderán el polvo de la derrota los sectarios, los 
caciques y los hampones. La gran Comunión Legitimista, fiel a su glorio
sa bandera y a su inmaculada historia, librará batalla contra los partidos 
dinásticos, principales causantes de las desdichas de España»56. 

Dins de la Coalició Republicana, la campanya de premsa de la qual es 
redueix a dues setmanes escasses57, el Partit Radical té amb la Lliga un 
punt d'arrencada comú: l'exageració melodramática de la transcendencia 
deis comicis —«en las elecciones próximas se plantea un problema de vi
da o muerte a la democracia, y del resultado de esta lucha depende el 
porvenir de la Patria, que puede entrar en una época de progreso, o hun
dirse en el abismo de la degradación»58—, comicis que planteja, a nivell 
estatal, com un duel entre «la dictadura de Maura y la Cierva» i les for-
ces progressistes; hom lluitará. —assegura— «de una parte por el pres
tigio y preponderancia del Poder civil, de la libertad ciudadana, por la 
dignificación del hombre; de la otra por mantener este régimen que no 
permite pensar, que considera delictivo el ejercicio intelectual. Quieren 
unos dar un salto hacia Europa (...)• Intentan los otros empujarnos hacia 
el África»59. 

En Támbit cátala i barcelonés, el lerrouxisme ratifica, el 1919, el seu 
llarg viratge ideológic i manifesta, per boca del «caudillo», un nou go-
vernamentalisme —«la tonalidad del partido republicano ha de ser com
patible con su índole de Gobierno», i «gobernar es el mantenimiento del 
orden, de la paz social y de la justicia»60— que el porta a condemnar les 
revolucions i les lluites socials violentes, i a defensar l'autonomia catala
na «mientras ella no signifique peligro de quebrantamiento de la unidad 

55. «El Correo Catalán», 18-V-1919. 
56. Ibid., l-VI-1919. 
57. «El Progreso» no es publica, entre el 15 de marc i el 15 de maig, a cau

sa de Fenfrontament de l'empresa amb el Sindicat Ünic d'Arts Gráfiques. «La 
Lucha», del PRC, resta interrompuda del 24 de marc al 16 de maig, degut a di
ficultáis económiques agreujades per les vagues generáis. 

58. «El Progreso», 16-V-1919. 
59. Ibid., 29-V-1919. 
60. Ibid., 17-V-1919. 
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nacional». Armat amb aquest bagatge programarte, el PRR arremet, com 
sempre, contra la Lliga, pero els atacs no van, ara, en la línia antisepa
ratista deis anys heroics, sino que pretenen teñir un carácter antiburgés 
i antipatronal molt marcat; és significatiu que «El Progreso», cada cop 
mes sovint, distingeixi entre els lligaires i «los nacionalistas de convic
ción», i denuncií el fals nacionalisme d'un partit que cerca la protecció 
armada del poder central. Els radicáis, dones, sense negar ¡'existencia del 
problema autonómic, afirmen que, per damunt d'ell, «está en pleito el de
recho a rebelarse contra las brutalidades del capital, el derecho a luchar 
por el mejoramiento de las condiciones del trabajo, el derecho a repeler 
las confabulaciones de la burguesía...»61. 

A part el tractament mes matisat i comprensiu de la qüestió nacional 
—al qual ha contribui't, sens dubte, l'alianca amb el PRC—, l'altre tret 
remarcable de la propaganda radical és la renuncia tácita pero irreversi
ble del partit al seu pretés carácter obrer —carácter ja insostenible i ana-
crónic—, que és substituít per un difús populisme —«queremos unir a 
la clase media, no a la plutócrata, sino a la que vive de su trabajo, con 
la obrera. También aquella sufre; también tiene hambre...»62— capac d'as-
sociar els interessos de classe proletaris i mesocrátics, almenys, fins al 
triomf i la consolidació d'una revolució democrática que obri el camí a 
ulteriors i mes fondes transformacions socials. Aquest interclassisme no 
és nou en la panoplia retórica lerrouxista, pero mai no havia estat ex-
pressat d'una manera tan clara, ni amb una barreja tan peculiar de pou-
jadisme i demagogia anarquitzant: «Ciudadanos: el voto que deis a nues
tros enemigos, unas veces será la ganzúa con que fuerza el fisco las ca
jas del productor contribuyente, y otras el plomo con que el Estado ase
sina al trabajador que, desesperado por la injusticia y la miseria, protes
ta en la vía pública»63. 

Tot i que el centre de les seves preocupacions electorals no és tant la 
capital com alguns districtes forans, el Partit República Cátala aporta una 
propaganda marcadament antiburgesa i obrerista a la campanya barce-
lonina. Considerant que les dues candidatures dretanes teñen idéntica sig
nificado social —«la Lliga y la Unión Monárquica se disputan el honor 
de quién es más reaccionario, quién es más inquisitorial en sus proce
dimientos, y quién tiene más dinero; o sea, quién ha explotado más a 
los obreros. No va mucha diferencia de unos a otros»—, els homes del 
PRC creuen que «la Lliga tiene además en su contra el haber explotado el 
sagrado nombre de nuestra tierra»64, i denuncien la contradicció essen-
cial del catalanisme burgés: «La Lliga fa d'alQaprem al régim actual i a 
les velles institucions: [els regionalistes] son els vertaders mantenedors 
deis descendents d'aquella monarquía que abolí nostres furs i assassiná 

61. Ibid., 19-V-1919. 
62. Ibid., 17-V-1919. 
63. Ibid., 31-V-1919. 
64. tLa Lucha», 24-V-1919. 

292 



[sic] al baluard de Sant Pere a l'últim Conseller, en Rafael Casanova»65. 
En definitiva, els republicans catalans, sense renunciar a la captació d'un 
vot nacionalista d'esquerra, intenten sobretot convencer els treballadors 
per tal que converteixin les eleccions en una condemna sorollosa de l'au-
toritarisme maurista i de la recent repressió antiobrera. 

En aquest mateix sentit antirepressiu orienta la seva acció preelectoral 
«El Diluvio», el qual engloba així en un mateix bloc plutocrátic i autori-
tari el govern Maura i el regionalisme: «la Lliga, al fin, procede en Bar
celona con todo el espíritu maurista; Cambó, desde hace dos meses, no 
es más que un La Cierva con barretina» 6Ó. Amb tot, davant la presencia de 
la UMNE, el diari república confessa preferir el triomf de la Lliga, triomf 
que preveu inevitable a desgrat de les obligades manifestacions d'optimis-
me esquerranista67. 

Ais altres tretze districtes barcelonins, el duel entre la Lliga, amb els 
seus aliats, i la UMN, amb els seus afins, adopta formes molt diverses, 
complicades encara per la presencia de vuit candidats republicans o so-
cialistes d'envergadura variable- Al costat de lluites bipolars entre un re-
gíonalista i un monárquic mes o menys equiparables (Arenys, Castellter-
col), es donen situacions de marcat desequilibri que, en el cas d'Igualada, 
desemboquen en la retirada del lligaire Josep M. Catarineu i, a Vic, fan 
desistir també el secretari de la Unión Monárquica, Lluís Ballvé de Ga-
llart; a Granollers, el liberal-demócrata Umbert, que intenta trencar el 
monopoli de la Lliga, es presenta com a república a Badalona, obtenint 
així el suport de radicáis i socialistes, pero és considerat albista al Valles, 
en un exemple extrem d'adeqüació a la dicotomía geopolítica del districte. 

Enfrontaments entre una opció de dreta —sigui monárquica o lligai
re— i una d'esquerra —republicana o socialista— es plantegen, general-
ment amb avantatge teóric per a la primera, a Manresa, a Mataró —on 
el comte de Lavern, filoregionalista, rivalitza amb el socialista Serra i 
Moret—, a Sant Feliu, a Terrassa —on la Lliga no ha pogut assolir un 
consens general que permetés l'aplicació de l'article 29 i, davant la can
didatura d'Alfons Sala, dona suport al república nacionalista Palet i Bar
ba—, a Vilafranca i a Vic. A la capital d'Osona concorre, contra el jaumí 
Trías, el socialista Fabra i Ribas, el qual ha fet públic un manifest pro-
gramátic que propugna nacionalitzacions, la dissolució de l'exércit perma-
nent, la retirada del Marroc i l'exigéncia mínima de l'Estatut del 191&68. 
Els casos de contesa triangular es redueixen a tres: Berga, entre un jau
mí, un unionista i un liberal independent; Sabadell, on el vot dretá ha 

65. Ibidem. 
66. «El Diluvio», 21-V-1919. 
67. Per a completar la descripció del desplegament propagandístic de la Coa-

Iició Republicana, cal esmentar Fintent de ressuscitar la vella capcalera d'«El Po
blé Cátala» ; el primer número d'aquesta «tercera época» aparegué el 26-V-1919, 
amb 4 pagines, format tabloide i presentació molt modesta, pero Fexperiment no 
tingué continuxtat. 

68. «El Diluvio», 23-V-1919. 
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d'optar entre Lliga i UMN69, mentre els republicans presenten Francesc 
Layret amb un programa reformista, filoobrerista i federal70; i Vilanova, 
on una candidatura socialista recolzada pels federáis fa competencia sim
bólica al Uigaire Bertrán i Musitu i al comte de Santa Maria de Pomés, 
de la Unión Monárquica. 

Davant del bloc anticatalanista i ultradretá constituit per la UMN i 
els carlins mellistes, Lliga i republicans arriben, a la provincia de Gi-
rona, a un acord defensiu tácit, segons el qual els regionalistes s'oposen 
ais monárquics en els districtes on els primers guanyaren l'any anterior 
(Olot, Santa Coloma i Vilademuls) i, a mes, donen pie suport ais candi-
dats republicans que lluiten contra unionistes: August Pi i Sunyer a Fi-
gueres, Salvador Albert a La Bisbal i Luis de Ametller a Torroella. Resta 
fora del pacte, ultra la capital, Puigcerdá, on rivalitzen el titular del dis-
tricte —el Uigaire Bertrand i Serra— i un aspirant també arrelat a la 
Cerdanya —Joan Dagas—, amb el república del PRC Isidre Riu com a 
tercer en discordia. 

Al districte de Girona persisteix la ja tradicional divisió de les dretes, 
accentuada ara peí fet que l'antic paper antilligaire deis carlins és assu-
mit per la UMN; els elements dinástics, amb la protecció del governador 
i l'ajut del batlle de la ciutat71, presenten el procer maurista comte de Fí
gols, el qual rep tot seguit el suport deis mellistes, que proporcionen la for-
9a de xoc de la candidatura —els requetés— i converteixen el seu diari en 
portaveu entusiasta del conglomerat unionista: «Haciendo caso omiso de 
las diferencias accidentales que nos separan del credo político de los ele
mentos que defienden la causa del orden, a falta de caudillos propios que 
a la lucha se lancen, ofrezcamos nuestro incondicional apoyo, nuestro de
cidido concurso, a aquéllos que están con nosotros identificados en cues
tiones esenciales, fundamentales, a aquéllos que ostentan el lema por Dios 
y por la Patria»12; la desaparició de dos deis punts —Furs i Rei— del 
quádruple lema carlí indica prou bé que la propaganda d'«El Norte», 
presidida pels grans tópics de consuetud —«Dios, la Iglesia, la Monarquía, 
el orden y el bien» —és molt genéricament dretana, utilitza la bandera del 
catolicisme menys que en anteriors campanyes, i va dirigida a suscitar la 
por de les classes posseídores, tot denunciant el suposat viratge esquerrá 
de la Lliga. Aquesta, amb el recolzament deis jaumins ortodoxos73, té per 
candidat un element marcadament clerical, Caries Sanllehy i Girona, fill 
de l'ex-alcalde conservador de Barcelona, Doménec Sanllehy i s'esforca per 
dissimular-ne l'evident mediocritat a base de multiplicar els improperis 
contra la UMN i argumentar que el comte de Fígols, presentat també a 
Berga, «a Girona només hi dona el seu nom». L'assemblea d'Unió Repu-

69. El candidat unionista, el maurista Enríe Turull, havia decidit retirar-se, 
pero la direcció de la UMN l'instá a mantenir la candidatura. 

70. El manifest de Layret ais electors de Sabadell, a «La Lucha», 24-V-1919. 
71. Aquest, Frederic Bassols, ha ingressat recentment a la UMN, «Diario de 

Gerona», 8-V-1919. 
72. aEl Norte», 24-V-1919; el subratllat és de roriginal. 
73. «Diario de Gerona», 24-V-1919. 
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blicana gironina, per la seva banda, després de la renuncia de Layret a 
la nominació, designa el professor de la Normal Miquel Santaló, i desple
ga una campanya interclassista, dirigida al «comerciante», a r«industrial» 
i al «obrero», que intenta monopolitzar rantigovernamentalisme i la pro
testa contra la si tuado dominant, i vol explotar també la novetat que su-
posa un candidat «de casa», sense passat polític: «un joven meritísimo, 
nuevo en el batallar de la política, de conducta honrada, hijo del terruño, 
de radicales tendencias y elevadas miras presenta el partido republicano 
socialista para el distrito de Gerona»74. 

Prácticament la meitat deis districtes lleidatans resten sostrets a la 
competencia electoral, tres per aplicació de l'article 29 —Balaguer, a fa
vor del regionalista independent Rodés, La Seu d'Urgell, on el lligaire Trías 
de Bes no té contrincant, i Sort-Viella, on obté l'acta Daniel Riu, ara amb 
l'etiqueta d'UMN—, i el quart, Tremp, perqué el reformista Llari, que ha 
obtingut el doble consens de la Lliga i els liberáis riuistes, té enfront un 
negligible rival conservador. Val a dir, també, que la lluita té molt poc 
color a Cervera, on, enfront del monarquic autonomista Joan Marsans i 
Peix, només hi ha la candidatura simbólica de MarceHí Domingo, i a Sol-
sona, amb la desigual contesa entre el riuista Sarradell i un independent; 
peí que fa a Les Borges Blanques, Maciá, que al llarg de la campanya 
autonomista del 1918 ha estat la veu del nacionalisme intransigent, i que 
el gener de 1919 ha creat, com a concreció orgánica del seu independen-
tisme, la Federació Democrática Nacionalista75, decideix ara, per coheren
cia amb la línia del nou partit76, no presentar-se a la reelecció, i així ho 
anuncia en un míting a la capital de les Garrigues 1*11 de maig: tanmateix, 
el poblé i les autoritats locáis li exigeixen que rectifiqui i es proposen 
tornar-lo a votar, mentre la UMN fa concórrer el terratinent Ignasi Gavín. 

Respecte al 1918, la geografía política de la ciutat de Lleida ha expe-
rimentat canvis importants; desfeta la Concentrado Popular a causa del 
trencament entre els radicáis estadellistes i la Joventut Republicana i, 
també, a l'exigéncia deis grups dretans que en formaven part de desig
nar el candidat comú77, els republicans del PRC proclamen altra vegada 
en Joan Moles i menen una campanya esquerranista i socialitzant78 que 
gaudeix, a mes, deis avantatges inherents al control de l'administració 
municipal79. Per la seva banda, mauristes, conservadors, integristes, jau-
mins, mellistes, i ádhuc els liberáis romanonistes —malgrat la seva inicial 

74. «El Autonomista», 22-V-1919. 
75. Sobre la Federació, vegeu MOLAS, I., Federació Democrática Nacionalista, 

a «Recerques», n.° 4, pp. 137 a 153. 
76. La FDN fa públic un manifest («El Diluvio», 26-V-1919) en el qual, 

després de denunciar severament la política seguida a Catalunya per l'Estat es-
panyol, la suspensió de garanties i la corrupció del sufragi, resol no intervenir 
en les eleccions. 

77. «El Ideal», 15-V-1919. 
78. L'Agrupado Socialista de Lleida (PSOE) acorda «apoyar con todas las 

fuerzas» en Moles; «El Ideal», 28-V-1919. 
79. L'alcalde de Lleida és, en aquest moment, el república Humbert Torres. 



hostilitat al govern Maura— formen una nova coalició monárquica80 que 
utilitza l'etiqueta i la fraseologia de la UMN, adobada amb uns toes de 
política local, i presenten un candidat netament ministerial, Roger Sol i 
Mestre, militar de carrera, de filiació maurista i actual governador civil 
de Tarragona. La Lliga, després d'algunes vaciHacions, dona suport, a tra
vés d'«El Pallaresa», a en Moles, i aquesta presa de posició resulta espe-
cialment significativa i valuosa tenint en compte que el president del Di-
rectori «provincial» lligaire és en Roma Sol i Mestre, germá del candidat 
monárquic. En fi, el lerrouxista dissident Josep Estadella concorre ais 
comicis sense l'aprovació del PRR i amb una funció clarament perturba
dora. 

A la provincia de Tarragona, el partit liberal, que sembla fer com
patible la direcció de la nova UMN amb la crítica oberta al govern Maura81, 
assumeix el paper d'alternativa dretana a Roquetes, recolza els mauristes 
Colom Cardany i Arquer a Valls i el Vendrell, i dona suport també a un 
monárquic agrari per Tortosa. Enfront, Tentesa mes o menys espontánia 
entre regionalistes i republicans ha permés, ultra l'elecció per l'article 29 
de Joan Pich i Pon a Gandesa, una racionalització de l'esforg contra els 
dinástics: a Roquetes, Tortosa i Valls encapgalen la lluita candidats del 
PRR o el PRC, mentre a Valls, a desgrat de la concurrencia d'un socialis
ta, és el lligaire Rendé qui aglutina el vot antimonárquic. El panorama a 
la Circumscripció resulta encara mes expressiu: Nicolau —liberal unio
nista— i Veciana —conservador que no adopta la sigla UMN— constituei-
xen, units per una precaria alianga, l'opció d'ordre, benei'da per «La Cruz» 
pero ignorada peí «Diario de Tarragona», que només recomana en Nico
lau; el federal Nougués i el regionalista Albafull, en una coalició implí
cita i no confessada, representen Tautonomisme i rantigovernamentalisme. 

* * * * 

Amb un desenvolupament tranquil, les eleccions de TI de juny del 
1919 registren, a Barcelona, una nova i important puja de la participació, 
que voreja el 50 %, grácies, sens dubte, a la concurrencia de quatre can-
didatures ben diferenciades. La coalició regionalista-carlina, malgrat ha-
ver perdut, en relació amb l'any anterior, mes de 6.000 vots, conserva una 
amplia superioritat damunt les altres llistes, i reté les majories; els re
publicans, amb un descens de mes de 4.500 sufragis, parcialment atribuí-
ble a la candidatura socialista, conserven els dos llocs de minoría, que 
son per a Gabriel Alomar i Alejandro Lerroux, mentre la Unión Monár
quica Nacional, principal beneficiaría de l'augment del nombre de votants, 
supera els 11.000 vots, pero resta, com a tercera forca, sense represen
tado parlamentaria. Cal dir també, per a una correcta comprensió deis 
resultáis, que l'augment en sis punts de la participació no obeeix tant a 

80. «El País», 17-V-1919. 
81. Vegeu, per exemple, Tadhesió del liberal «Diario de Tarragona» al mani-

fest de les esquerres declarant illegftimes les noves Corts, el 21-V-1919. 
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una massiva afluencia a les urnes —els votants áddicionals no arriben a 
r 

2.500— com a una drástica —i inexplicada— disminució del cens, que ha 
perdut 14.000 electors. 

Per districtes municipals, la participació es distribueix forga irregular-
ment i, si ais districtes considerats burgesos (III , IV i VI) creix en pro-
porció variable, entre els petit-burgesos augmenta molt poc al VIII i bai-
xa al II i al V mentre, deis obrers, progressa al I pero recula al IX i al 
X; en qualsevol cas resta clara, en aquest terreny, la dicotomia entre 
unes zones de població benestant i/o residenciáis —districtes III , IV, VI 
i VIII (centre antic, Eixample, Gracia, Sant Gervasi)— on l'ábstenció se 
sitúa entorn del 50 %, i unes altres molt mes fabrils, populars i perifeti
ques —districtes I, II , V, VII, IX i X (Barceloneta, Poblé Nou, Santa Ca-
terina, esquerra de la Rambla, Poblé Sec, Sants, Hostafranchs, Sant An-
dreu, Sant Martí, Horta...)— on s'apropa al 60%. 

La Lliga manté, naturalment, el predomini relatiu ais districtes II , III , 
IV, VI, VIII i IX, pero només conserva la majoria absoluta al III , al IV 
i al VIII, i ha sofert un retrocés general, tant respecte al cens com ais 
votants, que resulta especialment sensible en els districtes II , I I I —tanma-
teix, el mes fort baluard lligaire— i IV; després de Tespectacular i un xic 
artificial boom regionalista del 1918, sembla que una porció —la mes allu-
vial i mes conservadora— del seu electorat ha reaccionat contra les «estri-
déncies» de la campanya autonomista de l'hivern darrer i, aquesta vegada, 
ha trobat en la UMN una alternativa organitzada capas d'assumir l'unitaris-
me des d'una posició monárquica; la minva de vots de la Lliga a Barcelona 
s'explica, dones, fonamentalment per la pérdua del monopoli dretá que el 
partit ha anat exercint, en les legislatíves, des del 1914. Els republicans 
exerceixen encara, cada cop mes erosionat, el seu domini ais districtes. I, 
V, VII i X, que només en el primer i l'últim casos son majoríes abso-
lutes, i han experimentat també un descens de vots que oscil-la entre el 
5 i VI % del cens, atribuíble en part a l'ábstenció no necessáriament obre
ra —ais districtes II i V, sobretot— i, de manera especial, a la ruptura 
de la coalició amb el PSOE i a l'existéncia d'una candidatura socialista, 
sense que aixó exclogui la possible transferencia a la UMN d'alguns cen-
tenars de vots anticatalanistes que fins ara havien votat radical, vots lo-
calitzables ais districtes VI, VII, VIII i X. 

El gros del nou electorat unonista, pero, no té aquest origen: la lec
tura del quadre numéric corresponent a les eleccions del 1919 demostra 
que la clientela monárquica procedeix indistintament, i en proporcíons 
variables segons els districtes, d'antics votants lligaires i de l'abstencio-
nisme, i permet també localitzar la seva base social en les zones burge-
ses (supera el 10 % del cens ais districtes III , IV i VI) i en determina-
des capes de la petita burgesia —classes mitjanes immigrades, funciona-
ris...— (ais districtes I, II, V i VIII recull mes del 5 %) , mentre ais bar-
ris marcadament proletaris i industriáis (districtes VII, IX i X) hi té vo-
tacions molt minses; la UMN, dones, ultra arrencar al regionalisme els 
electors mes reticents, ha aconseguit mobilitzar alguns milers de sufra-
gis dinástics que, en comicis anteriors, s'havien retret per manca d'una 



opció propia, i ha assolit una votació molt compacta, bé que insuficient 
per a vencer les ben engrassades maquines electorals regionalista i repu
blicana, i incapaz de trencar el sólid bipartidisme barcelonés. Diguem, 
finalment, que els socialistes, malgrat els grans progressos realitzats des 
de llur última presentado en solitari, el 1914, obtenen una votació peti-
ta, per bé que disciplinada, de procedencia obrera amb algún component 
mesocrátic, distribuida de forma molt regular per tots els districtes, cosa 
que confirmaría, si calgués, l'heterogeneitat sociológica d'aquestes divisions 
municipals. 

En resum, dones, l'eufória postelectoral de la Luga —«Gran victoria 
nacionalista»82— está justificada almenys en un sentit: sense l'ajut deis 
grups dinástics, i ádhuc sotmés a la competencia d'una opció ultradre-
tana, el partit ha conservat la representació d'un ampli ventall social no 
estrictament burgés, ha vist refermada l'autenticitat de les demandes po-
lítiques que pretén encarnar i fins i tot, per contrast amb la UMN, ha 
guanyat en imatge progressista i catalana, com ho confirma la satisfacció 
indissimulable amb qué alguns periódics d'esquerra moderada valoren les 
eleccions: «Victoria. No ha triunfado la candidatura republicana más 
que por minorías. No importa. Ayer Barcelona derribó con sus dos bra
zos, el nacionalista y el republicano, a los monárquicos (...). La afirma
ción catalana y republicana ya está hecha» proclama «El Diluvio»»83, men-
tre «La Publicidad» veu en els resultáis, per damunt de dretes i esquerres, 
un triomf de Tesperit de Catalunya i un referéndum ratificador de la vo-
luntat autonómica del Principat. Per contra, els monárquics, si justifiquen 
llur desfeta amb arguments —la manca d'organització, les manipulacions 
del cens electoral— mes o menys creíbles, son excessivament optimistes 
en la valoració del futur previsible a partir de l'escrutini: els seus 11.000 
vots, mes que «una buena plataforma y un excelente punto de partida 
para sucesivas campañas»84, son una meta i un sostre insuperables: l'in-
tent de revival monárquico-centralista, en una ciutat políticament treba-
llada des de fa vint anys per catalanistes i republicans, no pot anar mes 
enllá. 

Esvai'da l'excepcional empenta del 1918, a la resta de la provincia 
de Barcelona la Lliga retorna a una situado forga semblant a la del 1916, 
amb la renovació de les actes de Castelltergol, Granollers, Manresa, Sant 
Feliu i Vilanova: en els tres primers casos, els perdedors hi denuncien 
suborns, coaccions i compres de vots que, peí que fa a Castelltergol, se
rán reconegudes peí Tribunal Suprem i peí Congrés, el qual decretará Ta-
nuHació malgrat la protesta de Cambó i el vot en contra deis radicáis; 
dos aliáis del regionalisme triomfen també, per amplis marges, a Mataró 
—el monárquic Pere Guerau Maristany— i a Vic —el jaumí Trías i Co
mas—. Els monárquics-unionistes conserven Terrassa, on Alfons Sala s'im-
posa per un avantatge mínim, i Berga, on la victoria del cacic comte de 

82. Titular de oLa Veu de Catalunya» el 2-VI-1919. 
83. 2-VM919. 
84. «Diario de Barcelona», 3-VI-1919. 
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Fígols és atribuida pels seus oponents a una compra massiva de vots, que 
el Congrés no voldrá reconéixer; també recuperen Arenys en dis-
putadíssima competencia amb un lligaire, en tant que l'independent M. 
Girona Fernández Maqueira, próxim a la UMN, guanya a Igualada sense 
oposició. A part la inevitable elecció del reformista Josep Zulueta a Vila-
franca, l'únic éxit república a la provincia —i potser el fet potencial-
ment mes renovador de tots els resultáis— és l'acta conquerida per Fran-
cesc Layret a Sabadell, grácies a la divisió del vot dreta entre un regio-
nalista i un maurista. La participació mitjana a la demarcació provincial 
barcelonina ha davallat al 64,6%, i oscilia, en funció del nivell de com-
petivitat de la lluita, entre el 74 % de Terrassa i el 44 % d'Igualada. 

També a Girona el regionalisme retrocedeix a les posicions que tenia 
tres anys abans, i conserva només els incommovibles baluards de Puig-
cerdá, en mans d'en Bertrand i Serra, i Santa Coloma, on el rival mau
rista d'en Ventosa i Calvell assoleix la xifra de 6 vots. Idéntic carácter 
de continuitat teñen les ámplies victóries deis republicans Pi i Sunyer i 
Albert a Figueres i La Bisbal, respectivament, mentre que el fet nou és 
l'espectacular represa monárquica: ultra reteñir el districte de Torroella, 
els dinástics conquereixen Olot i Vilademuls a costa de la Lliga, la qual 
impugnará els resultáis davant el Suprem sense éxit, i denunciará —igual 
que els republicans— «la forca d'una descarada pressió oficial, que mai 
s'havia exercit amb tanta despreocupació i impudicia, i la no menys vio
lenta d'un devassall d'or» damunt els distríctes gironins ss. La sorpresa mes 
gran, pero, han estat els resultáis a la capital, puix que la UMN, auxilia
da per tot Taparell governatiu, hi assoleix prop de dos-cents vots mes 
que el república Santaló i obté l'acta —que és ja la segona— per al com-
te de Fígols, deixant el lligaire Sanllehy en una tercera posició molt dis
tanciada, i sense que hi valguin de res les protestes del PRC ni l'eloqüent 
discurs de Layret al Congrés a favor de 1'anuHació. La participació és molt 
desigual —del 86,5 % d'Olot al 40 % de La Bisbal— i ha disminuít, en 
mitjana, fins al 63,9 %. 

Deis cinc distríctes lleidatans que celebren eleccions només a la capital 
aqüestes comporten una competencia real entre dos candidats amb 
possibilitats de triomf; malgrat la presencia perturbadora del radical dis-
sident Estadella, el república Joan Moles supera en prop de dos-cents 
vots el maurista Sol i Mestre, perjudicat per l'abstenció de molts monár-
quics i per Theterogeneítat de la coalició que el presentava. Per la resta, 
tot transcorre amb absoluta normalitat i els guanyadors previstos —Ma-
ciá, nacionalista, a Les Borges, Marsans, monárquic autonomista, a Cer-
vera, Llari, reformista, a Tremp, i Serradell, de la UMN, a Solsona —s'im-
posen a oponents mes aviat simbólics recollint en tots els casos mes del 
80 % deis vots emesos. No cal dir que en aqüestes condicions de manca 
d'interés, la mitjana de participació baixa —58,5 %—, amb un maxim del 
66 % a Solsona i un mínim del 49 % a Les Borges. 

El republicanisme tarragoní manté l'impuls adquirit l'any anterior, i 

85. «Diario de Gerona», 3-VI-1919. 
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ultra l'elecció automática d'en Pich i Pon a Gandesa, conserva sense pro-
blemes l'escó de Tortosa, per a Marcellí Domingo, i conquereix el del Ven-
drell per al radical Lluís Figueroa; per contra, el liberal-unionista Kin-
delán continua dominant a Roquetes, i el maurista Colom Cardany resta-
bleix la tradició monárquica del districte de Valls. La circumscripció de 
Tarragona-Reus-Falset ha estat escenari d'importants canvis en requilibrí 
polític: la manca d'un acord profund entre liberáis i conservadors ha afe-
blit els respectius candidats i, si Josep Nicolau ha perdut la primacia deis 
vots a favor del federal Nougués, el datista Veciana resta en el darrer 
lloc deis quatre candidats i, dones, sense acta. Després de perseverants 
esforcos, el regionalisme ha aconseguit de substituir els carlins i conser
vadors en la direcció d'importants sectors dretans de la zona, i Antoni 
Albafull ha conquerit la primera acta Iligaire a la provincia d'enc.á de 
la Solidaritat. Malgrat que les eleccions son, en general, forca disputades, 
la mitjana de participació continua en descens —61,4 %—, i varia entre 
el 70 % del Vendrell i el 54,6 % de la Circumscripció. 

Després de les eleccions del 1919, els quaranta-quatre escons de Cata
lunya resten distribuits —al marge d'ulteriors anuliacions, actes dobles, 
etc.— de la manera següent: 

• 4 f Regionalistes... 
Unión Monárquica Nacional 
Monárquics independents 
Monárquics autonomistes.. 
Jaumins 
ppp 
JL M*\J^J » 4 * # • • + • • * * * 4 4 4 • 4 

Republicans nacionalistes.. 
Radicáis 
Reformistes ... 
Nacionalistes... 

4 4 

4 4 4 

* 4 

* 4 

* » • 

4 4 * 

4 * 4 

4 4 * 

4 * 4 

* • 

4 4 * 

4 4 

4 4 * 

14 
12 
1 
2 
2 
5 
2 
3 
2 
1 

Si una comparado superficial amb els resultáis del 1918 podría fer 
creure en una derrota regionalista, la valoració de les diferents circums-
táncies que enquadren ambdós comicis ens fa parlar mes aviat de vic
toria moral i política. Sense els recursos del poder, hostilitzada peí go-
vern i sotmesa a l'amenaca d'un nou agrupament monárquic en funcions 
de cinquena columna del centralisme dins del Principat, la Lliga ha per
dut, evidentment, algunes posicions —les seves conquestes mes frágils i 
ocasionáis de l'any anterior— pero se sitúa per damunt del nivell del 
1916, román sense discussió la primera forga política catalana, manté un 
domini absolut a Barcelona ciutat i ha aconseguit per primera vegada un 
diputat a Tarragona. Per a la premsa Iligaire es tracta, no cal dir-ho, de 
«ría victoria d'un poblé», perd el triomf hauria estat encara molt mes gran 
sense les coaccions i tupinades massives a favor deis dinástics: «La forma 
com s'ha desenrotllat aquesta batalla electoral a Catalunya ha enfondit 
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la distancia que separa aquesta del Govern. Ara s'ha vist que aquest havia 
declarat la guerra a l'opinió de Catalunya; amb els mitjans que té a les 
seves mans per a fins ben diferents que els de guanyar unes eleccions. 
Catalunya sabrá recollir el desafío deis senyors Maura i La Cierva». Aquests 
han menat una agressió frontal contra el catalanisme, i les seves manipula-
cions electorals —generalitzades a tot l'Estat— han «esvaít la llegenda de 
l'ética política del senyor Maura, llegenda que constituía tota la seva for 
ca en la vida pública espanyola»86. El trencament entre mauristes i regio-
nalistes sembla consumat, mentre la Lliga s'incorpora al clamor antigo-
vernamental de les esquerres i fa seu el vell esldgan del 1909: «Maura, 
no!». 

Malgrat el triomfalisme deis portaveus dinástics, l'éxít de la UMN 
—dotze actes mes una altra d'homologada— és mes aparent que real; 
sens dubte, hi ha una certa represa respecte ais nou escons que liberáis, 
conservadors i mauristes totalitzaren el 1918, pero aquesta és deguda fona-
mentalment al ressorgiment deis cacics monárquics un cop passada la ple
namar lligaire de l'any anterior, i queda molt lluny deis dinou diputats di
nástics del 1916, per exemple. A causa de la seva elementalitat programá
tica i del seu dretisme ultrancer i sense imaginació, la Unión és incapac 
d'eixamplar la propia base social i d'esdevenir un veritable partit; resta, 
dones, una confederacíó de cacicats de filiació variable —a Barcelona i 
Girona hi predominen els mauristes, mentre a Lleida i Tarragona ho fan 
els liberáis— estretament dependent de la protecció governativa. D'altra 
banda, l'heterogeneítat interna de l'organització —hi conviuen des de l'ex-
trema dreta (Defensa Social) a l'esquerra dinástica (albistes)— fa proble
mática la coexistencia a llarg termini, i fa gairebé impossible una tasca 
parlamentaria comuna, mes encara en unes Corts on els partits monár
quics es troben dividits en nombroses fraccions personáis i violentament 
enfrontáis entre ells: ¿com poden liberáis i mauristes, per exemple, man-
tenir intacta la seva unitat d'acció a Catalunya, mentre Romanones encap-
gala al Congrés, el juliol del 1919, l'ofensiva de les oposicions contra el 
govern Maura? 

En un context estatal de sosteniment de les esquerres, les quals han 
assolit algún triomf espectacular —a Madrid, els republicans han guanyat 
les majories—, el republicanisme cátala coneix una Ueugera progressió, i 
aplega tretze diputats, incloent-hi els dos reformistes i l'independentista 
Maciá. Dins d'aquest bloc, la forca mes important és el PRC, el qual, amb 
cinc actes própies —Barcelona, Sabadell, Figueres, Lleida i Tortosa— mes 
les d'Albert a La Bisbal i Nougués a Tarragona, molt proximes, ha vist 
recompensada la posíció agressiva i esquerranísta deis seus homes en 
els darrers conflictes polítics i socials, i té la satisfacció suplementaria 
de portar al Parlament, per primera vegada, el líder mes lucid del partit, 
Francesc Layret, i el conegut inteHectual Gabriel Alomar; els éxits esmen-
tats, pero, continúen tenint com a base el prestigi personal deis candidats 
molt mes que no pas l'arrelament ideológic o organitzatiu del grup. 

86. «La Veu de Catalunya», 2 i 3-VT-1919. 
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El Partit Radical, després de la débácle de l'any anterior, i ultra re
cuperar per al seu «caudillo» Alejandro Lerroux un deis llocs de minoría 
a la capital, ha aconseguit sortir del clos barceloní i conquerir —fet in-
sólit en la historia del moviment— dues actes comarcáis, les de Gandesa 
i el Vendrell. La represa —tanmateix modesta— dona peu a la premsa ler-
rouxista per a fer una valoració peculiaríssima deis resultats i, a mes deis 
obligats blasmes contra el tándem mauro-ciervista, afirmar que «la Uiga 
camina hacia su ocaso. (...) La Lliga sale aún triunfante de las urnas, pero 
sale con vilipendio, sale humillada, maltrecha, sale con hedor a cadáver 
en descomposición. Un golpe y la Lliga queda anulada por completo»87. 

Aquest optimisme fictici, manipulador i escamotejador de les própies 
tares, pero, és contestat de forma contundent i brillant des del mateix camp 
antimonárquic per «El Diluvio» quan afirma: «Esos republicanos que, para 
poner unos adornos más al triunfo a medias, hablan de que la Lliga va hacia 
el ocaso, fuera mejor que extrajesen de su victoria de ayer una lección 
eficaz. La Lliga, ¿quién puede negarlo?, ha caído en pecados mortales, pe
ro ha dado siempre a los suyos la sensación de que aun escogiendo la 
línea curva, caminaba hacia su ideal. Por eso triunfa, porque se la cree, 
hoy por hoy, necesaria al catalanismo. Si apareciese una izquierda honra
da e inteligente, capaz de preocupar a Madrid, los votos regionalistas dis
minuirían, y la izquierda recogería la bandera de Cataluña. ¡Ah, si noso
tros los republicanos ofreciésemos al pueblo la seguridad de que aun adop
tando la curva no teníamos otro pensamiento que la restauración republi
cana! Barcelona sería nuestra y nuestra Cataluña» M. 

Hom pot afirmar, en síntesi, que el nou intent governamental de des
articular el catalanisme en les eleccions del 1919 ha fracassat i, per la seva 
execució barroera, ha suscitat la reacció indignada de totes les forces po-
lítiques del Principat —llevat de la UMN—, unánimes a denunciar la con
ducta del ministeri i la «senil ambición del funesto político mallorquín» ", 
el qual, així i tot, no ha aconseguit la majoria a les Corts, perqué la má
quina electoral de la Restauració és ja tan deteriorada que no respon ais 
impulsos emanats de Governació. 

Com ja hem dit en els llocs corresponents, son quatre els districtes 
catalans on s'aplica I'article 29 (Balaguer, La Seu, Sort i Gandesa), els 
quals suposen el 4,9 % deis 82 casos d'elecció automática a tot l'Estat. La 
participació mes alta es registra, un any mes, a Olot (86,5 %), i la mes 
baixa a La Bisbal (40 %) i Igualada (44 %), en situacions de virtual can
didatura única; si a Barcelona-ciutat ha experimentat un retrocés impor-
tant, l'abstenció progressa sensiblement en tot l'ámbit rural: creix 5 o 6 
punts a Barcelona —provincia, Girona i Tarragona, i mes d ' l l a Lleida. 

Paradoxalment, i malgrat les sorolloses denuncies de la premsa sobre 
compres de vots, coaccions i tupinades, només 8 actes son protestades 
en forma davant el Tribunal Suprem —probablement perqué en els casos 

87. «El Progreso», 2-VM919. 
88. 4-VI-1919. 
89. «El Diluvio», 5-VI-1919. 
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d'«irregularitats menors» hom renuncia a reclamacions sense esperanca 
de les quals 5 (Berga, Girona, Olot, Vilademuls i Castelltercol) preñen es-
tat parlamentan, i la darrera és anullada peí Congrés. Tanmateix, ni aques
ta vacant ni la que es a tíerga 111 de juiíoi per la renuncia ael com-
te de Fígols —que opta per l'escó de Girona— no arribaran a ésser co-

convocatória d'eleccions parcials. 
permetrá 
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11. Les eleccions 

del 19 de Desembre de 1920 

•i 
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Com apuntávem en acabar el capítol anterior, els esforgos de Maura 
i la Cierva per treure de les urnes, l 'ude juny del 1919, una majoria cómo
da no reeixiren, i el bloc mauro-ciervista continua depenent del suport 
parlamentan deis cent diputats conservadors idóneos. No obstant aixó, 
aquesta feblesa electoral del govern esperoná les oposicions liberal i repu
blicana, les quals prengueren com a pretext la prórroga per decret de la 
legislado tributaria i, encara no constituídes formalment les Corts, l'u 
de juliol posaren a pro va la cohesió de la familia conservadora presen-
tant al Congrés, per boca de Romanones, una moció de censura que fou 
rebutjada. Malgrat la momentánia victoria, pero, la negativa deis datistes 
a integrar-se en el gabinet feia la vida d'aquest extrémadament vulnerable, 
i les eleccions provincials del 6 de juliol corroboraren la fragilitat del 
govern, en resultar derrotats els seus candidats arreu de l'Estat. El 15 de 
juliol, en plena discussió, al Congrés, de les actes protestades, la desfeta 
ministerial en una votació sobre el districte de Coria precipita la crisi 
i la dimissió de Maura; la successió fou assumida, naturalment, pels 
idóneos, i en concret per un «govern de suplents» que presidia Joaquín 
Sánchez de Toca. 

De fet, el principal problema al qual el nou govern s'ha d'enfrontar 
—i la qüestió central que, d'ara endavant, dominará la vida política es-
panyola fins el 1923— és la conflictivitat social a Barcelona, on, des de la 
fi de la vaga general del marg-abril, s'ha mantingut la llei marcial i una 
enérgica repressió antisindical, mentre es manifesten els primers indicis 
d'un contraterrorisme patronal —bandes de Bravo Portillo i el «baró de 
Kónig»— destinat a decapitar els sindicáis de la CNT. Vista la ineficacia 
d'aquesta línia dura propugnada peí capitá general Milans del Bosch, el 
gabinet, a través del titular de governació, el democristiá Burgos y Mazo, 
assajará una política mes realista i conciliadora, representada peí nou 
governador civil de Barcelona, Julio Amado; tanmateix, l'intent de pacifi-
cació —restabliment de les garanties constitucionals, amnistía, tornada 
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al treball, negociació deis conflictes pendents—, que hauria reforgat 
l'autorítat deis elements moderats —Seguí, Pestaña— dins de l'organitza-
ció obrera, será torpedinat per la intransigencia provocadora de la Fede
rado Patronal, resolta a liquidar el Sindicat Ünic. El 25 de novembre, 
l'inici d'un locaut massiu, que durará dos mesos i afectará 200.000 obrers 
del Principat, assenyala l'espectacular represa de la guerra social i, a 
l'ensems, el trencament entre la burgesia industrial catalana i el govern, 
que aquesta classe considera claudicant i incapag l. 

Ferit de mort peí sorollós fracás, el ministeri Sánchez de Toca ha de 
dimitir dues setmanes després, el 9 de desembre, encara que el pretext 
de la crisi sigui una topada menor amb les Juntes Militars. La precaria 
solució de recanvi és una nova concentració de les fraccions monárqui-
ques —«ministerio de taracea», l'han qualificat alguns autors2— que abasta 
datistes, garciaprietistes, mauristes, romanonistes, albistes i independents, 
presidit per un polític veterá i gris de procedencia maurista, pero que 
no exerceix de tal: Manuel Allendesalazar. Es tracta d'un govern de gestió, 
de transición destinat primordialment a aconseguir l'aprovació deis Pres-
supostos, pero que, tanmateix, ha d'acarar la situació a Barcelona, i ho 
fará, seguint la dinámica pendular de la política espanyola, en un sentit 
contrari al que ha intentat el govern anterior; el conservador F. Maestre 
i Laborde-Boix, comte de Salvatierra i npu governador civil de la ciutat, 
será a partir del gener del 1920 Texecutor deis designis patronals, i refor
jará, amb la dissolució de la CRT catalana, la clausura deis sindicats i 
Tempresonament deis seus dirigents, les mesures de repressió privada 
—locauts, atemptats contra líders obrers per part de pistolers a sou, crea-
ció deis Sindicats Lliures3— que la burgesia industrial ja ha posat en 
marxa. 

Enmig d'aquest clima de violencia social quotidiana, les eleccions 
municipals del 8 de febrer del 1920 no poden sino reflectir el desinterés 
creixent de l'opinió davant unes consignes i uns ritus democrátics que 
resulten caricaturescos en una ciutat escenari d'una virtual guerra de 
classes; el republicanisme, a mes, hi concorre dividit: ja el juliol del 
1919, el PRC trenca la coalició amb els radicáis i, perseverant en l'esforg 
per recaptar el suport polític de la classe obrera, el novembre següent 
Francesc Layret ha obtingut del partit l'acord d'adhesió a la Tercera Inter
nacional de Moscou, acord que mai no será acomplert. Si potser, en ¡el 
cas de Layret, el sobtat filocomunisme obeeix a una llarga i sincera evolu-
ció ideológica personal, i té com a objectiu táctic trencar els límits petit-
burgesos de l'organització, el cert és que una bona porció d'aquesta no el 
seguirá en el seu arriscat salt i el Partit República Cátala perdrá, ultra 
bastants militants es vera ts, la majoria deis nuclis comarcáis que n'eren 
la principal forga, i aixó sense haver suscitat, en contrapartida, el menor 

1. Sobre la problemática social a Barcelona en aquest període vegeu, entre 
altres, la descripció de MEAKER, GERALD H. La izquierda revolucionaria en Es
paña (1914-1923), págs. 225 i ss. 

2. MAURA, G. y FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., op. cit, pkg. 333. 
3. Creats el desembre del 1919. 
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interés entre els treballadors influenciáis per l'anarco-sin dicalis me. Mig 
desarborat, dones, el PRC, i afeblit també el PRR, el resultat electoral 
en les municipals a Barcelona será un desastre república, i el mes gran 
triomf de la Lliga, la qual, d'una manera discreta, dona suport a la repres-
sió patronal i governativa. 

Una vegada acomplerta la seva modesta missió de fer aprovar els 
Préssupostos, el govern Allendesalazar dimiteix el 3 de maig del 1920. 
Dos dies després, no podent demorar ja mes l'assumpció directa del poder, 
Eduardo Dato forma un ministeri conservador homogeni que, a través 
del titular de governació, Francisco Bergamín, i del nou governador civil 
de Barcelona, Federico Carlos Bas y Vasallo, desplegará un renovat intent 
de conciliació social a la capital catalana, amb Talliberament gradual deis 
presos, la supressió de la censura, la reobertura deis sindicáis, etcétera. 
Tanmateix, el naufragi de l'esforc pacificador sobrévindrá aviat, per obra 
de térboles provocacions antiobreres —la bomba del Pompeia, per exem-
ple— i també per la irresponsabilitat d'alguns activistes cenetistes; men-
tre l'impacte de la crisi económica europea de postguerra assoleix el seu 
máxim nivell en el món industrial i financer cátala, els instruments orga-
nitzatius de la burgesia —la Federació Patronal, la Lliga Regionalista— 
pressionen damunt el govern fins aconseguir, TI de setembre, la substi-
tució de Bergamín peí comte de Bugallal —un «dur»— en el ministeri 
de governació. Abans de tornar a una política de forca, pero, resta encara 
un important obstacle a remoure: la presencia del governador Bas, par-
tidari convencut del diáleg i la negociació; així, dones, la classe empre
sarial catalana esmercará tots els seus recursos propagandístics, durant 
el setembre i Toctubre del 1920, a desqualificar i eliminar de l'escenari 
barceloní la primera autoritat «provincial». 

Esperonada per l'augment real de la violencia4 i de les topades sag-
nants entre els pistolers de l'Ünic i els del Lliure, la premsa dretana és 
unánime a denunciar l'actitud contemporitzadora del governador, i 
ádhuc la seva complicitat objectiva amb els sindicalistes. «La Veu», en 
especial, procura inserir «el fracás innegable del senyor Bas» en els plan-
tejaments autonomistes, i argumenta: «un deis inconvénients mes greus 
del régim centralista i anticatalá que patim és que les persones que han 
d'exercir l'autoritat del govern a Catalunya, per delegació del de Madrid, 
difícilment poden sentir uns problemes que no son seus, ni teñir la capa-
citat per a entendre'ls, tan radicalment diferents com son de les qüestions 
que a Madrid habitualment es presenten»5; l'órgan lligaire conclou: «cal 
demanar enérgicament ais representants del poder públie que governin o 
deixin governar, que compleixin llurs deures fonamentals o que no destor-
bin»; i, de fet, el regionalisme és l'eix vertebrador de l'ámplia campanya 
—recolzada per la Societat Económica d'Amics del País, altres entitats 

4. Durant el mandat d'en F. C. Bas (del 22 de juliol al 4 de novembre) es 
produíren a Barcelona, segons «La Veu de Catalunya» del 7-XI-1920, 108 atemp-
tats socials, amb un balanc de 27 morís i 90 ferits. 

5. «La Veu de Catalunya», 2-XI-1920. 
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patronals i les «forces vives» de la burge$ia en general— contra el gover
nador, campanya que culminará en l'exigéncia irada de la seva dimissió 
per part deis represéntants burgesos, reunits a l'Ajuntament el 5 de no-
vembre. Sotmés a la doble pressió hostil de les classes d'ordre i de les 
autoritats militars, i abandonat peí govern Dato —que ja ha decidit el 
retorn a la repressió—, Carlos Bas ha de dimitir el dia 6, mentre «La Veu», 
cuita a advertir: «l'autoritat que vingui a Barcelona cal que sápiga que ha 
de governar. I si no ve decidida a governar, el millor que pot fer és no 
venir, car sortirá aviat i sortirá sorollosament fracassada» 6. 

La nova autoritat, pero, no haurá de venir a Barcelona, perqué hi és 
de fa temps; el 8 de novembre, el general de divisió Severiano Martínez 
Anido, governador militar de la provincia des del febrer del 1919, rep 
el nomenament de governador civil i, amb ell, la missió de liquidar total-
ment i definitiva el moviment obrer del Principat, comptant amb la col-
laboració del també general i cap de policía de la ciutat des del novembre 
del 1919, Miguel Arlegui. Martínez Anido havia intervingut en l'expulsió 

i 

del governador civil de Barcelona, Montañés, el 13 d'abril de 1919, i havia 
col-laborat en la repressió anticenetista del capitá general Milans del 
Bosch. Si els portaveus de la dreta estricta reben els nous comandaments 
de l'ordre públic amb alleujament i esperanza —«...parece asomar la 
autoridad e iniciar la recuperación de los prestigios y gallardías que 
había abandonado a merced de un cobarde y criminal terrorismo»7—, la 
Lliga, mes cauta i mes política, valora la designació de Martínez Anido 
com la confessió del fracás del govern Dato a Barcelona, ja que aquest 
no ha pogut trobar cap home apropiat per al carree, dins del partit con
servador, i ha hagut de cercar un no-polític, la gestió del qual necessária-
ment restará molt deslligada de les orientacions del poder central8. Entre 
els partits amb algún pes a la ciutat, íiomés el radical, malgrat haver 
estat un crític sever d'en Bas, considera «un grave error de los Gobiernos 
colocar a un militar en el Gobierno civil de la provincia, y mantener a 
otro militar en la Jefatura de policía», i constata també que, davant la 
nova autoritat, «los hombres liberales, los elementos de izquierda y la 
masa obrera están recelosos y desconfiados»9. 

Entretant, en l'ámbit de la política parlamentaria espanyola, el gabinet 
datista, hereu d'unes Corts inestables en les quals no hi tenia ni de 
lluny la majoria, i no podent comptar amb el suport permanent de 
mauristes i ciervistes, ha decidit el 4 d'octubre fer ús del decret de disso-
lució i propiciar l'elecció d'unes noves Cambres que li resultin conforta
bles; tota la filosofía política del president del Consell es sintetitza en la 
seva estranyada resposta a la pregunta d'alguns prohoms conservadors 
sobre les possibilitats d'assolir un fort predomini en les noves Corts: 
«Todos los Gobiernos españoles, desde la Restauración acá, han obtenido 

6. Ibid., 7-XM920. 
7. «El Correo Catalán», 12-XI-1920. 
8. Vegeu «La Veu de Catalunya», 9-XI-1920. 
9. «El Progreso», 9 i 10-XI-1920. 
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mayoría en el Parlamento. ¿Por qué no voy a obtenerla yo?». «Piensa el 
señor Dato —afegia un comentarista— que estamos todavía en los tiem
pos de Sagasta» I0. 

Immers, dones, en la fidelitat mes estricta a les esséncies del régim, 
el govern conservador, segons reconeixen els seus propis simpatitzants, «no 
se ha manifestado tardo ni perezoso en la preparación del... tinglado elec
toral»11, i ha vulnerat, de fet, la Constitució en perllongar durant dos 
mesos i mig el període electoral per a poder preparar a fons l'encasellat. 
Els liberáis, en general, semblen haver-se resignat a acceptar «lo que se 
les deje en el acoplamiento ministerial»n i, per consegiient, només la 
Lliga, entre les forces dretanes, denuncia tant les arbitrarietats del minis-
teri —destitució de batlles, nomenaments de Reial Ordre— com la seva 
indigencia programática: «tothom veu aquest afany impúdic del Govern 
del senyor Dato per a utilizar tots els mitjans, lícits o il-licits, legáis o il-
legals, confessables o inconfessables, amb l'únic objectiu d'assolir una 
majoria parlamentaria. Pero el Govern del senyor Dato no vol pas aquesta 
majoria parlamentaria per a realitzar un programa, altrament inédit, sino 
per acampar mandrosament un parell d'anys en l'altiplanície del poder» I3. 

Tanmateix, no son les previsibles tupinades ministerials alió que do
mina el plantejament general deis comicis —fixats per al 19 de desem-
bre— a Catalunya, sino la recrudescencia de la lluita de classes, sota les 
formes mes primitives i violentes. Presumiblement com a resposta al 
nomenament de Martínez Anido —la significació i el taranná del qual 
eren del domini públie—, la violencia social es multiplica durant les pri-
meres setmanes de novembre, i els assassinats de patrons i obrers esde-
venen fets —ja ni tan sois noticies— quotidians, sense que la «repressió 
clássica» iniciada el dia 20 —empresonament en massa deis quadres cene-
tistes, clausura deis sindicáis, suspensió de «Solidaridad Obrera», resta-
bliment de la censura previa per a tota la premsa...— aconsegueixi deturar 
l'escalada d'atemptats i tiroteigs. Entretant, Martínez Anido ultima els 
seus tractes amb el Sindicat Lliure i anuncia, amenazador: «habré de 
tomar alguna medida enérgica (...). Si no, harían conmigo como con los 
demás [gobernadores], y eso no estoy dispuesto a tolerarlo»14. El 27 de 
novembre és detingut, juntament amb diversos dirigents obrers, el regidor 
de la ciutat i advocat república Lluís Companys, i tres dies després, quan 
anava a intercedir per la seva llibertat, cau assassinat per pistolers del 
Sindicat Lliure, el diputat i líder del PRC, Francesc Layret, mentre trenta-
sis sindicalistes i homes d'esquerra (Salvador Seguí, Francesc Comas, Mar
tí Barrera, Vicenc Botella, Josep Viadiu, Companys, etcétera) son traslla-
dats, en qualitat de presos governatius, al castell de la Mola, a Maó. L'en-
terrament d'en Layret, el 2 de desembre, donará lloc a una gran manifes
t ado de protesta popular, durament reprimida per la forca pública, i 

10. «La Publicidad», 7-X-1920. 
11. «Diario de Barcelona», 21-XI-1920. 
12. «La Vanguardia», 16-XI-1920. 
13. «La Veu de Catalunya», 9-XI-1920. 
14. Declaracions del governador ais periodistes; «La Vanguardia», 24-XI-1920 
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a una vaga general de tres dies a Sabadell, el districte que l'havia enviat 
al Parlament; a Barcelona, la vaga préviament convocada per la CNT con
tra el governador s'ampliará i es fará general, paralitzant la vida de la 
ciutat fins al 9 de desembre. 

Com és lógic, aquest rápid deteriorament del clima chitada, la sus-
pensió constant de l'activitat económica, la inseguretat ais carrers i els 
cops de cec de la repressió deixen al tema electoral molt poc espai en el 
conjunt de les preocupacions coHectives, encara mes quan la conducta 
del govern anuncia el retorn a les mes velles técniques de mixtificació del 
sufragi; segons argumenta «La Vanguardia»15, «si siempre ha favorecido 
la indiferencia de los más las maniobra de los electoreros de profesión, 
en la ocasión presente esta ausencia de entusiasmo e interés se halla más 
justificada, porque son otros problemas muy distintos de los electorales 
los que conmueven a la opinión y preocupan a los ciudadanos. Si existiera 
fe en la acción del Parlamento, precisamente la gravedad de los proble
mas presentes movería el interés público en la lucha electoral; pero la 
desconfianza en las soluciones legislativas es total y fundada en dolorosas 
experiencias». 

Tenint en compte, dones, que tant els treballadors com la classe 
dominant han renunciat, de fet, ais procediments parlamentaris i, per 
a dirimir la lluita social, han decidit recorrer a l'acció directa —la deis 
policies, la deis pistolers o la deis activistes— mentre que la petita burgesia, 
perplexa i esporuguida, és incapag d'assumir el protagonisme polític, no 
és estrany que, aquest any 1920, es multipliquen mes que mai en la premsa 
catalana de totes les tendéncies les al-lusions al desinterés del eos elec
toral, a l'abúlia de l'opinió i a «las vergüenzas del encasillado», aHusions 
que sovint donen peu, fins i tot en periódics tan moderáis com «La Van
guardia», a subratllar el desprestigi del Parlament i el divorci del régim 
respecte de la realitat del país, i que, en els diaris esquerrans, esdevenen 
violentíssimes requisitóries contra el sistema: «La pretendida contienda es 
una farsa ridicula, una indecente tramoya para distraer, entretener, enga
ñar y sonsacar al pobre payo que la contempla. (...) En las elecciones no 
se elige nada, ni a nadie. Los que han de salir triunfantes de las urnas ya 
están elegidos hace tiempo. Vinieron al mundo con el acta de diputado de
bajo del brazo. La voluntad del pueblo no cuenta. Sus necesidades, sus 
ideales, sus sentimientos no tienen expresión, no se manifiestan en el 
resultado electoral. Es la coloración del Gobierno, es el matiz del mane-
jador del manubrio político el que saca la mayoría que triunfa en las 
urnas (...). Entonces, ¿para qué votar? (...) ¿Para qué presumir de sobe
ranos si no somos más que comparsas? (...)»I6. 

Al costat de la guerra social i de la indiferencia generalitzada envers 
la tramoia electoral, els altres factors, estrictament polítics, que acaben 
de configurar el panorama previ ais comicis resulten margináis, pero 
mereixen, tanmateix, ésser esmentats. A nivell del Principat, les eleccions 

15. 5-XII-1920. 
16. «El Diluvio», 16-XII-1920. 
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comporten, en esséncia, un xoc entre el catalanisme —és a dir, la Higa, 
que aspira a mantenir la seva preeminencia, i el nacionalisme república 
de comarques— i el centralisme d'una Unión Monárquica Nacional forca 
desinflada, amb la presencia en alguns casos, com a tercera opció, de 
republicans radicáis o independents. Nogensmenys, en aquesta ocasió la 
incidencia del govern en resquema polític cátala és mes discreta i mesu
rada que l'any anterior. Sense que es pugui parlar d'una entesa oberta 
entre Dato i el regionalisme, ni d'una retirada de la protecció ministerial 
a la UMN, és un fet que el poder central procura diversificar les seves 
aliances ais districtes i englobar-hi, quan les circumstáncies ho pérmeten, 
la Lliga, i sembla haver compres per fi que l'acord estable amb la burge-
sia catalana per a afrontar l'amenaca proletaria passa peí reconeixement 
de l'hegemonia lligaire. 

Inserida en el marc general que hem descrit fins aquí, la circums-
cripció de Barcelona és l'escenari d'un nou intent dinástic de disputar 
el vot de les classes conservadores a la Lliga; la UMN torna a aspirar a 
les majories, amb una candidatura que integren l'industrial Jaume Cussó, 
ocasional president del Fomént del Treball Nacional, el comte de Santa 
María de Pomés, vinculat a la Defensa Social, l'ex-regionalista Emili Ragull, 
el doctor Andrés Martínez Vargas, procedent del lerrouxisme, i el deseo-
negut publicista Pablo Saenz de Bares. Es tracta d'una Uista anodina i 
heterogénia amb escassa projecció pública, i sense cap deis «grans 
noms» (Olérdola, Bosch i Alsina) que hi figuraven l'any anterior, cosa que, 
si per una banda prova la persistencia, entorn de les sigles UMN, d'una 
opció ideológica ben definida —l'anticatalanisme— no vinculada a uns 
líders concrets, per altra banda sembla indicar una sensible pérdua de 
l'entusiasme inicial de moltes figures dinástiques per l'empresa unionista, 
i un desig de no atiar l'enfrontament amb la Lliga, per tal de preservar la 
solidaritat de classe amb la burgesia regionalista. Potser per idéntics 
motius, els diaris dretans que, el 1918, havien fet de portaveus a la Unión 

«La Vanguardia» i «Diario de Barcelona»— mantenen ara una actitud 
molt mes cauta i es limiten a informar de les activitats monárquiques, 
sense fer cap recomanació de vot a llurs lectors. 

La decisió del jaumisme de mantenir a la capital la coalició amb els 
regionalistes, «sin que ello signifique confusión ni amalgama o renuncia
miento de género alguno» n , permet que la Lliga concorri amb una candi
datura de provada solidesa —Cambó, Morera, Rahola, Rusiñol i el carlí 
Batlle— per tercera vegada consecutiva. La novetat, en aquesta ocasió, és 
el fet que cap grup dretá menor expliciti él seu suport a la Uista lliguero-
carlina, i que, ben al contrari, determinades organitzacions nacionalistes 
radicáis —la Joventut Nacionalista La Falc, per exémple18— facin pública 
llur hostilitat al partit regionalista i la seva intenció de boicotejar-ne la 
campanya. De fet, ja fa mesos que son preceptibles símptomes de descon-
tent en l'ala mes nacionalista i liberal de la Lliga (Josep Cabré, Jaume 

17. «El Correo Catalán», 14-XIM920. 
18. «El Diluvio», 12-XH-1920. 
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PROPAGANDA ELECTORAL 
El Nunci deis Sants Innocente 

("UEsquella de la Torratxa", 17-XU-1920) 

Bofill i Mates, etc..) a causa de la postergació del tema autonómic, tot 
i que hom fa un esforg per aj ornar aqüestes dissensions fins després deis 
comicis. 

Les esquerdes del bloc lligaire son, pero, insignificants al costat de 
Tirrefrenable afebliment república; desfeta l'alianga PRC-PRR i decidits 
els radicáis a no renovar pactes que només han servit per a elegir candi-
dats aliens —Largo Caballero, Alomar, Domingo— en detriment deis ler-
rouxistes, llur Junta Municipal resol, ja a fináis d'octubre, lluitar per 
minories en les properes eleccions, i presentar-hi les dues figures mes cons-
picues del partit: Alejandro Lerroux i Emiliano Iglesias. «Vamos solos 
—explica «El Progreso»—, que así, en la lucha, sólo habremos de preo
cuparnos del enemigo; no tendremos que sentir el recelo de ser traicio
nados», i justifica en nom del realisme la prudencia del seu desplegament 
electoral: «ante la tenaz campaña abstencionista, ante esa campaña infe
cunda y contraproducente, nosotros debemos contar sólo con los que sa
bemos de seguro que siguen en sus puestos, que no han vacilado, que no 
dudan. Y contando con ellos vamos por las minorías. Y cuando España 
entera reciba la sensación de que en Barcelona es la burguesía la que 
domina, no se culpe a nosotros de ello, sino a los que hayan hecho deja-

314 



Rüfifliant la mos t r a 

-Es raro!... Com mes vell me faig, mes me decanto a la minoría. 

("La Campana de Gracia", 23-V-1920) 

ción de sus derechos(...)»19. Cal recordar, d'altra banda, que la vella guar
dia lerrouxista barcelonina serveix també de viver de candidats que el 
Partit Radical exporta a contrades no catalanes; així, Rafael Guerra del 
Río Iluita peí seu districte natal de Las Palmas, Josep Ulled ho fa per 
Osea i Hermenegildo Giner de los Ríos concorre al d'Almagro-Valdepeñas. 

Per a completar la descripció de les opcions polítiques que s'oferien 
davant les urnes a la Barcelona del 1920, resta parlar deis confusos 
intents de presentar una candidatura obrerista o d'extrema esquerra. 
Gom ja hem indicat repetidament, Francesc Layret havia compres feia 
temps que l'únic mitjá per a superar la impotencia del republicanisme 
petit-burgés i arrabassar la direcció de la política catalana a la Lliga era 
la mobilització político-electoral de les masses treballadores, i a aquest 
objectiu anava destinada —equivocadament, potser— l'adhesió inoperant 
del PRC a la Internacional Comunista, el 1919. Ara, la dramatització de 
la Iluita de classes i renduriment de la repressió per obra de Martínez 
Anido venien a refermar la convicció del líder república i la seva confian
za en la possibilitat que la CNT prescindiría temporalment de Tapoliticis-
me i entraría en el joc electoral, encara que només fos per a protegir els 
seus principáis dirigents amb la immunitat parlamentaria. 

Les característiques exactes del projecte de Layret ens son desconegu-

19. «El Progreso», 21-X-1920. 
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des, pero és un fet que, durant les darreres setmanes de novembre del 
1920, el diputat per Sabadell mantingué contactes amb republicans d'es-
querra i socialistes, i utilitzá a fons la seva exceHent relació amb els qua-
dres cenetistes —molts d'ells ja a la presó— per tal de confegir una amplia 
coalició esquerrana que abastes les restes del PRC, socialistes, elemente 
obreristes del Partit Radical i dirigente confederáis moderats, com Pes
taña o Seguí, i, sota el nom de candidatura d'Unió Proletaria, fos capas 
de sostreure unes desenes de milers de vots a l'abstenció i de canviar la 
correlació de forces polítiques de Catalunya20. Encara que sense relació 
aparent amb aquest projecte, la noticia apareguda a «El Diluvio» el 27 
de novembre —i desmentida l'endemá— segons la qual el PSOE inclourá 
en la seva llista per Madrid Salvador Seguí, el qual ha acceptat amb 
l'únic propósit de presentar davant el Congrés el problema social de 
Barcelona, indica prou bé que la possibilitat d'una participació cenetista 
en els comicis imminents flotava en l'ambient, i és forca signifícatiu, 
en aquest sentit, que la CNT —controlada ara pels anarquistes— conside
res necessari fer públic21 un manifest enérgicament apolític aconsellant 
l'abstenció mes estricta, i qualificant de traidor qualsevol líder obrer que 
digués el contrari. 

La mort de Layret —ben oportuna, com hom pot comprovar— el 
mateix dia que el cenetisme mes ultrancer llancava els seus anatemes, 
fou també la de l'ambiciós designi que havia concebut i liquida la hipo
tética possibilitat de mobilitzar el vot obrer; tot i que, en els dies imme-
diats, hom intentes encara conjuminar una candidatura nacionalista d'es-
querres, en la qual hi figuraría Alomar, amb el PRC i d'altres grups22, 
mancaven ja, per a aconseguir-ho, el temps material i les condicions 
objectives. Les alternatives electorals en presencia restaven, dones, les 
habituáis: la UMN en l'extrema dreta, la Lliga en el centre-dreta i els 
radicáis en el centre-esquerra. 

A comarques, on la menor conflictivitat social i la vigencia de les 
garanties constitucionals donen una major llibertat d'acció ais partits, 
els regionalistes —fidels a la seva táctica de sempre— aspiren a la reelecció 
en els deu districtes on triomfaren l'any anterior (Castelltercol, Granollers, 
Manresa, Sant Feliu, Vilanova, Puigcerdá, Santa Coloma, Balaguer, La 
Seu i Tarragona), tenint enfront, en tots els casos menys dos, la UMN, i 
intenten conquerir o recuperar altres sis districtes (Berga, Sabadell, Olot, 
Torroella, Solsona i Valls), també amb la Unión com a rival mes fre-
qüent. Aixó a banda, en els indréts on la seva forca és insuficient, o 
l'etiqueta lligaire provoca animadversions molt fortes, el partit dona su-
port a elements mes o menys afins (FMA, a Arenys i Tremp) i ádhuc a 
republicans (Terrassa, Lleida) que lluiten contra unionistes, o bé s'integra 

20. Vegeu, sobre la candidatura d'Unió Proletaria, G. H. MEAKER, op. cit., 
pags. 432 i ss. També menciona aquest fet Joaquim Ferrer a la seva biografía de 
Francesc Layret, publicada per Nova Terra el 1971. 

21. «El Diluvio», 30-XI-1920. 
22. Ibid., 15 i 17-XII-1920. 
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en aliances de dreta dominades per un monárquic (Mataró) o impulsa 
candidats amb denominacions diverses (autonomista independent a Vila-
franca, regionalista independent a Girona, católic-agrari a Vilademuls) en 
funció de les característiques de les dretes locáis. Peí que fa a Vic, la 
important entitat regionalista Catalunya Vella resol, igual que el 1918, 
presentar un candidat propi contra el jaumí teóricament emparat per la 
Lliga. 

El jaumisme, molt afeblit23 i en procés de sateliització devers la Lliga, 
presenta només candidat propi a Vic, on espera la reelecció d'en Barto-
meu Trias malgrat les reticéncies de la direcció regionalista a l'hora de 
donar-li suport; per la resta, la majoria deis nuclis locáis que adopten una 
posició coneguda fan costat ais aspirants Uigaires o similars (Manresa, 
Girona, Vilademuls), per bé que els jaumins de Lleida i Balaguer recolzen 
candidats republicans-autonomistes. 

Del total de vint-i-un candidats que, amb l'etiqueta de la UMN, s'enfron-
ten a Uigaires o republicans catalanistes, onze ho fan en districtes on el con-
glomerat monárquic guanyá el 1919 (Arenys, Berga, Terrassa, Girona, Olot, 
Torroella, Vilademuls, Sort, Tarragona, Roquetes i Valls), i els altrés 
deu (Castellter$ol, Granollers, Manresa, Sabadell, Puigcerdá, Santa Colo
ma, Lleida, Tremp, La Seu i un altre deis llocs de Tarragona) parteixen de 
posicions mes precáries, encara que tots plegats compten amb l'empar de 
l'aparell oficial. A part els tradicionalistes o mellistes que, integráis gaire-
bé del tot en la Unión, hi aporten el candidat per Castelltergol i el suport 
actiu de llurs efectius a Torroella, Vilademuls i Lleida, les contribucions 
deis partits dinástics a l'important esforg comú han sofert, en relació 
amb el 1919, un canvi paral-lel al de la composició del govern: la presencia 
del maurismé resta reduída a la meitat —5 candidats—, els datistes aug
menten llur pes específic fins a 4 noms, i els liberáis —amb 8 aspirants a 
l'acta— recuperen la primacia numérica dins deis monarquisme cátala; els 
altres tres candidats de la Unió no teñen filiació partidista coneguda. 

Cap deis grups dinástics, d'altra banda, no s'ha integrat monolítica-
ment en la UMN. Així, per exemple, el maurismé lleidatá preferéix seguir 
l'exemplé de la Lliga i recolzar un república; també, els liberáis Lluís 
Moret, Caries Crehuet i Josep Matheu es presenten a Mataró, Vilanova 
i Cervera, réspectivament, a títol personal, i el conservador José L. Pas
cual de Zulueta encapgala, al Vendrell, una concentració de dretes d'abast 
local. Per últim, hem de fer esment d'altres dos candidats monárquics 
sense partit: Tindependent Joan Marsans i Peix, que lluita a Cervera, i 
el social-agrari José Martínez Villar, recolzat per la dreta tortosina. Aques
ta dispersió aparent ve a confirmar, en definitiva, la impressió que ja 
apuntavem en el capítol anterior: lluny d'haver esdevingut el bloc com
pacte de tots els defensors de la dinastía al Principat, la UMN és només 
una denominació emfasitzadora de l'anticatalanisme de determináis can-

23. A mitjan novembre, la premsa recollí el rumor d'una imminent renuncia 
de don Jaume ais seus drets dinástics, pero «El Correo Catalán» (19-XI-1920) cui
ta a desmentir enérgicament aqueste «difamatorios infundios». 
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didats, denominació que els «notables» monárquics adopten o no, segons 
quines siguin llurs aliances locáis. 

El panorama electoral de les esquerres —en el mes ampli sentit del 
concepte— ais districtes rurals es caracteritza, aquest any, per l'enorme 
esmicolament organitzatiu. Si él reformisme subsisteix només en les 
candidatures de Josep Zulueta a Vilafranca i Dionisio Ortego a La Bisbal, 
després que Joan Dagas ha renunciat a presentar-se a Puigcerdá, el fet 
mes remarcable, en el camp del republicanisme estríete, és la práctica 
desaparició del PRC com a forca comarcal; incapaces de fer compatible 
llur populisme petit-burgés i decimonóníc amb l'adhesió a la III Inter
nacional, la gran majoria de les entitats no barcelonines del Partit Repú
blica Cátala se'n desvincularen al llarg del 1920 i recuperaren el seu status 
de nuclis autónoms, localment poderosos, pero sense cap vinculado orgá
nica entre ells. D'aquesta manera, només Companys a Sabadell i, potser, 
Domingo a Tortosa, concorren ais comicis amb Tetiqueta del PRC, men-
tre que altres vuit republicans —autonomistes, nacionalistes o federáis, pro-
cedents gairebé tots del partit de Layret— lluiten en les seves zones d'in-
fluéncia tradicionals (Terrassa, Girona, Figueres, La Bisbal, Lleida, Ba-
laguer, Tarragona i Roquetes), i alguns mes (Vilademuls, Valls, Vendrell) 
desisteixen de competir a darrera hora. 

Esperonada per la desintegració del PRC, la direcció del radicalisme 
fa un esforc, de reactivació deis seus efectius comarcáis i esbossa una 
aproximació ais agrupaments autonomistes de diversos districtes, amb 
l'esperanca —val a dir que remota— de captar-los per a la disciplina 
lerrouxista. Així, ultra presentar candidats propis a Sant Feliu, Solsona, 
Gandesa i Vendrell —hi ha també un conat de fer-ho a Vilafranca—, el 
Partit Radical dona suport ais altres republicans que, amb donominacions 
diverses, rivalitzen amb lligaires o monárquics a Sabadell, Terrassa, Gi
rona i Tarragona. Completen l'inventari de les alternatives esquerranes la 
indefugible presencia de l'independentista Maciá a Les Borges Blanques, 
i un únic candidat del PSOE, Manuel Serra i Moret, a Mataró. 

Sota el pes ominós de la violencia quotidiana, la campanya electoral 
del 1920 a Barcelona té un desenvolupament anormal, limitat per la cen
sura i la suspensió de garanties, interromput per la vaga general —que 
impedéix la publicació de gairebé tots els diaris entre el 3 i el 8 de 
desembre— i dominat per la problemática social, que arracona els argu-
ments polítics habituáis. En aquest context, la propaganda de la Unión 
Monárquica Nacional fa prova d'escassa empenta i encara menys imagi
nado; el seu manif est central24 no és mes que un tímid intent d'utilitzar 
l'agreujament de la lluita de classes com a arma contra la Lliga —«en 
estas horas de angustia, Barcelona no ha contado nunca con sus dipu
tados»— i una pacient expressió de confianca en els vots «que el desen
gaño de los demás le sumará indudablemente en esta lucha». De fet, ni 
la insistencia en la pluralitat interna de l'organització— «la UMN encarna 
los diversos matices ideológicos de nuestra ciudad en el orden económico, 

24. «La Vanguardia» 12-XIM920. 
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social y político, desde la extrema derecha hasta la izquierda liberal»—, 
ni el fals municipalisme que Alfons Sala i els seus arboren contra l'auto-
nomisme catalanista, ni llurs estereotipáis improperis antilligaires, acon-
seguiran articular una alternativa política coherent i creíble que sigui 
capac de disputar al regionalisme la direcció de la burgesia barcelonina. 
Aquesta burgesia, ádhuc la mes ultrancera i espanyolista, es troba tan 
enfeinada en la recerca de solucions drástiques a la qüestió social —el 
panegíric de Martínez Anido i la promoció deis Sindicáis Lliures son cons-
tants en les planes de «La Vanguardia» i el «Diario de Barcelona» —que, 
com confessa el-segon deis periódics ésmentats25, «los preparativos electo
rales, salvo para los más directamente interesados y los habituales man-
goneadores, han pasado punto menos que inadvertidos». 

També per a la Lliga el duel a mort plantejat entre els sindicáis i la 
Patronal és un argument electoral, en la mesura que els propagan distes 
lligaires consideren «el paréntesi de desgovern, de desorientació i de 
negació social que aquests últims temps ha tingut gairebé suspesa la 
vida política de la nostra térra» * com la prova suprema de l'esterilitat i 
la inepcia deis governs dinástics —i, dones, de la UMN—, que contrasta 
vivament amb l'acció constructiva del catalanisme: «El nacionalisme cá
tala, enfront de la general eixorquia, enfront de l'evident fracás de l'Estat 
centralista, es presenta novament ais electors amb el prestigi de la seva 
historia. Eli ofereix l'exemple de la Mancomunitat i de la seva tasca humil 
i quotidiana. Aixó és el que fa Catalunya sense cabals i sense auto
nomía» 27. 

A partir d'aquest punt d'arrencada, que intenta mantenir el caliu 
de la crítica al régim, per bé que, ara, hom hagi renunciat ja a reformar-lo 
o a conquerir-lo, el regionalisme dirigeix les fiblades usuals contra la 
Unión Monárquica —«corresponsalía coHectiva de les oliarquies madri-
lenyes a la nostra térra»28, recull de mediocritats, «cosa engendrada per 
l'odi», conglomerat de cacics, e t c . — , no ataca gens ni mica els radicáis 
i desplega, per la resta, una campanya freda, cautelosa i ritual, mes abo
cada al passat que no projectada cap al futur. Com sigui que la feblesa 
deis contrincants és pública i notoria, l'únic enemic temible és Tabsten-
ció, filia del desánim i él cansament que son perceptibles en l'electorat 
regionalista, com en la resta del teixit social; per a combatre-la, el partit 
multiplica les crides a la mobilització i els advertiments contra l'excés 
de confianca, procura explotar electoralment la tasca de la Mancomu
nitat29 i acaba recorrent ais sofismes clássics sobre la unió sagrada: 
«Ara mes que mai, convé reafirmar la voluntat sobirana del poblé cátala, 

25. 19-XII-1920. 
26. «La Veu de Catalunya», 10-XIM920. 
27. Ibid., 24-XI-1920. 
28. Ibid., 30-XI-1920. 
29. En aquest sentit, el president Puig i Cadafalch, dona una conferencia al 

Palau de la Música, el 15 de desembre, sota el títol «Endarreriment historie en 
els servéis públics. - L'esforc de la Mancomunitat de Catalunya», i «La Veu» 
demank que les eleccions fossin «un plebiscit a favor de l'actuació de la Manco
munitat». 
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la nostra fidelitat a l'ideal patriótic», posat que «els enemics de la nostra 
térra i de la nostra causa han dit que el problema nacionalista de Cata
lunya ha desaparegut ofegat per les onades del moviment sindicalista. (...) 
Tot el que sigui, ara, discutir les candidatures nacionalistes o regatejar la 
confianza ais capdavanters catalanistes, és fer el joc a la UMN. S'ha 
de votar a favor o en contra de Catalunya. I no votar a favor de les can
didatures nacionalistes, per desidia o feblesa, és votar a favor de la 
UMN»30. 

Sens dubte, la pega fonamental i la millor síntesi de la campanya lligai-
re és la conferencia que Francesc Cambó havia de donar a primers de 
desembre al Palau de la Música i que, suspesa a causa de la vaga general, 
fou llegida en totes les entitats regionalistes el diumenge día 12. En aquest 
text, destinat primordialment a apaivagar les inquietuds contraposades 
deis diversos sectors de la propia militáncia, Cambó comenta reconeixent 
i ádhuc justificant el rápid procés de radicalització que im sector del cata-
lanisme ha sofert des de comengaments del 1919, davant el fracás de la 
campanya pro-Estatut, i subratUa també la crisi total del poder públic 
espanyol des de la caiguda del Govern Nacional, el novembre de 1918, 
pero encobreix el pertinag governamentalisme de la Lliga tot dient que 
combatre els governs de Madrid sense la seguretat d'enderrocar-los hau-
ria éstat «tasca negativa i anárquica que repugna al meu temperamento 
Mes en davant, reitera la vella vocació nacional i interclassista del partit 
—«la Lliga Regionalista és avui Túnica forga política catalana organitzada. 
Totes les modalitats del sentit cátala, totes les maní fes tacions de la vida 
coHéctiva catalana, han d'ésser canalitzades i ordenades i regides pels 
homes de la Lliga Regionalista»—, i afirma que les responsabilitats emana-
des d'aquesta posició hegemónica autoritzen els dirigents per a enfrontar
se, si cal, ais impulsos irreflexius de la base. 

Aquesta base es troba dividida entre els qui creuen que cal supeditar-
ho tot a l'obtenció de l'autonomia, i aquells que consideren prioritari el 
manteniment de la pau social i la defensa de la vida económica; Cambó 
as segura que ambdues coses son indissociables i admet que «a Espanya, 
no s'ha resolt mai normalment un plet de llibertat coHéctiva», pero dema
na encara al sector mes jove, liberal i nacionalista del partit confianza, 
prudencia, paciencia... Després, el líder es dirigeix a la clientela mes 
burgesa i dretana, analitza amb preocupació la problemática comercial i 
financera, denuncia «les febleses de l'autoritat» i eleva, com a cloenda, un 
cántic fervorós a la repressió: «és precís, és indispensable, una actuació 
persistent del poder públic, que acabi amb el terror, que acabi amb la 
coacció, que acabi amb la violencia i amb l'anarquia»31. 

La sintesi de la llarga aHocució camboniana sembla, dones, fácil: reite
rada lleialtat a les institucions, malgrat les critiques ocasionáis, ajorna-
ment sine die de la reivindicació autonómica i suport incondicional a la 
sagnant «terapia social» que Martínez Anido ha comengat a aplicar. No 

30. «La Veu de Catalunya», 11 i 18-XÜ-1920. 
31. El text de la conferencia, a «La Veu de Catalunya», 14-XII-1920. 
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és estrany, en aqüestes condicions, que un diari d'esquerra aventures: 
«Cambó marcha, recto, hacia el partido conservador español, sobre todo 
desde que han sido eliminados de él sus enemigos Maura y La Cierva. 
Dato es viejo y él aspira a ser el Dato cuarentón de la política española. 
Por eso Cataluña, en su conferencia, no es más que un lugar común»32. 

Des de la modesta condició d'aliat subordinat de la Lliga, i sota el 
lema «Ordre i Autonomía», él jaumisme —o Comunió Tradicionalista— 
aporta el seu lleial concurs a la campanya i s'esforca per mobilitzar la 
franja d'electors que li és fidel —«vamos a luchar en Barcelona contra 
el sectarismo anticlerical de los radicales y contra los restos del viejo y 
desacreditado caciquismo que en vano pretende volver a levantar cabeza 
en nuestra urbe»33—, tot i ésser conscient que rimmediat futur del país 
no es dirimirá a les Corts, sino al carrer, en una lluita de classes en la 
qual alguns carlins, com a vertebradors deis Sindicats Lliures, hi teñen 
un paper destacat: «claro que para nosotros, enemigos irreconciliables del 
sistema, los triunfos electorales no son, ni pueden ser, definitivos. La 
fuerza efectiva de nuestro partido no debe medirse por el mayor o menor 
número de representantes parlamentarios que tengamos, sino por el arraigo 
de las convicciones, por el espíritu de sacrificio, por la lealtad y el valor 
indómito de nuestras masas, que constituyen una poderosa reserva social 
y saben hacer frente a la revolución, cuando las circunstancias lo exigen, 
(...) fuera de la charca parlamentaria, toda farsa y podredumbre...»34. 

El fet que el lerrouxisme es presentí només per minories indica a 
bastament la seva posició defensiva i conformista davant les eleccions; 
la ciutat de Barcelona és ja cada vegada menys Tepicentre de l'acció polí
tica del Partit Radical, el qual ha esdevingut una organització d'ámbit 
estatal i dirigeix ara els seus esforcos a enquadrar les classes mitjanes 
—professionals, petits propietaris, comerciants, industriáis modestos— 
d'Andalusia, País Valencia, Extremadura, Canáries, la Manxa, Galicia, 
e t c . , sota un programa possibilista i moderat que converteixi el PRR, 
dins d'un futur previsible, en alternativa de poder. En aquest sentit, la 
celebració a Madrid, entre el 14 i el 21 de novembre del 1920, del Congreso 
Nacional de la Democracia Republicana, ha estat, ultra una considera
ble operació propagandística centrada en el liderat de Lerroux, una 
contribución important a la nova imatge de serietat i eficacia que el partit 
pretén donar, i un bon mitjá per a atreure cap a Tórbita radical nonv 
broses individualitats i nuclis republicans —independents, federáis...— 
fins ara dispersos. 

A la capital catalana, pero, aquest nou taranná tranquiHitzador i res-
pectable del partit ha d'ésser compatible amb una certa fidelitat a les 
velles tradicions obreristes i a les demandes d'una base que, en part, 
continua essent popular, cosa que complica forca la fesomia de la cam
panya lerrouxista. Així, d'una banda, Emiliano Iglesias —que, absent Ler-

32. «El Diluvio», 15-XIM920. 
33. «El Correo Catalán», 16-XII-1920. 
34. Ibid., 15-XII-1920. 
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roux, fa de cabdill i mentor ideológic del radicalisme barceloní— mena 
una important activitat propagandística destinada a desfer «la sugestión 
de Rusia» que sofreixen les mases obreres, rebutja la dictadura del pro-
letariat i ofereix, com a alternativa, elucubracions confusionáries que as-
seguren: «En la actuación del Partido Radical, jamás hemos defendido 
como fórmulas esenciales las del capitalismo burgués, sino que ensalzando 
la soberanía del pueblo, hemos propugnado por un Estado económico 
resultante de la evolución social que diera a cada uno de los trabajadores 
la eficacia económica a que tienen derecho por ser los primeros produc
tores de la riqueza pública»35. I, d'altra banda, «El Progreso» multiplica 
la seva fraseología proletaria, denuncia la repressió policiaca ordenada 
per Arlegui, publica de manera sistemática, després de la suspensió de 
«Solidaridad Obrera», les notes i manifestos cenetistes, la minoría radi
cal de l'Ajuntament insta el Consistori per tal que demani al govern la 
legalització del Sindical Ünic36, i fins i tot alguns elements del partit es 
comprometen personalment en la defensa jurídica deis sindicalistes em-
presonats. L'advocat radical Josep Ulled, ex-diputat provincial, seria ferit 
per pistolers del Sindicat Lliure el mes d'abril de 1921, i els diputats 
Guerra del Río i Lerroux faríen, abans i després d'aquest fet, interpeHa-
cions al Congrés per denunciar els procediments de Martínez Anido, tot 
coincidint amb els socialistes Besteiro i Prieto. 

Tenint en compte, dones, que les altres dues candidatures en presencia 
no fan una competencia real al PRR —en el sentit que no intenten captar 
el mateix electorat— i que, per tant, només son objecte d'uns quants 
atacs rituals, el gros de les energies radicáis es dirigeixen a un doble 
objectiu: d'una banda, refermar i assegurar-se el carácter á'única candi
datura esquerrana, d'única alternativa política popular a Barcelona, cosa 
que implica, óbviament, Tofensiva immediata contra qualsevol intent 
«perturbador» de presentar una llista proletaria o d'extrema esquerra; 
per altra banda, i sobretot, desgastar l'abstencionisme obrer, recuperar, 
en nom del realisme, els vots deis ex-lerrouxistes passats a les organitza-
cions proletáries, afirmar la complementarietat entre la participació polí
tico-electoral i la lluita sindical; «el abstencionismo es un error por el 
cual se dejan en manos del enemigo armas que podemos esgrimir contra 
él. (...). ¿Podemos hacer saltar en pedazos lo existente? Pues a ello, sin 
esperar ni un minuto. ¿No es nuestro momento todavía para la acciónv 

definitiva, y hemos de vivir, por fuerza, dentro de este régimen? Pues 
conquistemos, dentro de él, todas las posiciones que nos sea posible para, 
desde ellas, avanzar cuanto podamos en el camino de nuestros ideales, 
conturbar y perturbar a los que se oponen a nuestra marcha, amparar 
y defender a los que caigan en la lucha», propugna «El Progreso»37. I 
afegeix, dirigint-se ais obrers —bé que sense identificar-s'hi—: «No sólo 
no son incompatibles vuestras organizaciones económicas y la lucha polí-

35. oEl Progreso», 2-XI-1920. 
36. Ibid., 10-XI-1920. 
37. 20-X-1920. 
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tica, sino que, ya lo veis, la organización ha de ampararse en la defensa 
del derecho que, como políticos, habéis de ejercitar. Haced respetar vues
tra investidura de ciudadanos para que, en posesión de todos los dere-
chos que a vuestra ciudadanía corresponden, podáis desarrollar, como 
obreros, vuestras organizaciones en un ambiente de amplia libertad y de 
sincera democracia. Sin conseguir que se afiance un régimen liberal, no 
tendréis nunca segura la existencia de vuestras organizaciones; siempre 
estarán a merced de los que os dominen»38. 

Val a dir que l'intent radical d'ofegar l'apoliticisme cenetista amb 
arguments com els reproduíts fins ara respon mes a un criteri volunta-
rista i a u n propdsit de guardar les formes que a una análisi rigorosa 
de la realitat, i no té, per altra banda, el suport de la premsa republicana 
índependent de la ciutat. Si «El Diluvio» —ho apuntávem mes amunt— 
s'ha recios en una actitud hipercrítica i fastiguejada envers el sistema 
electoral i polític, «La Publicidad», en canvi, adopta una línia antiabsten
cionista, pero els criteris que marca per a l'emissió del vot —«catalahi-

• L 

dad del candidato, arraigo del mismo en nuestra tierra y en el distrito 
r 

correspondiente, respetabilidad y aptitud del que pretenda ostentar la 
representación en Cortes»39— no afavoreixen precisament Lerroux i Igle
sias, i semblen mes aviat una manera discreta de recolzar la Lliga i algún 
república de comarques. 

L'aspecte global de la contesa ais districtes uninominals de la demar
cado provincial de Barcelona sembla indicar un descens de la competi-
tivitat respecte al 1919, i una tendencia a la fossilització de la presencia 
de. determinades forces polítiques en cadascun deis districtes. Així, i dei-
xant a part l'aplicació de Tarticle 29 a Igualada en benefici del monárquic 
autonomista Manuel M. Girona i Fernández Maqueira, Fenfrontament 
entre la Lliga amb els seus satéHits i la UMN en condicions de relatiu 
equilibri es limita a Arenys, Berga, Castelltercol, Granollers i Manresa, i 
a la capital del Bages només és possible perqué, tret d'alguns electors 
republieans que recolzen la Unión, les esquerres burgeses i obreres, en-
capcalades per llur tradicional candidat Jesús Pinilla, decideixen abstenir-
se. Una lluita intradretana es dona també a Vic, on competeixen el regio-
nalista Índependent Ramón Vilaplana i l'ex-diputat jaumí Bartomeu Trias, 
sense comptar cap deis dos amb el suport oficial de la Lliga, i s'havia de 
produir a Vilanova, pero la retirada del liberal Caries Crehuet hi deixa 
el lligaire Bertrán i Musitu sense contrincant. Quatre districtes contem
plen una polarització entre dretes i esquerres, amb matisos diversos: a 
Mataró, el liberal Índependent Lluís Moret i Cátala competeix amb el so
cialista catalanista Serra i Moret, alcalde de Pineda des del 1914; a Sant 
Feliu, el Partit Radical presenta Josep Martí i Feced enfront del regiona-
lista Antoni Miracle; un any mes, la Lliga —i també el PRR— donen el seu 
recolzament, a Terrassa, al república autonomista Palet i Barba, el qual 
mena contra Alfons Sala una enérgica campanya; a Vilafranca, un autono-

38. 17-XII-1920. 
39. «La Publicidad», 17-XIÍ-1920. 
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mista independent impulsat per la Lliga —Pere Garcías i Seguí— aspira a 
trencar el predomini del reformista Zulueta. Només a Sabadell les dretes 
es presenten dividides enfront d'un república, i ocasionen una liuita trian
gular entre Manuel Folguera i Duran, catalanista independent molt 
proxim a la Lliga, el maurista Turull i Lluís Companys, empressonat a 
Maó i proclamat peí PRC com a hereu polític del malaguanyat Layret. 

Si descomptem l'elecció automática, a Figueres, del federal August Pi 
i Sunyer —el qual s'ha desvinculat fa uns dos mesos del PRC—, i la manca 
de competidors reals amb qué es troba el regionalista Bertrand i Serra 
a Puigcerdá, els districtes gironins ofereixen dos tipus de situacions elec-
torals: la menys corrent s'esdevé a La Bisbal, on rivalitzen, ambdós amb 
etiqueta esquerrana, el república i titular de l'acta, Salvador Albert i el 
reformista Dionisio Ortego; la mes usual és el xoc entre la Lliga i la 
UMN auxiliada pels tradicionalistes, la «Jefatura Provincial» deis quals 
—que exerceix Josep M.a Vilahur —ha ordenat el suport a tots els can-
didats ministerials; aquest és el cas d'Olot, de Santa Coloma —on alguns 
sectors d'esquerra recolzen el monárquic De la Prida—, de Torroella de 
Montgrí, i també de Vilademuls, on després d'un conat de presentació del 
federal Albert Balari, la contesa resta entre el marqués d'Olérdola i el 
católic-agrari Manuel de Bofarull i Romana, beneít per la Lliga i els jau-
mins *. 

L'arrenglerament de les forces polítiques és una mica diferent a Gi-
rona-capital: el Centre d'Unió Republicana hi torna a proclamar, ja a 
mitjan octubre, en Miquel Santaló, en qüi hom subratlla la triple condició 
de gironí, d'home honrat i de candidat nou, «que no está corromput» per 
la política professional41, i que dirigeix a «la clase media y proletaria» un 
manifest amb les clássiques demandes d'autonomia per a Catalunya i de 

i 

solucions ais problemes socio-económics de l'Estat42. Per la seva banda, la 
Lliga, sabedora de les oposicions que suscitaría una candidatura exclu-
sivament seva, resol promoure la d'en Narcís Pía i Deniel, regionalista in
dependent molt vinculat a Prat de la Riba, ex-president de l'Acció Social 
Popular i un deis impulsors del sindicalisme católic, el qual, grácies a una 
«categórica manifestación de la fe católica, de sano regionalismo español 
y de decidida defensa del orden social»43, conquereix el pie suport deis 
tradicionalistes d'«El Norte»; així i tot, la sempiterna divisió de les dre
tes es produeix encara una vegada, perqué a darrera hora el mauristes 
presenten, sota l'etiqueta de la UMN, 1'ex-ministre de Governació, Antonio 
Goicoechea. 

40. Bofarull i Romana, fill de Pex-diputat carlí-solidari peí districte, Manuel 
de Bofarull i Palau, és definit així a «El Autonomista» (9-XII-1920): «ministe
rial, datista-idóneo, encasillado, pero resellado por la Lliga Regionalista y preten
diendo conservar su abolengo carlista o mellista por mor de conquistar los votos 
ultra-derechistas del distrito». 

41. «El Autonomista», 6-XI-1920. 
42. Ibid., 10-XII-1920. 
43. «El Norte», 13-XI-1920. 
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En aqüestes condicions, la campanya, bastant énsopida per part repu
blicana, se centra, per a lligaires, mellistes, jaumins i altres monárquics. 
en I'afirmació que en Pía i Deniel és Túnica alternativa d'ordre sedosa 
i genuína44, enfront de «la candidatura revolucionaria i amb ribets de 
comunisme, feta a totes les improvisacions i a totes les violéncies»4S de 
l'insignificant Santaló, i enfront també de la pertorbació i el divisionisme 
de l'intrús Goicoechea, el qual ha fet dos dies de campanya a Girona abans 
de marxar al seu feu gallee de Monforte de Lemos, on també es presenta. 
Hi ha, no obstant, una important diferencia entre la propaganda filolli-
gaire que disculpa la independencia d'en Pía tot dient que «es pot ésser un 
gran cátala, un gran regionalista, i no quedar subjecte a la disciplina d'una 
agrupació política»46, i els articles d'«El Norte» dedicats a recomanar en 
Pía precisament perqué no pertany a «la Luga Regionalista, agrupación la 
más infausta a la causa del orden», els líders de la qual, «saturados de un 
espíritu separatista que por cobardes no se atreven a manifestar, laboran 
en las sombras, con más mala intención que los propios anarquistas»47. 

La diversitat de les aliancés locáis i els canvis sobtats en la titularitat 
personal d'alguns districtes marquen la tónica pre-electoral a la provincia 
de Lleida. A la capital, el comité monárquic d'acció social i política, format 
per conservadors, liberáis, integristes i tradicionalistes, i vencedor en les 
darreres municipals, es proposa renovar el triomf amb la candidatura 
del datista Salvador Cañáis, actual sots-secretari de la presidencia del go-
vern, i fonamenta la seva campanya —marcadament dretana— entorn de 
Tapologia del candidat i la necessitat de «quebrantar seriamente el predo
minio republicano-nacionalista»48; enfront, la Joventut Republicana pre
senta, com sempre, en Joan Moles, al qual donen suport la Lliga, els jau
mins i ádhuc els mauristes, aquests darrers probablement per incompatibi-
litat amb Taspirant monárquic. En canvi, a Balaguer, Felip Rodés —regiona
lista camuflat d'independent— rivalitza amb el república nacionalista 
Humbert Torres, el qual aconsegueix el suport deis jaumins, i a Les Borges 
Blanques el mateix Rodés fa de simbólica alternativa dretana a l'indepen-
dentista Maciá. A tres districtes es donen situacions de virtual candidatura 
única: Cervera, on la retirada del liberal Matheu deixa el camp Uiure a 
Tindependent autonomista Marsans, Solsona, on el retraíment deis liberáis 
prácticament dona l'acta al Uigaire Aunós, malgrat l'oposició del radical 
Estadella, i Sort-Viella, que els germans Riu cedeixen al seu correligionari 
el marqués d'Olérdola; per contra, la rivalitat entre el clan riuista i el 
regionalisme es manifesta a La Seu, i també a Tremp, on el maurista-auto-

44. «En la seva familia hi ha altes dignitats eclesiástiques», diu el «Diario de 
Gerona» (15-XIM920), fent allusió al seu germá Enric Pía i Deniel, bisbe d'Avi-
la des del 1918. 

45. «Diario de Gerona», 15-XII-1920. 
46. Ibid., 8-XII-1920. 
47. «El Norte», 14-XI-1920. 
48. «El Diario de Lérida», 4-XII-1920. 
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nomista (FMA) Joaquim M. de Nadal té l'ajut de la Lliga en la Iluita con
tra Daniel Riu. 

Ais districtes tarragonins, l'elecció té una fesomia bipolar, amb la 
UMN i els seus aliats monárquics d'una banda, i la tácita entesa republi-
cano-lligaire de l'altra. Així, tret de Gandesa, on el república Caballé Go-

r 

yeneche —molt próxim al PRR— és elegit per l'article 29, un altre repú
blica intenta, a Roquetes, deshancar el liberal-unionista Kindelán, mentre 
a Valls el maurista Colom Cardany va a la reelecció enfront del regiona-
lista Francesc de P. Maristany, després que Eugeni d'Ors hagi desistit de 
presentar-se **; una Coaligación Social de la Producción que aplega totes les 
dretes dinástiques, amb el suport del govern, presenta a Tortosa el monár-
quic-agrari Martínez Villar contra MarceHí Domingo i, al Vendrell, el da-
tista José L. Pascual de Zulueta contra el radical Lluís Figueroa Mariá. A 
la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset, la UMN ha guanyat en cohe-
sió respecte a l'any anterior, de forma que el liberal Nicolau i el conser
vador marqués d'Argüeso integren un bloc relativament compacte amb 
vista a obtenir les majories, i dirigeixen els atacs mes enérgics contra els 
«lligueros, nuestros mortales enemigos, los españoles accidentales, los 
indiferentes en cuanto a forma de gobierno, los escépticos en punto a re
ligión, los perturbadores de siempre...»50. En canvi, la coHaboració elec
toral entre el federal Nougués i el regionalista Albafull resulta molt mes 
problemática a causa de l'heterogeneitat social i ádhuc geográfica de les 
diénteles respectives. 

Enmig d'una intensa nevada a Barcelona i arreu del Príncipat, la jor
nada del 19 de desembre del 1920 es desenvolupá, segons el testimoni de 
la premsa, «en un ambiente de indiferencia y retraimiento del cuerpo elec
toral, como pocas veces se había visto en Cataluña de muchos años a esta 
parte»51, fins al punt que «en las barriadas obreras apenas si se notó movi
miento alguno»52. A la capital, en concret, l'ensopiment de la campanya 
previa, la climatologia i, sobretot, l'existéncia de gravíssims problemes 
socioeconómics que hom no pot ni vol resoldre a través de les urnes, con-
vergeixen per a provocar una caiguda brutal de la participació, la qual 
resta en un 29 %, i un retrocés generalitzat de totes les votacions, recula
da que no modifica, pero, Tordre de prelació de les diverses opcions poli-
tiques barcelonines. Així, amb gairebé 8.000 vots menys que l'any anterior, 
la Lliga i l'aliat jaumí conserven les cinc places de majoria; els radicáis 
—que, en solitari, han perdut de 10.000 vots respecte ais de la Coalicio 

49. Aconsellat per Layret, d'Ors havia presentat la seva candidatura mes o 
menys en la línia del PRC, pero la retirá quan els obrers del districte anunciaren, 
en una carta oberta, que llur apoliticisme els impediría de votar-lo. 

50. «Diario de Tarragona», 17-XII-1920. 
51. «La Vanguardia», 21-XII-1920. 
52. «Diario de Barcelona», 20-XII-1920. 
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L A G R A N R I F A D A 

•Me sembla, cavallers, que aquest «gordo» me l'he ben guanyaii... 

("La Campana de Gracia'', 18-X11-1920) 

L'acudit representa Eduardo Dato treient diputáis per l'article 29 
davant la passivitat del poblé espanyol representat com a ovella de 
pessebre. 

Republicana el 1919 —conquereixen els dos blocs de minoría, i la Unión 
Monárquica Nacional, afeblida en uns 3.500 sufragis, resta de nou sense 
acta. En conjunt, tot i que el notable augment del cens contribueix a acréi-
xer el nivell d'abstenció, el nombre absolut de votants ha minvat en 25.500 
individus, i els resultáis configuren un panorama sensiblement idéntic al 
dibuixat per les municipals del 8 de febrer. 

Dins del municipi barcelonés, l'augment de l'abstenció es distribueix 
de manera molt desigual, sense que resulti fácil de trobar explicacions 
sociológiques al comportament de cada districte. Així si el V —popular i 
república— és l'únic on la participado puja lleugerament, al 1, de tex
tura sociopolítica molt semblant, l'abstenció creix 24 punts; entre aquests 
dos extréms, l'abstencionisme augmenta de 8 a 14 punts en algunes zones 
petit-burgeses o obreres (districtes II, VII i IX), i encara mes —de 18 a 
23 punts— en altres barris, siguin burgesos, mesocrátics o proletaris (dis
trictes III, IV, VI, VIII i X). En termes absoluta, i considerant només els 
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resultats del 1920, la participado mes alta —entorn del 36,5 °/o— es dona 
ais districtes IV (dreta de l'Eixample i Camp d'en Grassot) i V (esquerra 
de la Rambla), mentre la mes baixa —17'9 %— es registra al districte I 
(Barceloneta-Poble Nou), seguit de prop peí X (Sant Martí, Poblet, Ver-
neda). 

Bo i conservant, en esséncia, la diversitat de la seva clientela, la Lliga 
ha experimentad en el context global de deflació electoral, pérdues sen
sibles i significatives; si ais districtes populars (I, II, V, VII, IX i X) la 
forca regionalista, sempre menor, s'ha mantingut o ha reculat moderada-
ment, a les zones burgeses (districtes III, IV i VI) i també al VIII, el per-
centatge de vots regionalistes sobre el cens ha baixat, en un any i mig, 8 
o 9 punts. Aquesta pérdua de vots és atribuible, d'una banda, a certs sec-
tors de la burgesia que han perdut irrevocablement llur confianza, tant 
en el regionalisme com en qualsevol altra política de partit —és a dir, 
no han votat tampoc la UMN—, i es preocupen ara només de donar suport 
a la «pacificado social» de Martínez Anido; per altra part, també una 
fracció de la classe mitjana i de la petita burgesia catalanista —important, 
per exemple, a Gracia— ha negat els seus sufragis a la Lliga, per consi
derar-la indigna de conservar la representació del nacionalismo, del qual 
ha fet un simple instrument de regateig al servei de la classe dominant. 
Així i tot, l'aparell político-electoral de la Luga continua essent el mes 
sólid a Barcelona i, respecte al greu afebliment deis seus contrincants, surt 
encara enfortit de les urnes: la part del regionalisme en el total deis vots 
emesos puja entre un 3 i un 13 % arreu de la ciutat i el partit detenta la 
majoria absoluta deis votants a set deis deu districtes existents (II, III , 
IV, VI, VII, VIII i IX); el III és encara el de máxima implantació lligaire. 

La presentado en solitari del Partit Radical, després de deu anys de 
coalicions electorals en les legislativos, permet de constatar en tota la 
seva nuesa la crisi del lerrouxisme, el qual ha aconseguit de mobilitzar 
menys del 9% del cens. La pérdua del suport del PRC pot explicar par-
cialment el retrocés de la votació republicana en alguns barris burgesos 
(districtes IV i VI) on professionals i classes mitjanes autonomistes teñen 
un cert pes, i ádhuc en determinades zones obreres (districte VII, Sants, 
Hostafrancs, Poblé Sec), pero la pérdua d'un 8 a un 15% del cens ais 
districtes I, II, VIII i X només és atribuible a una ensorrada interna del 
PRR, no compensable amb el lleuger —i sospitós— augment deis vots al 
districte V. D'altra banda, la diferencia palesa entre la votació de Lerroux 
i la d'Iglesias és un símptoma mes de la crisi del partit, empantanegat 
entre els impulsos conservadors deis máxims líders i el taranná sincera-
ment progressista d'una part de la base i deis quadres, situació que ha 
aconsellat Tabstenció a nombrosos simpatitzants. En conseqüéncia, el radi
calismo detenta solament la majoria absoluta deis vots emesos al dis
tricte V —que és ara el seu principal baluard— i manté la majoria rela
tiva ais districtes I i X, a molt poca distancia de la Lliga. 

A desgrat que, en el terreny de raritmética, la llista de la UMN ha 
estat la menys perjudicada per l'abstencionisme —el seu percentatge so
bre el total deis vots emesos ha augmentat en gairebé tots els districtes, i 
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només al V és imaginable una transferencia de vots ais lerrouxistes—, 
i malgrat que la Unión Monárquica ha esdevingut la segona forca en els 
districtes mes marcadament burgesos (III, IV i VI), superant-hi el PRR, 
a nivell polític ha obtingut una nova i aclaparadora desfeta. La seva vota
d o , molt cohesionada, suposa en mitjana el 5 % del cens, i només al 
districte IV s'acosta al 10%, pero el fet mes greu no és que en éls barris 
proletaris la Unión assoleixi nivells d'acceptació grupusculars, sino que 
ádhuc en les zones burgeses i mesocrátiques perdi forca —a Sarria, per 
exemple, recull menys de la meitat deis sufragis del 1919— en benefici 
exclusiu de l'abstenció. Breu, si la Lliga ja no és per a totes les fraccions 
de la burgesia Finstrument idoni, la UMN és encara menys un possible 
recanvi, i no té cap esperanca d'ésser-ho en un futur previsible. 

L'únic vencedor indiscutible de les eleccions a Barcelona ha estat, 
dones, l'abstencionisme sorgit de «la convicción de la inanidad del sistema 
parlamentario»53, i una lectura atenta deis comentaris periodístics post-
électorals demostra que fins i tot les direccions deis partits son cons-
cients, per mes que no vulguin reconéixer-ho, del fet que, «si los obreros 
hubiesen decidido votar, ni siquiera el señor Cambó hubiera sido diputado 
por Barcelona»54. Així, la Lliga proclama, un any mes, «la gran victoria 
nacionalista» i «la derrota de la UMN», i assegura que li ha estat ratifi
cada la confianca deis ciutadans, pero defuig una valoració seríosa deis 
comicis, posa sordina a l'habitual triomfalisme i mira de distreure l'a-
tenció deis simpatitzants bo i denunciant les tupinades ministerials a co
marques. 

Mes audacos, éls lerrouxistes magnifiquen llur victoria pírrica —«jus
tamente cuando los vacíos de entendimiento o los llenos de mala volun
tad nos extienden la papeleta de defunción, es cuando, como el domingo, 
resurgimos con mayor ímpetu, con más vida, con mayores anhelos de 
conseguir el triunfo definitivo para implantar de una vez para siempre la 
Justicia y el Derecho»55— i intenten fer-ne un factor de dinamització polí
tica que tregui el PRR de Tanquilosi, reactivi la vida deis centres de barri 
i posi al partit en disposició de «merecer la confianza de todos», 
confianca que, obviament, ha perdut. En canvi, els órgans de la dreta 
dinástica no proven ni tan sois d'atenuar la derrota de la UMN amb op-
timismes artificiosos o amb esperances illusóries amb vista al futur; si 
hom pot concedir a diaris com «La Vanguardia» una certa representació de 
la burgesia mes benpensant, conservadora i espanyolista, hem de con-
cloure que aquesta classe, passades les eleccions, considera irrevocable-
ment fracassada la Unión Monárquica i es procupa, mes aviat, de recolzar 
i estimular la gestió de les autoritats governatives a través d'adhesions i 
homenatges: «Los generales Martínez Anido y Arlegui eran los hombres 
que podían devolver la tranquilidad a Barcelona, como lo han demostrado 
los hechos. Por esto serán justos y oportunos cuantos homenajes de cari-

53. Ibid., 26-XII-1920. 
54. «El Diluvio», 21-XII-1920. 
55. «El Progreso», 21-XIM920. 
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ño y admiración se les tributen, y al reconocerlo así lo hacemos con el 
agrado de ciudadanos barceloneses, contentos por el restablecimiento de 
la normalidad»56. 

Com a Barcelona, a la resta de la provincia els resultats es caracte-
ritzen pels descens de la participació —que és en mitjana del 60%, amb 
un máxim del 80 % a Arenys i un mínim del 38 % a Vilanova— i peí man-
teniment substancial de les posicions prévies. La Lliga conserva —a cos
ta de tupinades i coaccions, si hem de creure els seus oponents— les ac-
tes de Castellter^ol i Manresa, i també les de Sant Feliu i Vilanova, aqües
tes sense competencia temible; la pérdua del distráete de Granollers —do-
mini regionalista des del 1905— és compensada peí triomf a Arenys d'un 
aliat, el monárquic autonomista baró de Güell, que és acusat d'haver 
comprat vots «a escala mai no vista», mentre a Vic s'imposa el regionalista 
independent Ramón Vilaplana enmig de les protestes del carlí vencut, al 
qual, com a compensacio, hom elegirá senador el 2 de gener de 1921. La 
Unión Monárquica, ultra conquerir Granollers amb el liberal Torras Villa, 
reté els escons de Berga i Terrassa, aquest últim després d'una elecció 
molt renyida en el curs de la qual Alfons Sala només ha pogut superar 
el república Palet per 24 vots. A Mataró vene ámpliament el liberal-inde-
pendent Lluís Moret, i els triomfs esquerrans es redueixen, com l'any 
anterior, al feu vilafranquí del reformista Zulueta, i a Sabadell, on Lluís 
Companys obté un avantatge suficient que li atorga, a l'ensems, l'acta i 
l'escarceració. 

Idéntica tónica d'immobilisme es dona ais districtes gironins, de ma
nera que son reelegits cómodament el república Albert a La Bisbal, els 
regionalistes Bertrand i Serra i Ventosa a Puigcerdá i Santa Coloma, res-
pectivament, i el mauro-unionista Pons i Tusquets a Olot, mentre el mar
qués d'Olérdola conserva per a la UMN l'acta de Vilademuls, a despit 
de les protestes del seu contrincant; tanxnateix, l'elecció resulta conflictiva 
a Torroella, a causa de la igualtat de forces entre l'ex-diputat Juli Fournier 
(datista-UMN) i l'aspirant lligaire Lluís Puig de la Bellacasa: després d'exa-
minar dues actes contradictóries del poblé de Ventalló, la Junta Provincial 
del Cens proclama diputat al regionalista, pero, davant la protesta del 
monárquic, el Tribunal Suprem revisa l'expedient, atorgá un nombre su
perior de vots a Fournier i proposá que hom el declares vencedor, cosa 
que el Congrés féu per 167 vots contra 39 malgrat les denuncies de la 
Lliga57. A Girona-capital, el suport de gairebé totes les dretes dona una 
victoria confortable al católic-regionalista independent Pía i Deniel da-
munt el república i aclaparadora respecte ais set-cents vots del maurista 
Goicoechea. També ací, en part a causa de la neu i el fred, la participa 
ció ha baixat —en mitjana resulta del 58'3 %—, tot i que hi ha grans 
diferencies entre el 77 % de Torroella i el 39 % de La Bisbal. 

56. aLa Vanguardia», 25-XII-1920. Será bo de precisar que, el mateix dia de 
Fhomenatge a Arlegui que motiva el comentan citat —el 24 de desembre— s'ha-
vien pxodui't a Barcelona, en el curs de diversos tiroteigs i atemptats, sis morís 
i sis ferits. 

57. «Diario de Sesiones del Congreso», 15-11-1921. 
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La pérdua de representació deis republicans i l'augment de la pre
sencia de la Unión Monárquica son els trets mes remarcables deis resul-
tats a la provincia de Lleida. Ultra la victoria de Salvador Cañáis a la 
capital, la UMN suma l'acta de Daniel Riu a Tremp, la de Joan Serradell 
a La Seu —on ha estat vencut el lligaire Trias de Bes, el qual impugna 
els resultáis— i la del marqués d'Olérdola, que resulta elegit a Sort sense 
haver de posar els peus al districte58. En compensació per la pérdua de la 
Seu, el regionalista Aunós recull el 97% deis vots a Solsona, i Felip Rodés 
conserva l'escó de Balaguer malgrat la forta competencia del república 
Humbert Torres; Maciá és investit de nou diputat pels fidels electors de 
Les Borges, i a Cervera guanya sense oposició el monárquic independent 
Joan Marsans. Amb un máxim del 78,8% a Tremp, i un mínim del 49,5% 
a Les Borges, la mitjana de part icipado ha pujat fins al 63,6 %. 

Si bé la titularitat personal o política d'algunes actes ha canviat a les 
contrades tarragonines, la relació de forces provincials no sofreix grans 
alteracions, i aixó malgrat relevada conflictivitat deis comicis. A mes de 
reteñir el districte de Roquetes, la dreta dinástica —UMN— recobra el 
predomini a la Circumscripció, i fa elegir el liberal Nicolau i el conser
vador Morenes per majories, mentre el federal Nougués s'ha d'acontentar 
amb el lloc de minoría i el lligaire Albafull resta, a considerable distancia, 
sense acta; en canvi, un altre regionalista, Francesc de P. Maristany, 
arrabassa Fescó de Valls al maurista Colom Cardany, el qual denuncia 
coaccions del president de la Diputació i de l'alcalde de Valls, que el 
Suprem desestimará. A Tortosa, la victoria sorprenent del monárquic Mar
tínez Villar és atribuida per MarceHí Domingo a una escandalosa falsifica
d o d'actes, pero el Tribunal Suprem no ho creurá així i, al Congrés s'en-
taulará un llarg debat, amb mútues acusacions de tupinades i caciquis-
me; en darrer terme, malgrat la llarga intervenció d'Indalecio Prieto i el 
suport a Domingo de regionalistes, liberáis, reformistes i republicans, 
el dictamen del Suprem será aprovat per 143 vots contra 5159 . Encara mes 
tempestuós resulta Tescrutini del Vendrell, fins al punt que, a manca de 
l'acta de Santa Perpetua de Gaiá, la Junta Provincial del Cens decideix, 
sense proclamar diputat, elevar el cas al Suprem: aquest, després de 
diverses verificacions, atorgá l'escó al radical Lluís Figueroa per 134 vots 
d'avantatge damunt el candidat ministerial. La mitjana de participació 
resulta baixa —58,6%—, entre el 73% de Valls i el 49,5% de Tarragona-
Reus-Falset. 

L'adscripció política de les actes del Principat resulta ésser, passades 
les eleccions del 1920, la següent: 

58. «El Correo Catalán», 22-XII-1920. 
59. «Diario de Sesiones del Congreso», 15 i 17-11-1921. 
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Regionalistes 14 
Regionalistes independents . . . 1 
Federació Monárquica Autonomista 2 
Unión Monárquica Nacional 13 
Monárquics independents . . . 3 
Jaumins 1 
Radicáis 4 
Republicans autonomistes . . . 3 
P R C 1 
Reformistes 1 
Nacionalistes 1 

Les diferencies respecte al 1919 son, dones, mínimes, dins de la línia 
continuísta i apática que ha caracteritzat els comicis que comentem. La 
Lliga manté, malgrat els estralls de 1'abstencionisme, la seva posició domi-
nant, reforjada per les actes deis satéHits —el regionalista independent 
Pía i Deniel, els dos diputats de la FMA, el jaumí—, i responsabiliza, una 
vegada mes, el govern d'haver impedit, amb procediments fraudulents, 
que la victoria deis regionalistes fos absoluta: «Ni un sol foraster, ni un 
sol acatalanista —encasellat, cacic o plutócrata— eixiria diputat a Cata
lunya, sense l'ajut del govern o deis diners»60. En els blasmes lligaires 
contra Dato i contra la pertinag artificialitat del régim —«la premsa i la 
política ministerials han rebut com una victoria grata el fet que hagi 
minvat la representació socialista i nacionalista basca al Congrés. Aques
ta interpretació deis resultats (...) palesa una lamentable abséncia de 
sentit polític»61— es capta encara un ressó del reformisme regionalista 
del 1917-19, pero aquest reformisme només és ja un recurs retóric, un joc 
de paraules que no oculta les veritables preocupacions de la burgesia cata
lana: per a la classe social representada per la Lliga, Thome del moment 
ja no és Cambó, sino Martínez Anido. 

La lleugera creixenga del nombre d'escons assignats a la UMN dona 
d'aquesta una imatge prepotent i amenazadora per a la Lliga, imatge que 
és, en bona part, ficticia; ho és perqué si, a comarques, la Unión ha acon-
seguit abastar gairebé tots els districtes tradicionalment immunes a Farre-
lament del regionalisme —alió que en podríem dir la Catalunya monár
quica—, no ha assolit, en canvi, un domini estable en cap de les zones 
d'antiga i sólida implantació lligaire i, sobretot, ha estat reiteradament 
incapag de fer-se un lloc en la representació parlamentaria de Barcelona, 
aparador i termómetre de la política catalana. D'altra banda, en el context 
de crisi accelerada de la partitocrácia canovista, la unitat interna de Tor-
ganització monárquica és, mes que mai, una enteléquia, i la independen
cia funcional deis diferents cacicats, petits o grans, és gairebé absoluta: 
sota l'etiqueta unionista han estat élegits, aquest any, 8 liberáis de les 
diverses fraccions, 3 conservadors i 2 mauristes, sotmesos a disciplines 

60. «La Veu de Catalunya», 23-XII-1920. 
61. Ibid., 25-XII-1920. 
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estatals variades i ádhuc contradictóries, i impossibilitats, per tant, d'ofo* 
rir una alternativa a la coherencia i la disciplina del regionalismo 

Tot i que la premsa dretana exagera en afirmar que «la derrota del 
izquierdismo revolucionario ha sido general y poco menos que absoluta»62, 
no hi ha cap mena de dubte que, perjudicada, en part, per Tabstencionis-
me mesocrátic i, sobrétot, per la propia desorganització interna, l'esquer-
ra catalana —10 actes, inclosos republicans, reformistes i Maciá— expe
rimenta un apreciable retrocés, determinat principalment per l'ensulsiada 
del PRC. Desaparegut Layret, el Partit República Cátala, sense organització 
comarcal i sense premsa, entra en una crisi irreversible, i subsistirá només 
entorn de l'escó sabadellenc de Lluís Companys i d'un grapat de devots 
que en mantenen les sigles, mancades, péró, d'una base orgánica i social. 
En endavant, el catalanisme d'esquerra no barceloní —la Joventut Repu
blicana de Lleida, els nuclis empordanesos de Figueres i La Bisbal, el 
Centre d'Unió Republicana de Girona i molts altres grups menors —resta
rá dispers, afeblit i dominat peí clientelisme i el localisme fins al 1931. 

Fins i tot él Partit Radical, malgrat els seus quatre diputáis i la seva 
penetració a les comarques tarragonines, reconeix trobar-se en un mo-
ment de crisi i, encara que evita qualsevol autocrítica seriosa, posa a 
contribució la fértil fraseología deis seus propagandistes per a remarcar 
la necessitat de reconquerir el vot obrer, limitar els sindicats al terreny 
societari i tornar a fer del PRR Finstrument polític i ciutadá de les masses 
populars: «Vamos, sin vacilación, a rehacernos. Que se da el caso de que, 
siendo nosotros los que llevamos en el alma las afirmaciones de la Razón 
y de la Verdad (...), teniendo la certeza de que nuestras ideas y nuestro 
programa han de liberar al siervo y han de salvar al explotado y han de 
llevar la paz y el bienestar a los hogares, hay una masa que, por nuestra 
apatía, se deja arrastrar por ilusorios fantasmas que sólo le acarrean per
secuciones, sufrimientos y desastres»63. 

En definitiva, i com a conclusió, hom observa en el sistema de par-
tits i en la geografía electoral catalans una tendencia a la fossilització, 
un repartiment deis districtes entre les tres grans opcions polítiques —re
gionalismo monarquismo republicanisme—, de manera que cadascuna té 
les seves posicions gairebé inamovibles, i el nombre d'actes que canvien 
de partit —fraus desearais al marge— és menor en cada elecció. Evident-
ment, aquesta autonomització de les forces polítiques locáis respecte del 
poder central i del ministeri de la governació —recordem que, amb un 
govern datista, els conservadors han obtingut a Catalunya tres escons, 
mes dos d'afins— ésta en relació amb la crisi global de l'aparell polític 
de la Restauració: tot i el géneros recurs a tupinades i manipulacions, el 
govern Dato no ha assolit una majoria parlamentaria sólida, perqué la 
maquinaria electorera deis temps de la Regencia ja no rutila i els partits 
de Cánovas i Sagasta ja no existeixen, baldament hom s'entesti a fer-los 
viure artificiosament, a manca de solucions de recanvi. 

62. «El Correo Catalán», 22-XII-1920. 
63. «El Progreso», 22-XII-1920. 
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Si al total descrédit del joc parlamentan hi afegim la virulencia del 
problema social i la preocupant crisi económica, comprendrem que, a 
Catalunya, les eleccions hagin esdevingut una cerimónia periódica de trans
cendencia cada vegada menor, en qué participa una fracció molt minsa 
de la poblado. En el cas concret del 1920, la sobtada fallida del Banc de 
Barcelona, el 27 de desembre, i el subsegüent pánic fínancer deis darrers 
dies de l'any, esvaeixen rápidament el record de la passada contesa, i re-
fermen en amplis sectors burgesos i de classe mitjana la convicció que els 
procediments polítics seguits fins ara son erronis i inútils. 

* * * 

Deis 92 districtes que, en tot l'Estat, s'han estalviat el procés electoral 
per aplicado de l'article 29, només tres corresponen al Principat (Iguala
da, Figueres i Gandesa), i representen un 3,2 % del total. La máxima par
ticipado —80 %— es dona a Arenys, i la mínima —ultra Barcelona-ciutat 
(29,4 %)— a Vilanova, on és del 38 %; per províncies, i deixant a banda el 
cas de la capital, l'abstenció puja d'un 3 a un 5 per cent a Barcelona, Gi-
rona i Tarragona, i recula, en canvi, 5 punts a Lleida. 

A mes de la denuncia de la UMN sobre l'existéncia d'electors falsos 
en el cens de la circumscripció de Barcelona, altres 12 actes son impug-
nades davant el Tribunal Suprem per suposades compres de vots, suborns, 
falsificació d'actes o irregularitats diverses, pero només dues (les de Tor-
ruella i Tortosa) arriben a suscitar debats parlamentaris que, com ja hem 
indicat, desemboquen en ambdós casos en la concessió de Tescó al candidat 
ministerial. 

Si bé la vacant creada al districte de Vilademuls per renuncia del mar
qués d'Olérdola, que tenia acta doble i opta per la de Sort, no fou coberta 
—n'ignorem les raons— en tota la durada de la legislatura, quan, l'agost 
del 1921, Josep Bertrán i Musitu fou nomenat sots-secretari del ministeri 
d'Hisenda —del qual n'era titular Cambó—, hagué de renunciar precep-
tivament al seu escó de Vilanova i la Geltrú, i hom convoca Telecció 
parcial per al 13 de novembre següent, amb el propi Bertrán i Musitu com 
a candidat prácticament únic. En efecte, tot i que la UMN intenta de nou 
presentar el liberal Caries Crehuet, aquest mantingué la seva postura de 
l'anv anterior, contraria a prendre part en una contesa tan desigual i, 
malgrat les adverténcies de la Lliga ais seus electors contra «tra'fdories 
i males arts» de darrera hora64, l'elecció transcorregué plácidament, amb 
una participació lógicament baixa —46%— pero, tanmateix, superior a 
la del 1920, i el regionalista fou ratificat en la representació del districte 
per prop d'un 99°/6 deis votants. 

64. «La Veu de Catalunya», 12-XI-1921. 
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12. Les eleccions 

del 29 d3Abril de 1923 
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Malgrat que el fet de no disposar d'una majoria absoluta al Congrés 
ocasiona al govern Dato, en els primers mesos de 1921, una existencia pre
caria i alguna crisi parcial, la seva caiguda no havia de resultar determi
nada per les incidéncies del joc parlamentar!, ni per conflictes amb els 
grups de pressió englobáis en el Régim —Exercit, Església,...—, sino a 
conseqüéncia d'una sagnant retopada a Madrid de les lluites socials bar-
celonines. A la capital catalana, un cop clos el període electoral del 1920, 
Martínez Anido es disposá a satisfer al peu de la lletra les demandes pa-
tronals i a partir del 20 de gener inicia, amb l'aplicació de la sarcásticament 
anomenada «Uei de fugues», Textermini físic deis quadres cenetistes *, 
complementat per les deportacions for^oses de centenars de militants 
sindicáis a llurs regions d'origen. La resposta deis grups d'acció anarquis-
tes— resposta mes simbólica que eficag— no es féu esperar: el 8 de marc, 
un escamot llibertari assassinava, en pie centre de Madrid, el president 
del Consell, Eduardo Dato, en qui hom volia personificar la responsabili-
tat de la repressió a Barcelona. 

La subsegiient vacant del poder fou coberta el 12 de marc, després 
d'un intent frustrat de concentració monárquica, per una concentrado 
mes modesta de les diverses branques conservadores —datistes, sanchez-
guerristes, mauristes i ciervistes— encapcalada per Manuel Allendesalazar, 
especialista ja en aquesta mena de formules transitóries. El govern, en 
efecte, conscient de la propia fugacitat, es limita a sobreviure amb penes 
i treballs fins que, sorpres per la catástrofe de l'Exércit colonial espanyol 
al Marroc —desfeta d'Annual i ensorrada de la Comandancia de Melilla 
(21 de juliol - 11 d'agost)—, hagué de dimitir enmig d'un clima de desas
tre, desmoralització i protesta popular generalitzada. 

1. En les primeres 36 hores de vigencia d'aquest procediment (20-21 de gener) 
hom practica a Barcelona vint-i-una autópsies en casos de mort violenta; J. PA-
BÓN, op. cit, vol. II, pág. 208. 
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Accelerada peí catalitzador marroquí, la crisi del régim assolia un 
altre punt álgid i, per a superar-lo, es constituí el 13 d'agost un gabinet 
dit «de salvación nacional», presidit per Thome de les situacions d'emer-
géncia, Antoni Maura, i integrat per representants de gairebé totes les 
tendéncies dinástiques —un conservador, dos ciervistes, un maurista, un 
romanonista i un garciaprietista—, mes dos técnics a Governació i Estat, 
i el regionalista Cambó a Hisenda2; el govern excloía Tesquerra liberal 
de Santiago Alba, i tenia el beneplácit de les Juntes Militars de Defensa 
grácies a la presencia de Juan de la Cierva en la cartera de Guerra. 

En els mesos immediats, la prioritat del problema bél-lic al Marroc 
infondrá una atmosfera d'«unió sagrada» a la política parlamentaria es-
panyola, que fará relativament plañera la tasca del ministeri, a despit de 
l'heterogeneítat interna d'aquest. Al nivell de la política catalana, pero, 
1'entrada de Cambó en el govern central —ara, sense cap excusa reformis
ta— agreuja la latent crisi interna de la Lliga. El fet que el lider Uigaire 
hagi acudit en socors de la Monarquía amenacada i s'hagi incorporat a un 
govern que ni tan sois ha fet esment del tema autonómic, significa per a 
molts la irreversible integrado del regionalisme en el bloc oligárquic de 
poder, i encara en una posició subordinada; la concessió, com a substitutiu 
de l'autonomia, de l'aranzel ultraproteccionista <tel 1922 —l'aranzel Cam
bó— complau la burgesia industrial, pero no pot sino augmentar la irrita-
ció i el malestar deis elements mes progressistes i mesocrátics del partit, 
concentrats en la Joventut Nacionalista, els quals veuen amb escándol com 
el catalanisme ha esdevingut un simple instrument, un accessori al servei 
d'interessos socials massa concrets. En aquest context polític, tot i que les 
eleccions municipals del 5 de febrer del 1922 es caracteritzen, a Barcelona, 
peí manteniment del ranking polític habitual —primera, la Lliga, segon, el 
PRR, tercera, la UMN—, la Lliga hi sofreix una apreciable i significativa 
perdua de vots i els radicáis registren, potser com a fruit de llur anunciada 
reactivació, un augment important, mentre la Unión Monárquica surt de 
les urnes definitivament vencuda. 

De nou en l'ámbit estatal, a partir de principis del 1922 l'alleujament 
de la situació militar a África propiciará la reaparició de les tensions i 
querelles usuals al si de la coalició governamental; d'una banda, el desa-
cord entre els integrants del gabinet sobre la política que cal seguir al 
Protectorat marroquí, i d'altra banda l'oposició deis liberáis ais projectes 
legislatius del titular d'Hisenda, Cambó, acaben per provocar, el 7 de 
marc, la dimissió de Maura i del govern que havia d'ésser «salvador». El 
recanvi és un ministeri Sánchez Guerra clarament escorat cap a la dreta 
i dominat pels conservadors ortodoxos, amb dos mauristes i, a Gracia i 
Justicia, Josep Bertrán i Musitu, Uigaire adscrit al sector mes immobilista 
del seu partit. 

A Catalunya, el nomenament de Bertrán i Musitu té un efecte doble i 

2. La composició completa del gabinet, a MAURA, G. y FERNÁNDEZ ALMA 
GRO, M., op. cit, pág. 349. 
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contradictori: considerant-lo la ratificació del governamentalisme i l'es-
panyolisme deis dirigents qué han convertit el partit en una pega mes 
del joc polític madrileny, Tala esquerra de la Lliga ultima els preparatius 
per a institucionalitzar la seva dissidéncia; per altra part, la designació 
confirma que les forces dinástiques continúen tenint en la Lliga llur inter
locutor válid i el representant mes qualificat de la burgesia catalana, la 
qual cosa precipita la mort política de la UMN, desautoritzada peí mateix 
poder central. Paradoxalment, pero, la permanencia de Bertrán i Musitu 
en la poltrona ministerial será molt breu, posat que una de les primeres 
decisions de Sánchez Guerra és restablir a Barcelona les garanties cons-
titucionals suspeses des del gener del 19193, i el regionalisme, contrari a 
aquesta mesura, hi respon retirant el seu representant del govern, el 31 
de marc del 1922. Val a dir que, amb garanties o sense, la situació social 
a la capital catalana no experimenta grans canvis, i el proconsulat deis 
generáis Martínez Anido i Arlegui, aplaudit per les classes burgeses, resta 
intocable. Caldrá encara mes de mig any, i alguns escándols —Tintent 
d'assassinat de Pestaña, a Manresa, l'agost, les represálies iniciades amb 
motiu de l 'atemptat avortat contra Anido, manipulat per ell mateix, l'oc-
tubre —per tal que el ministeri, preocupat per l'alarmant autonomía del 
govern civil barceloní, resolgui posar-hi fi. El 25 d'octubre, la destitució 
de Martínez Anido acaba amb dos anys de virtual dictadura militar a la 
provincia, per bé que no liquida —mes aviat intensifica— la lluita entre 
l'activisme anarquista i el pistolerisme patronal. 

Entretant, el procés de trencament intérn de la Lliga Regionalista s'ha 
consumat; convocada 1'abril del 1922 per la Joventut Nacionalista, la 
Conferencia Nacional Catalana s'ha celebrat el juny següent amb assistén-
cia d'un centenar d'entitats, i ha tingut com a principal conseqüéncia la 
separació de la disciplina lligaire deis elements biológicament mes joves, 
ideológicament mes liberáis i socialment menys vinculáis ais intéressos 
industriáis (Lluís Nicolau d'Olwer, Jaume Bofill i Mates, Manuel Carrasco 
i Formiguera, Ramón d'Abadal i de Vinyals), els quals han constitu'ít, 
juntament amb altres honres de procedencia republicana (Antoni Rovira i 
Virgili, Josep M.a Pi i Sunyer), un nou moviment polític, aviat transformat 
en partit: Acció Catalana. Secundáriament, la Conferencia ha donat també 
lloc a la creació del primer agrupament que, a Catalunya, fa bandera d'un 
independentisme absolut, perqué Francesc Maciá, havent-hi vist rebut-
jades les séves propostes secessionistes, transforma la minúscula i agónica 
Federació Democrática Nacionalista en Estat Cátala, organització semi-
clandestina d'estructura paramilitar i amb voluntat insurreccionalista 
que no assoleix, de moment, un recolzament gaire nombrós. 

La rápida configurado d'Acció Catalana com a forca política centre-
esquerrana amb una atractiva imatge liberal, europea i filorepublicana 
compatible, d'altra banda, amb el nacionalisme mes radical, i la capacítat 
d'atracció que el nou grup demostra posseir damunt les capes intel-lec-

3. Vegeu a ALBERTÍ, S., op. cit., pág. 483, un quadre cronológic 
géncia de les garanties constitucionals a Barcelona entre 1901 i 1921. 
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tuals i professionals mes prestigioses del país, suposen, per a la Lliga, la 
crisi mes greu de la seva historia; no es tracta solament del nombre de 
regidors —cinc, a Barcelona— i diputáis provincials que canvien de filia
ción sino, sobretot, de la perdua del monopoli del catalanisme, de l'aparició 
d'una forga competidora que, formada en el mateix gresol ideológic pra-
tiá, es troba en condicions óptimes per a arrabassar al regionalisme la 
porció mes qualificada i conscient de l'electorat. De fet, des de l'estiu del 
1922, la pugna dialéctica entre Lliga i Acció, pugna provocada per aquesta 
última com a instrument d'autoafirmació política, és el principal element 
animador de la vida pública catalana, i prendrá una volada mes gran a 
partir de l'octubre, quan AC es doti d'un gran órgan periodístic amb la 
catalanització del vell diari república «La Publicidad». 

Si al Principat, dones, els fenómens que dominen la segona meitat del 
1922 son, d'una banda, la diversificació organitzativa del nacionalisme, i, 
d'altra banda, la gradual reactivació de la violencia social, paraHela al crei-
xent domini deis anarquistes purs damunt la CNT, Ebre enllá les conse-
qüéncies polítiques de les recents desfetes al Marroc presideixen tant la 
política oficial com Tactivitat de les oposicions republicana i socialista. 
L'onerosa qüestió de les responsabilitats peí desastre d'Annual, concretada 
en l'Expedient Picasso, ha pres estat parlamentan, i amenaga no solament 
altes jerarquies militars, sino també destacats prohoms conservadors i 
ádhuc la propia Corona, posant en evidencia moltes de les tares congéni-
tes del régim: la corrupció administrativa, la incompetencia de nombro-
sos ministres, la independencia de l'Exércit en relació amb el poder civil, les 
intromissions anticonstitucionals del rei en resfera militar, e t c . . Desbor-
dat per un tema tan explosiu, el govern Sánchez Guerra acaba per sucum
bir el 5 de desembre del 1922, i davant el descrédit deis conservadors, el 
poder correspon aleshores, segons les rancies liéis del torn, ais liberáis, 
que no Texerceixen des de fa gairebé quatre anys: el dia 7 queda format 
un gabinet de notables presidit per Manuel García Prieto, la composició 
del qual comporta una concentració de les esquerres situades dins del 
sistema, és a dir, de les diverses branques liberáis —garciaprietistes, albis-
tes, romanonistes, alcalá-zamoristes— mes el partit reformista, integrat 
ja en el clos monárquic. Des d'aquest moment, les Corts romanen tanca-
des i la pre-campanya electoral resta oberta, tot i que el govern, resolt a 
assegurar-se una majoria amplia en les noves Cambres, retardi la data 
deis comicis fins al 29 d'abril del 1923. 

El llarg entreacte que separa la constitució del ministeri de les elec-
cions resulta necessari, aquest any, tenint en compte el desbaliestament 
deis ressorts del poder i el propósit governamental de preparar a cons-
ciéncia l'encasellat. Així, el trasllat de magistrats, la suspensió de mes de 
600 Ajuntaments, la destitució d'alcaldes populars i el nomenament d'altres 
de Reial Ordre, i tota la panoplia coactiva propia de la Restaurado son 
posades en joc entre el gener i 1'abril, per tal de neutralitzar un procés 
perceptible fa temps —rautonomització deis cacicats locáis, qualsevulla 
que sigui llur filiació, respecte de Governació—, procés que la premsa 
descriu amb aqüestes paraules: «los caciques provinciales tienen tan bien 
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montada la máquina, que sin la voluntad de los señores que ejercen el 
poder público y aun contra ella, darán las actas a las familias que vienen 
formando la oligarquía parlamentaria, sin excluir a aquellos que parecen 
de más radical oposición» 4. 

Com sigui que l'omnipresent tema de les responsabilitats marroquines 
ha aixecat una barrera entre les dues famílies dinástiques, el govern liberal 
ha de cercar els seus suports sociopolítics cap a l'esquerra, i procura, a 
través del pont del reformisme, arribar a una entesa amb els republicans, 
a una situació de «Bloque de Izquierdas» similar a la de 1909-12. El preu 
que el marqués d'Alhucemas está disposat a pagar peí desitjat acord és 
la modificació d'alguns deis aspectes mes regressius del régim, amb espe
cial émfasi en el mes sorollós i innocu de tots ells, que permetria reverdir 
els vells llorers de ranticlericalisme hispánic: la reforma de l'article 11 de 
la Constitució, en el sentit d'instaurar la llibertat de cuites a Espanya. 
Tanmateix, la irada reacció de l'episcopat, de les forces d'ultradreta i de 
tota mena d'entitats, en defensa de la confessionalitat de l'Estat, forjará 
el gabinet a abandonar aquest projecte, mentre el reformisme, que n'era el 
principal impulsor, se sent obligat, per a preservar la seva aigualida imatge 
esquerranista, a retirar el representant que tenia dins del ministeri. 

Havent perdut així, a primers d'abril, él seu component mes innovador 
—per bé que el partit reformista resti en l'órbita del poder—, el govern 
no renuncia a un lleuger rentat de cara del sistema restauracionista i, 

ven la declaració ministerial que, a manera de programa electoral, fa 
pública el 6 d'abril5, anuncia el propósit de promoure la revisió constitu
cional en un sentit democratitzador, l'establiment d'un sistema electoral 
proporcional i un seguit de reformes socials, sanitáries, pedagógiques, fis-
cals, e t c . , entre les quals «la redención del proletariado agrícola, median
te la transformación del régimen de la propiedad inmueble», així com el 
compromís de seguir una política realista i prudent al Marroc. Quan la 
immensa majoria de les classes populars ha girat l'esquena a un parlamen-
tarisme desprestigiat i corrupte, i una bona porció de les classes domi-
nants «reclamaba ya, con vehemencia arrolladora, él golpe de Estado»6, 
el «programa de renovación política» que proposen els hereus de Sagasta 
resulta un intent desesperat, anacrónic i tarda per dotar la monarquía 
parlamentaria espanyola d'uns suports socials que no ha tingut mai. I 
potser la inutilitat i la poca solvencia de la fraseologia liberal enlloc no 
son tan evidents com a Catalunya. 

Al Principat, en efecto, les promeses reformistes del govern provoquen 
l'alarma de la dreta, sense convencer ni l'esquerra ni el centre. Si els 
portaveus de les classes benpensants, furiosament hostils a la possible 
«iniciación de un perturbador período constituyente», denuncien «la pér
fida intención política de los hombres de la concentración»7, toquen a 

4. «La Vanguardia», 12-IV-1923. 
5. Vegeu-ne el text a «La Vanguardia» de Fendemá. 
6. MAURA, G. y FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., op. cit., pág. 361. 
7. «Diario de Barcelona», 8-IV-1923. 
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Un futur diputtt que no vol cansir-sc 

("La Campana de Gracia", 21-IV-1923) 

sometent en nom del catolicisme amenacat i fan veritable terrorisme 
informatiu en parlar de «la propiedad en capilla», a propósit deis projec-
tes de reforma agraria de Santiago Alba, la Lliga —que ha considerat la 
dimissió del ministre reformista Pedregal una demostració «de les dificul 
tats gairebé insuperables que s'oposen a la renovació de la vida pública 
espanyola»8— jutja també la declarado ministerial de manera molt ne
gativa: «Hi ha massa retórica. L'abundor de les paraules no aconsegueix 
amagar la buidor de les idees ni la inanitat deis propósits (...). Quatre 
mesos d'actuació ministerial han revelat al país tot el que pot esperar del 
gabinet actual. I és ciar que, en comparar aquesta actuació amb la pompa 
verbalista de la declaració ministerial, el país ha de qualificar aqüestes 
frases de bañáis i burlesques (...). Del problema cátala, deis altres nacio-
nalismes o regionalismes peninsulars, ni tan sois en parlen»9. Per la seva 
banda, els republicans valoren també la sortida deis reformistes del govern 
com una prova de la irreformabilitat del régim, mentre «El Diluvio», 
mordaz i escéptic, acull despectivament la declaració ministerial —«ma
motreto albista», «anodino conglomerado de tópicos vacíos»— i no dubta 
a qualificar de «trío de varietés» 10 el format per García Prieto, Romanones 
i Alba... 

8. «La Veu de Catalunya», 5-IV-1923. 
9. Ibid., 8-IV-1923. 
10. «El Diluvio», 8-IV-1923. 
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Per damunt de la crítica generalitzada ais designis governamentals 
hi ha, pero, en el clima preelectoral cátala del 1923, un fet nou que 
convé remarcar; l'espectacular augment de la indiferencia social envers 
els comicis —aquest any, 146 diputáis, mes d'un tere del Congrés, serán 
proclamáis, sense oposició, per l'article 29— i, conseqüentment, de la 
desconfianza absoluta en les noves Corts, és —assegura «La Vanguar
dia» "— «el camino seguro para hacer felices los gobiernos de las dicta
duras». En qualsevol cas, les dretes mes reaccionáries intenten capitalitzar 
aquest desprestigi, real i justificat, del sistema per a proclamar el fracás, 
no solament del pseudoparlamentarisme canovista, sino de la democracia 
parlamentaria i del sufragi universal en bloc: «porque el mal está en la 
esencia de la institución, que computa para cada individuo un voto; y 
como el número de los necios es infinito, y a los necios hay qué añadir 
los perversos, la fuerza del número impone necesariamente el daño, que 
será tanto más grave cuanto más eficaz sea la influencia decisiva de la 
mayoría. Es que una cosa mala en sí misma, como es el sufragio universal, 
por ningún lado puede producir más que males. (...) La farsa nos ofrece 
a los electores el desairado papel de comparsas, y en realidad no tenemos 
derecho a más, porque deslumhrados por la farsa, hemos perdido de vista 
nuestra tradición histórica»12 

En les circumstáncies critiques que el país viu —guerra al Marroc, 
responsabilitats, dificultáis económiques, violencia social—, proclames 
antiliberals, autoritáries i filodictatorials com aquesta indiquen prou cla-
rament que, davant l'atrófia del régim, les classes dominants, esperonades 
peí tímid «esquerranisme» del govern García Prieto i, a Catalunya, per 
la represa del terrorisme, recerquen en una direcció molt concreta les 
solucions adients per a continuar gaudint deis seus privilegis. Ádhuc en els 
sectors mes lúcids de Tesquerra hom pressent la imminéncia d'un cop de 
forca, com ho prova aquest parágraf profétic d'un article d'«El Diluvio» 
titulat «Alianza o dictadura» 13: «Se va a una instauración rápida del reac-
cionarismo, para eludir las responsabilidades de Marruecos, para afianzar 
el régimen y para ahogar las inquietudes obreras. Ciego ha de estar el que 
no columbre esta perspectiva, cuyos contornos son bien notorios». 

Dit aixó, unes breus acotacions complementaran la descripció del pano
rama previ ais comicis peí que fa al Principat; les ingerencies del poder 
central s'hi manifesten, com arreu, en el nombre inusitat d'alcaldes des
tituios (Cervera, Castelló d'Empúries, Sant Feliu de Codines, e t c . ) , fet 
que confirma l'hostilitat ministerial contra el regionalisme i permet a la 
Lliga parlar d'una «declaració de guerra» del govern a Catalunya; en 
canvi, les relacions del poder amb els republicans semblen forca mes 
amicals, i en alguns indrets —Lleida, per éxemple— arriben, com veurem, 
a l'alianga pública i declarada. 

Probablement com un símptoma mes de la crisi que afecta el conjunt 

11. 26-IV-1923. 
12. «Diario de Barcelona», 23-111-1923. 
13. 3-IV-1923. 
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de la vida política espanyola, incloses les forces d'oposició, la topografía 
electoral de la ciutat de Barcelona és, el 1923, d'una complexitat insólita, 
i aixó malgrat que la Unión Monárquica Nacional, prácticament dissolta, 
ja no hi fa acte de presencia. La Lliga, que compta encara amb l'ajut deis 
jaumins, a despit d'algunes reserves formáis, presenta una candidatura 
per majories que és, en substancia, la que ha vencut ininterrompudament 
des del 1918 —Cambó, Rahola, Morera i el carlí Batlle—, amb Túnica subs-
titució d'Albert Rusiñol— que concorre a Vic —per Antoni Martínez i 
Domingo, prestigios ex-alcalde de la ciutat, procedent del partit conser
vador, i víctima, el 1921, d'un greu atemptat social. Considerant que aques
ta llista «está integrada por representaciones de las diversas modalidades 
de la política autonomista», la Federació Monárquica Autonomista li atorga 
un suport total M, i també recomanen votar-la, en una carta oberta, figures 
importants del món empresarial cátala, com Joaquim Cabot i Rovira, 
Lluís Ferrer-Vidal i Soler, Lluís A. Sedó i d'altres 15. 

Encara en el camp de les dretes, i un cop desapareguda la UMN, el 
partit liberal barceloní decideix, suposem que amb finalitats purament 
testimoniáis, presentar la candidatura uninominal del seu cap «provin
cial», Frederic Schwartz i Luna16, mentre la ultradretana Defensa Social 
aconsella recolzar els candidats «que den la seguridad de su oposición a 
todo intento de reforma constitucional en sentido antirreligioso» 17. Per la 
seva banda, la Cambra de Llogaters, entitat ciutadana que, a imatge de 
i per contraposició a la Cambra de la Propietat, tractava de defensar 
els interessos deis llogaters enfront deis abusos deis propietaris d'habitat-
ges, fa concórrer el seu president Josep Vilalta i Comes a les urnes amb 
un programa que defineix com «apolític», basat en la reducció deis 11o-
guers, l'abolició del llancament, l 'abaratament de les subsisténcies, la 
reducció deis impostos i la fi de la guerra al Marroc18. 

Sens dubte, l'element mes nou, i políticament mes transcendent 
d'aquests comicis a Barcelona és el debut electoral d'Acció Catalana, la 
qual, després d'algunes vaciHacions, fa pública el 13 d'abril la nominado 
d'Antoni Rovira i Virgili com a candidat únic del partit. La tria d'en Rovira, 
en lloc d'un deis dirigents procedents de la Lliga, obeeix segurament al 
desig de diferenciar-se tant com sigui possible del regionalisme, accentuar 
la imatge esquerrana d'AC i recaptar alguns deis milers de sufragis re-
publicans-autonomistes que els fracassos successius d'UFNR i PRC han 
fet recloure's en l'abstenció; quant al fet de no presentar candidatura 
plena —per a la qual al partit li sobren les figures—, es justifica en la 
convicció que del Parlament espanyol mai no podrá sortir-ne la Uibertat de 
Catalunya, de forma que Tobjectiu és només «plantejar-hi d'una manera 
viva i crua el fet de la nostra voluntat nacional», situar a Madrid «una 

14. «Diario de Barcelona», 22-IV-1923. 
15. «La Veu de Catalunya», 22-IV-1923. 
16. «Diario de Barcelona», 14-IV-1923. 
17. Ibid., 18-IV-1923. 
18. «El Diluvio», 24-IV-1923. 
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representació nacional de Catalunya»19, i aquesta tasca testimonial i 
vindicativa pot fer-la igual un home que cinc. 

El Partit Radical, resignat ja a la seva posició secundaria i empanta-
negat entré els permanents esforgos reorganitzadors i les no menys 
permanents crisis internes, torna a aspirar a les minories, amb els matei-
xos noms que el 1920: Alejandro Lerroux i Emiliano Iglesias. La designa-
ció d'aquest últim, pero, en comptes d'Hermenegildo Giner de los Rios 
o algún altre radical de trajectória moral neta, provocará un fort malestar 
i perceptibles protestes dins del partit, fins al punt que el diputat provin
cial Joan Giró i Prats n'abandona la disciplina, i algunes entitats de 
barri —el Centro Obrero Republicano del Poblet, per exemple— resolen 
no participar en Telecció20: sobretot, la candidatura de l'Emiliano és el 
fulminant d'una violentíssima campanya de premsa protagonizada per «El 
Diluvio» i dedicada a blasmar, en nom de la puresa republicana, les 
malifetes del «Gallego de Puenteareas», les corrupteles del lerrouxisme i 
la tortuosa trajectória política del «caudillo»21. Resta només afegir que 
Iglesias es presenta també peí districte de Pontevedra, i Josep Ulled i 
Rafael Guerra del Río ho fan per Osea i Las Palmas, respectivament. 

Encara que la seva incidencia és escassa i residual, el Partit Federal 
Historie celebra també, a mitjan abril, alguns mítings a favor d'una 
candidatura «de conjunción de izquierdas» destinada a combatre la 
Lliga i a ésser «la síntesis del espíritu liberal y progresivo del pueblo de 
Barcelona», candidatura que estaría integrada per Miguel de Unamuno, 
Gabriel Alomar, Fadvocat federal-sindicalista Eduardo Barriobero i dos 
dirigents del grup promotor: Isart Bula i Vicent Albareda; tanmateix, tres 
dies abans de l'elecció, el PFH retirará la seva proposta22. 

Per a completar el panorama d'atomització política que descrivim, dues 
opcions d'esquerra proletaria participen també en la contesa; l'Agrupació 
Socialista de Barcelona del PSOE hi presenta, per minories, Manuel Serra 
i Moret i el veterá cooperativista sabadellenc Joan Salas i Antón —la mili-
táncia socialista del qual és dubtosa—, amb objectius propagandistas i 
de recompte d'efectius a . Idéntics móbils impulsen l'Agrupació Comunista 
local, minúscula secció de l'incipient PCE, a anunciar la presentació, 
d'acord amb les consignes de la Tercera Internacional, d'una candidatura 
plena formada per Juan B. Acher (a) «el Poeta», condemnat a mort, Ma
nuel Vilallonga, condemnat a cadena perpetua, i els obrers Juan Pozas, 
Leandro Carro i Gonzalo Sanz, aquest últim un deis joves fundadors del 
Partido Comunista Español, el 1920, a Madrid24; tanmateix, no és proba-

19. Del manifest electoral d'AC, a «La Publicitat», 13-IV-1923. 
20. «El Diluvio», 28-IV-1923. 
21. Durant el mes d'abril de 1923, i fins a la jornada electoral, hem pogut 

computar a «El Diluvio» un mínim de 38 articles, reportatges o informacions —la 
immensa majoria d'ells, a tota plana— de contingut energicament hostil a Lerroux 
i Iglesias. 

22. «El Diluvio», 24 i 26-IV-1923. 
23. Ibid., 13-3V-1923. 
24. Ibid., 17-IV-1923; G. MEAKER (op. cit., pág. 593) no inclou en la can

didatura, creiem que erróniament, els noms d* Acher i Vilallonga. 
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ble que els comunistes complissin els requisits formáis que hom exigía 
a qualsevol candidat i, de fet, no foren proclamáis oficialment, ni els 
seus vots computats per la Junta del Cens. Per últim, no sabem si rela
cionada amb algún deis partits marxistes, apareix durant la campanya 
una Liga Democrática Obrera, la qual subratlla «la absoluta necesidad 
para la clase obrera de crear un extenso frente político que ponga fin al 
dominio que viene ejerciendo desde hace años la Lliga Regionalista», 
afirma que els actuáis líders del Sindicat Ünic no teñen la confianca de les 
grans masses obreres, cansades de sang, i acaba cridant: «¡Compañeros! 
¡Desechemos prejuicios y reconozcamos noblemente las equivocaciones! 
Vamos a crear el frente político del proletariado catalán»25. 

Sense arribar ais extrems de la capital, la multiplicitat d'etiquetes poli-
tiques caracteritza també aquests comicis a la resta de Catalunya. El 
jaumisme, després que, a nivell estatal, don Jaume de Borbó hagi decre-
tat «la abstención como partido político, sin perjuicio de que en los dis
tritos en que así lo aconsejen necesidades locales puedan presentarse 
candidatos que sean jaimistas de ideas, pero que no lleven al Parlamento 
la representación del partido» 26

t limita la seva presencia electoral a la 
inclusió de Narcís Batlle en la llista lligaire per Barcelona, vist que el 
proposit de presentar en Bartomeu Trías per Vic és abandonat a darrera 
hora grácies a un acord amb els regionalistes. Quant ais tradicionalistés, 
que s'esforcen per sobreviure i, el 15 d'abril, han iniciat la publicació, a 
Barcelona, d'un «Diario de Cataluña» amb carácter regional, no teñen una 
actitud uniforme: si a Girona llur hostilitat a la Lliga els fa recloure's en 
l'abstenció, a Lleida formen part de la coalició encapgalada peí regiona-
lisme, i en altres districtes romanen dins de la UMN, a la qual proporcio
nen el candidat per Castelltercol. 

El regionalisme, esperonat tal vegada per la desunió dinas Uca, realitza 
un desplegament comarcal quantitativament equiparable al del 1918 i, a 
mes de defensar les deu actes que ha detentat en l'anterior legislatura 
(Castelltercol, Manresa, Sant Feliu, Vic, Vilanova, Puigcerdá, Santa Colo
ma, Balaguer, Solsona i Valls), aspira a recobrar antigües possessions elec-
torals (Berga, Granollers, Olot, Vilademuls, La Seu d'Urgell, Tarragona) i 
ádhuc es proposa de conquerir districtes que li han estat sempre refrac-
taris (Vilafranea, Torroella, Lleida, Cervera, Gandesa, Roquetes). Només 
amb dues excepcions, els 22 candidats lligaires teñen com a contrincants 
a elements monárquics i/o ministerials, denominació que, aquest any, 
compren també els reformistes. Ultra aixó, la Lliga recolza plenament 
l'aspirant regionalista independent per Girona, i el de la FMA per Arenys, 
i comparteix amb Acció Catalana el suport a candidats tituláis «naciona-
listes» per Mataró i Sabadell; a Terrassa, Figueres i La Bisbal, el partit 
regionalista dona suport a republicans-nacionalistes que s'enfronten a opo-

25. «El Diluvio», 20-IV-1923. 
26. FERRER, M., op. cit., vol. XXIX, pág. 266; vegeu també «El Correo Ca

talán» 13-IV-1923. 
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("La Campana de te") 

nents liberáis. En conclusio, podríem dir que la Lliga, majoritária ja fa 
temps a la provincia de Barcelona, pretén assolir una posició de pre-
domini absolut a les comarques gironines, i fa un nou i gran esforc per 
consolidar la seva presencia ais districtes de la Catalunya nova. 

La dispersió és la característica dominant de les forces dinástiques 
catalanes. Alguns monárquics independents, mauristes, tradicionalistes o 
conservadors surten encara a la palestra electoral —a Arenys, Berga, 
Castelltercol, Olot, Torroella i Vilademuls— arborant, amb l'esperanca de 
beneficiar-se'n, la bandera de la UMN, la qual, sense haver estat formal-
ment dissolta, és ja mes un record que una realitat; el seu enemic és sem-
pre la Lliga, i la seva ambició es limita, en gairebé tots els casos, a conservar 
posicions personáis o de partit guanyades en anteriors conteses. La majo-
ria deis monárquics, pero, i especialment els liberáis en el poder, pre-
fereixen recobrar les seves denominacions especifiques, que ja no son de 
partit, sino de fracció: albistes, romanonistes, garciaprietistes i gassetistes 
totalitzen a Catalunya 15 candidats, dedicáis tant a defensar els feus mes o 
menys sólids que posseeixen (Granollers, Mataró, Terrassa, La Seu, Sort, 
Tremp, Tarragona, Roquetes), com a fer, amb la inapreciable ajuda de 
l'aparell oficial, incursions ofensives en districtes on la presencia del 
partit és escassa o resta esmorteida fa temps (Figueres, La Bisbal, Valls, 
Cervera, Vendrell, Sant Feliu, Tortosa). D'altra banda, les velles esquerdes 
del liberalisme lleidatá s'han tornat a obrir, i el gran sector que dominen 
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els germans Riu i Joan Serradell ha vulnerat les consignes governamen-
tals per a pactar amb la Lliga. Completen Tinventari de les candidatures 
dinástiques tres conservadors, dos deis quals es presenten amb aquesta 
etiqueta, a Tarragona i Tortosa, i el tercer —Manuel M. Girona i Fernández-
Maqueira— ho fa a Igualada com a monárquic independent. 

Tot i que la seva oberta adhesió a la monarquía els ha ocasional un greu 
desprestigi entre les esquerres —algún periódic qualifica Melquíades Alva-
rez de «gran histrión profesional de la política española» ^—, els refor-
mistes, que reben el tráete de ministerials, experimenten a Catalunya una 
efímera i modesta revifalla, i quatre membres del partit Imiten, emparats 
peí govern, a Vilafranca, Girona, Puigcerdá i Lleida, com a alternativa 
oficialista a la Lliga. 

En un paper de tercera forca entre els dos grans blocs regionalista i 
monárquic, els republicans participen en les eleccions des deis seus ba-
luards locáis, en plena fragmentado i sense una estrategia conjunta. Sota 
les sigles del PRC, només Lluís Companys va a la reelecció per Sabadell, 
mentre el Partit Radical, massa ocupat pels seus conflictes barcelonins, 
limita la presencia de candidats propis a Gandesa —hi ha també un conat 
a Areñys—, i dedica les altres forces comarcáis que posseeix a recolzar 
aspiráhts liberáis (Granollers, La Bisbal), republicans (Sabadell, Terrassa, 
Vilanova) i fins i tot lligaires (Lleida). El gros deis efectius antimonár-
quics, dones, entra en combat en condicions d'independencia orgánica, 
amb auxilis molt diversos2711 segons quin sigui l'enemic, i sota nomen-
clatures també variables: republicans tout court (Mataró, Tarragona, Ro
quetes), federáis (Vilanova i la Geltrú) i, sobretot, republicans naciona-
listes o autonomistes (Sant Feliu, Terrassa, Vilafranca, Figueres, La Bisbal, 
Tortosa, Valls, Vendrell). En conjunt, resulta obvia la seva posició defensiva, 
i la renuncia gairebé absoluta a sortir deis districtes que teñen una tradi-
ció —sigui o no majoritária— de vot esquerrá. 

Tornant ara a Barcelona, la despectiva indiferencia de la premsa dre-
tana envers els comicis, i el fet que, malgrat la diversitat de candidatures, 
només la Lliga aspiri seriosament a les maj oríes, faria la contesa gairebé 
innecessária i infondria un total ensopiment, a la campanya sense la pre
sencia dinamitzadora d'Acció Catalana, que ve a pertorbar el plácid repar-
timent del pastís electoral entre els professionals de la representació 
parlamentaria, radicáis i regionalistes. AC, que admet la necessitat de 

27. «El Diluvio», 5-1V-1923. 
27 bis. Entre aqueste auxilis mereix especial menció, per la seva novetat i 

importancia, el de la Unió de Rabassaires. La jove organització sindical agraria 
havia acordat, a fináis de marc, no prendre part oficialment en les eleccions i re
colzar només aquells candidats que es comprometessin per escrit a defensar les 
reivindicacions de la Unió («La Terra», 30-IH-1923); a darrera hora, aquesta 
consigna es concreta en la recomanació del vot a favor deis aspirants republi
cans a les actes de Sabadell, Terrassa, Sant Feliu, Vilafranca, Vilanova i Tortosa, 
els quals havien explicitat llur suport a la causa rabassaire i n'eren, en algún cas, 
els impulsors. Tots els altres —escriu aLa Terra» el 30-IV-1923—, «s'han de com
ba tre». 
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fer, ais districtes forans, el front únic de les forces catalanistes contra el 
caciquisme monárquic —i a Sant Feliu, per exemple, dona suport explícit 
al candidat lligaire—, creu, en canvi, que a la capital la diferenciació de 
tendéncies catalanistes és, no solament possible, sino necessária: «Té un 
interés máxim per a la causa patriótica el sotmetre al poblé el plet de les 
orientacions nacionalistes. Cal preguntar a relector si és partidari del 
matís atenuat que representa d'algún temps enea la Lliga Regionalista, 
o si prefereix l'ideari novell i coratjós del nacionalisme incondicionat. 
Cal preguntar ais catalanistes si volen la continuació deis procediments 
del collaboracionisme dins el régim i el Govern d'Espanya, o si volen 
l'allunyament de tota coHaboració amb la política espanyola i rafirmació 
del dret de Catalunya a la seva plena llibertat nacional»28. Per a Acció 
Catalana, dones, les eleccions properes son, abans que res, un plebiscit 
entré les dues tendéncies del catalanisme, i Toportunitat d'obtenir la rati
ficado popular per a Tescissió del 1922. 

La realització d'aquests propósits s'insereix, d'altra banda, en un ampli 
esforg de renovado deis costums electorals. «Acció Catalana romp amb 
la tradició del candidat de quota i estableix la seva campanya sobre 
bases d'honestedat absoluta»29, assegura el partit, el qual afirma comptar 
amb la coHaboració desinteressada deis seus militants per a les tasques 
d'interventors i repartiment de candidaturas, aspira a cobrir les despe
ses electorals per subscripció i es proposa fer pública la comptabilitat 
final de la campanya. Disposant de 19 oficines electorals en tots els distric
tes de la ciutat, AC és gairebé Túnica forca que gosa celebrar mítings de 
masses i demostra, en el clima d'apatia general, una capacitat considerable 
de mobilització propagandística. 

Naturalment, l'eix de la campanea d'Acció Catalana és la crítica a la 
Lliga, pero no ais seus pressupósits ideológics —que AC comparteix en es-
séncia— sino ais seus procediments, i no tant perqué hom els consideri 
intrínsecament dolents, sino perqué han demostrat ésser inútils: «Cata
lunya es troba davant una accentuació de la rancúnia que sempre li ha 
tingut l'Lstat que Id domina»; a l'espanyolisme deis prohoms de la Lliga, 
«a llurs servéis d'apuntalament del régim, a llurs prediques i treballs per 
l'Espanya gran, de vegades en perjudici de la nostra Catalunya petita, 
l 'Estat espanyol i les colles polítiques madrilenyes han respost amb dis-
posicions hostils i persecutóries i han arribat a suprimir, despectivament, 
la qüestió catalana deis programes de govern»30. El fracás deis «enganyo-
sos equilibris del regionalisme colaboracionista» —és a dir, el fracás de 
1'intervencionisme hispánic practicat per la Lliga des del 1917 —és, dones, 
l'argument major i el principal capital polític d'AC; «no pot ésser que tot 
quedi igual després de la pérdua de les il-lusions d'autonomia i fins de 
descentralització amb qué s'havia nodrit enganyosament els patriotes cata-
lans durant les décades del present segle. No pot ésser que, després de 

28. «La Publicitat», 14-IV-1923 
29. Ibid., 17-IV-1923. 
30. Ibid., 20-IV-1923. 
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perdudes totes les batalles que per una llibertat limitadora i relativa s'han 
sostingut de sis anys enea, els electors de Barcelona s'avinguin a la repe-
tició deis resultats anteriors, com si res hagués passat» 31. Cal, de cara a 
l'Estat espanyol, una resposta enérgica i, en l'ámbit cátala, un profund 
canvi de táctica, basat en l'abandó del miratge hispánic i en la tasca 
de reconstrucció nacional, Catalunya endins, que alguns inteHectuals aillats 
—Kovira i Virgili entre ells **— postulen ja fa temps: «No és a Madrid, 
on hem de cercar la llibertat, sino dins de casa nostra»33. 

Per contrast amb Inhabitual transcendentalisme lligaire, els portaveus d'Ac-
ció Catalana afirmen contendir «amb tot Pentusiasme, pero sense una embria-
guesa peí triomf immediat que ens porti a assegurar que les eleccions d'ara 
son decisives»; «les eleccions del diumenge vinent no decidirán res —con
firma el propi Rovira—. Pero han de demostrar si el nostre poblé té sen-
sibilitat, si després deis fets del darrer any, del iracas de la política inter
vencionista i deis cops que ha rebut, reacciona o no com a poblé viu» M. 

En un sistema electoral de llista oberta, el fet de presentar només un 
candidat sembla una invitació ais electors per tal que l'incloguin en la 
llista lligaire, sobre la base de suprimir-ne un deis cinc noms, i la Lliga 
—tement-ho—, acusará repetidament Acció Catalana d'incitar a la des-
lleialtat i la indisciplina deis votants; AC reconeix que el fenomen és ine
vitable, i espera beneficiar-se'n —«ja sabem que existeix una massa relati-
vament nombrosa de catalanistes que no están encara decidits del tot 
entre la Lliga i AC. Aquesta massa fluctuant, que ocupa una zona inter
media, realitzará probablement combinacions de noms...»35— pero no fa, 
en rigor, propaganda explícita en aquest sentit. Resumint, el jove agrupa-
ment nacionalista ha desplegat una campanya molt serena, radical en els 
fons, pero moderada en la forma, sense esgarips ni atacs violents a les 
altres forces en presencia, centrada en l'exposició d'una línia política que 
aspira a substituir la Lliga en la direcció del catalanisme. 

El partit regionalista, que ja a comencament d'any, amb la conferen
cia de Francesc Cambó al Casal Nacionalista de la BarcelonetaM, ha fet 
solemne reiteració de la seva fidelitat ais procediments gradualistes i a 
l'espanyolisme, en contrast amb el «separatisme» d'Acció Catalana, diri-
geix ara el seu esforc principal, com ja hem dit, a expandir-se per les 
comarques, i dedica, en principi, una atenció secundaria a Barcelona-
ciutat, on la victoria es preveu segura i on la campanya transcorre molt 

31. Ibid., 24-IV-1923. 
32. Vegeu una formulació irisólitament primerenca del «Catalunya endins» 

que AC fara seu en l'obra d'A. ROVIRA I VIRGILI, La nacionalització de Cata
lunya, Barcelona, Societat Catalana d'Edicions, 1914. 

33. aLa Publicitat», 25-IV-1923. 
34. Discursos de Martí Esteve i A. Rovira i Virgili, transcrits per «La Pu-

blicitat», 24-IV-1923. 
35. Ibid., 28-IV-1923. 
36. Vegeu un ampli resum d'aquest important discurs a PABÓN, op. cit.» voL 

II, págs. 423 a 427. 
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ésmortei'da, sense que la noticia d'un hipotétic atemptat contra Cambó37 

aconsegueixi d'animar-la. Tanmateix, una análisi atenta deis continguts 
permet constatar que la presencia, per primera vegada, d'una opció nacio
nalista «pura» —és ¿ ctir, no diluida en él republicanisme ni en cap altre 
component polític— sitúa la Lliga a la defensiva, neguiteja cada cop mes 
el seu estat major i influeix damunt tota la seva propaganda. 

Així, la preocupant activitat d'AC, i la necessitat de millorar la seva dete-
rioradíssima imatge nacionalista, aconsellen els dirigents lligaires assumir, 
en un arriscat volte-face retóric, una actitud aparentment antigoverna-
mental, hipercrítica i hostil, no ja envers la concentrado liberal, sino 
envers él sistema i el régim amb els quals aquells dirigents han col-labe-
rat fa ben poc, i collaboren encara. «La Veu», dones, va plena de denun
cies de la inepcia d'un estat que només sérveix per a recaptar impostos, 
pero és incapac de resoldre el problema del terrorisme a Barcelona, i 
reformula amb gran duresa idees que ja son velles en la historia del 
partit: «(...) a Catalunya, cal que les eleccions del dia 29 signifiquin cla-
rament la condemnació d'aquest concepte tragicómic de Tactuació mi
nisterial. Cal que el poblé expressi, amb els seus vots a les urnes, que no 
és sent representat per governs d'opereta. Els que votin les candidatures 
ministerials pensin que voten la continuació indefinida de tot aixó: dis-
bauxes i aventures al Marroc, indefensió deis ciutadans, impostos crei-
xents i abusius sense compensació de servéis, ignorancia i desdeny del fet 
cátala...»38. 

Com sempre, l'argument central del regionalisme per a mobilitzar el 
vot és la transcendencia de les eleccions, que, aquest any, vé donada per 
la suposada declaració de guerra del govern —inspirat potser peí «malig
ne» Santiago Alba?— al catalanisme; «el Govern (...) es prepara a donar 
la batalla al catalanisme en les eleccions imminents. Cal que Catalunya la 
guanyi, aquesta batalla. I cal que la guanyi espléndidament, magníñeamént, 
per tal que els enemics de la causa de Catalunya no puguin dubtar de qui
na és la significació inequívoca de la victoria, com afirmació reiterada de 
la nostra voluntat nacional»39. 

Per a la Lliga, es tracta, com hom veu, de mantenir la tensió nacio
nalista de l'electorat i, ara que no pot fer-ho amb prometences d'una im-
minent autonomía, ho fa amb Tadvertiment que les coses poden anar 
pitjor: «Donada l'actitud del govern i la situació general de la política es-
panyola, qualsevol retrocés que tingues la representació parlamentaria 
del nacionalisme cátala, qualsevol signe de feblesa que reveles l'organit-
zació catalanista, seria interpretat a Madrid com una derrota de la causa 
catalana», i «l'enemic, en veure enderrocar-se aquest baluard del catala
nisme, es creuria autoritzat per aprontar la inesperada avinentesa i iniciar 
una ofensiva a fons contra els ideáis i els interessos de Catalunya»40. Al 

37. Vegeu «La Veu de Catalunya», 2MV-1923. 
38. Ibid., 19-3Y-1923. 
39. Ibid., 8-IV-1923; el subratllat és de Foriginal. 
40. Ibid., 25-IV-1923. 
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capdavall, tot aquest muntatge argumental es redueix a una crida melo
dramática a la unió sagrada —«Catalans, tots els catalans que sentim la 
gloria de ser-ho, unim-nos tots a defensar la causa de tots. Que Catalunya 
triomfi»4I— i a un intent de xantatge moral contra els «dissidents», ais 
quals hom acusa d'haver perdut el «seny ancestral» i de provocar «l'es-
pectacle de la desunió deis catalans»42; la Lliga utilitza, com de costum, el 
tópic de la unitat per a defensar el seu monopoli polític amenasat, i des
autoriza enérgicament qualsevol combinació de noms que incorpori en Ro-
vira i Virgili a la candidatura regionalista. 

Un discurs de Cambó —en l'acte de presentado deis candidats per Bar-
lona43— és, també aquesta vegada, el millor compendi de les posicions 
lligaires; el líder hi fa un diagnóstic precís de la fallida del régim (despres-
tigi de la Monarquia, del Parlament, de l'Exércit, de l'administració de jus
ticia..., descomposició deis partits, persistencia i agreujament del proble
ma marroquí, crisi económica, «salvatgisme de les lluites socials», plet na
cionalista cátala...), i constata que l'oposició tancada de les castes diri-
gents a perdre la seva hegemonia bloque ja la solució de tots aquests proble-
mes. La conclusió que en treu, pero, s'aparta de la lógica de la seva propia 
argumentado, i recomana, encara, moderació, paciencia, tenacitat, pruden
cia en la lluita per l'autogovern. La contradicció entre els imperatius na-
cionalistes —que exigien una actitud radicalitzada i rupturista envers l'Es-
tat— i la defensa deis interessos de la burgesia —que aconsella el mante-
niment de l'alian^a amb l'oligarquia espanyola— no pot ésser mes clara, 
ni pot ésser mes evident la supeditado de la coherencia ideológica a la 
coherencia social. La burgesia catalana —i la Lliga, que n'és una emana
do— han constatat la inoperáncia i la irreformabilitat del sistema, pero 
la por a la classe obrera els impedeix separar-se'n; en conseqüéncia, i al 
marge del ritus electoral, cerquen fora de l'ámbit parlamentan una fór
mula política que faci compatible la quietud social amb algunes de les 
reformes estatals que ambdues —la burgesia i la Lliga— han estat inca
paces d'obtenir. 

D'acord amb la ja clássica divisió del treball establerta dins de la coa-
lició entre regionalistes i jaumins, aquests es reserven la tasca de capta
d o deis sectors mes clericals i dretans del potencial electorat autonomista. 
Així, dones, la campanya antigovernamental del carlisme, ultra insistir en 
la corrupció essencial del régim i en Taudácia creixent del terrorisme da-
vant la inepcia del governador Salvador Raventós, pretén sobretot defen
sar la catolicitat amenazada pels projectes reformistes de la concentració 
liberal: «los católicos no deben votar a un solo candidato del Gobierno, 
si no quieren ser víctimas de su propia candidez y de la traición ajena. (...) 
El grito, pues, que han de lanzar todas las conciencias honradas frente a la 
comedia indigna del poder público liberal es ¡guerra implacable a los can
didatos ministeriales!» **. 

41. Ibid., 8-IV-1923. 
42. Ibid., 21-IV-1923. 
43. Ibid., 20-IV-1923. 
44. «El Correo Catalán», 5-IV-1923. 
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Aquesta consigna es concreta, a Barcelona, en un suport resolt a la 
candidatura lligaire, peí «sentido de orden que representa», per «la coin
cidencia que en determinados puntos existe, entre ellos y nosotros, por lo 
que hace referencia a las legítimas aspiraciones de nuestra región» i per 
a barrar el pas a elements «revolucionarios o de marcada significación 
antiespañolista»45. De fet, i encara que hom invoqui els perills del «bolche
viquismo que pretende destruir la sociedad»46, Felement mes preocupant 
de la contesa és, per ais homes d'«El Correo Catalán», el candidat d'Acció 
Catalana i la possibilitat que la combinació de noms entre en Rovira i els 
quatre regionalistes deixi el jaumí Batlle sense acta; és per aixó que ar
remeten contra «el destemplado separatismo de unos jovenzuelos que 

r 

van de maridaje indecoroso con el sindicalismo revolucionario», i argu
menten que «la defensa de Cataluña rio es, ni puede ser patrimonio de 
un grupito de exaltados que con sus exageraciones peligrosas comprome
ten la causa del nacionalismo bien entendido»47. 

Després d'haver Uancat, sense éxit, alguns globus-sonda amb vista a un 
front únic liberal-república contra la Lliga, «el Partido Republicano Ra
dical se decide a luchar con sus propias fuerzas para arrebatar a la reac
ción ultramontana los puestos que nuestros enemigos quieren entregar
les»48. Com prácticament totes les altres opcions en presencia, el lerrou-
xisme constata i denuncia la irreversible descomposició del régim, pero 
va encara mes enllá i, en una exhibició de voluntarisme fonamentat en la 
seva implantació estatal, es proclama ell mateix, com a cap de la «Demo
cracia Republicana», Túnica possible alternativa al fracás monárquic; no-
més «el partido cohesionado que dirige el ilustre Lerroux (pot) salvar a 
la Patria del lodo y la ignorancia en que está encharcada por obra del 
régimen»; «és tan grave la situación política de España (...), que si no 

r 

tuviéramos como un faro salvador la luz de la verdad que proyecta el 
verbo inimitable de nuestro ilustre jefe Alejandro Lerroux, el desquicia
miento patrio sería un hecho» 49. 

A partir d'aquesta premissa, sota la inspiració d'Emiliano Iglesias i, 
després, del propi Lerroux50, la propaganda radical s'articula, en els seus 
aspectes mes programátics, entorn d'uns quants eixos tanmateix ben poc 
origináis: un antimonarquisme ranci, que atribueix a la institució monár
quica i a la persona del rei totes les tares del régim, escamotejant els inte-
ressos socioeconómics que el recolzen, i dona un valor taumatúrgic a la 
República —«los ideales salvadores de la República...»51, «la República 

45. Ibid., 20-IV-1923. 
46. Ibid, 21-IV-1923. 
47. Ibid., 22 i 25-IV-1923. 
48. «El Progreso», 5-IV-1923. 
49. Ibid., 7 i 18-IV-1923. 
50. El «caudillo», que des del desembre de 1922 realitza una serie de confe-

réncies-mítings per tot l'Estat sobre el tema de les responsabilitats marroquines, 
no arriba a Barcelona fins el 16 d'abril, i assumeix tot seguit el comandament ab-
solut de la campanya, mentre rEmiliano marxa a Galicia a fer-hi propaganda. 

51. «El Progreso», l-IV-1923. 
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Gent de I'Hampa 
("La Campana de Gracia", 5-V-1923) 

federal es la única forma de gobierno que puede salvar a España» M—; un 
patriotisme espanyol embolcallat amb fraseología pseudorevolucionária i 
pie de crides a «la salvación de España» i d'invitacions a «redimir a la 
Patria maltrecha» M; l'anticlericalisme tradicional, per bé que molt diluít; 
i la voluntat d'auto-presentar-se com els únics enemics veritables del 
régim, acompanyada per un quasi-culte a la personalitat de Lerroux. 

Tal vegada mes significatives que aqüestes afirmacions vagament doc
trináis son, pero, les negacions de la campanya lerrouxista, és a dir, els 
arguments emprats contra les altres opcions polítiques. Així, el PRR diri-
geix atacs mes rituals i formularis que mai contra la Lliga —«las huestes 
del jesuita Cambó», «los oligárquicos lligueros»...—, critica els socialistes 
per llur candidatura «divisionista» i resta recelos davant un hipotétic 
projecte de copo inspirat peí regionalisme en acord secret amb AC i amb 

52. Ibid., 4-IV-1923 
53. Ibid., 14-IV-1923 
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els liberáis de Schwartz; tanmateix, l'enemic principal, l'objecte de les 
agressions radicáis mes dures és Acció Catalana, i aixó per un doble motiu: 
perqué la candidatura d'en Rovira i Virgili amenaca un deis dos llocs de 
minories a qué aspiren Lerroux i Iglesias, i perqué, absent la UMN de 
l'esoenari barcelonés, el PRR espera, a base d'accentuar el seu anticatala-
nisme, recollir una part deis vots monárquics espanyolistes. En conseqüén-
cia, les allusions al «ideario autonomista y federal defendido por noso
tros» M resten aviat ofegades per la denuncia del «separatismo» d'Acció 
Catalana, «hijuela» i aliada secreta de la Lliga: «el separatismo, he aquí 
al enemigo verdaderamente formidable que se cierne sobre España para 
desmembrarla y devorarla en tiempo no muy lejano, si el país no pone 
coto a los desmanes de estos antipatriotas a tanto alzado que escarnecen 
el nombre de Cataluña, usándolo tan solo para saciar apetitos inconfesa
bles. (...). 

El separatismo es lo único que impulsa a los elementos nacionalistas 
catalanes. La conciencia nacional está seriamente amenazada por estas 
gentes cuya moral radica tan solo en el interés que ellos calculan sacar 
de sus manejos extrapolíticos y antipatrióticos» 55. 

Sobretot en els darrers dies de la campanya, el lerrouxisme utilitza la 
demagogia espanyolista per a atraure's el vot deis immigrats56, i adopta 
un llenguatge xovinista perfectament homologable al de l'extrema dreta 
monárquica: «El patriotismo ha debido imponerse hace mucho tiempo 
y no dejar vivir esa plaga separatista, que poco a poco va envenenando a 
Cataluña y a España. Y la labor patriótica a hacer, es anular a sus repre
sentantes, aniquilarlos, restarles fuerza y no cejar hasta suprimir sus infa
mias antiespañolistas y salvar de esta manera a Cataluña. 

En las próximas elecciones, la única candidatura que representa la lu
cha contra el separatismo es la del Partido Radical. (...) Todos los pa
triotas deben votar íntegramente nuestra candidatura, garantía indiscuti
ble de fidelidad a la madre patria»57. 

En resum, sembla com si, conscient de la seva crisi interna —les refe-
réncies a «nuestras luchas intestinas» i les crides a la unitat i a la disci
plina son constants— el Partit Radical, o aquells que el dirigeixen, inten
tes de refer-se mitjancant el retorn ais pitjors procediments de l'época 
del lerrouxisme clássic, tan a nivell propagandístic —explotació de Tanti-
catalanisme mes primari— com en el terreny deis costums electorals: 
segons denuncia «La Publicitat»58, els radicáis compren vots a duro i, ais 
districtes V i VII disposen de «rodes» per a portar alguns milers de 
sufragis imaginaris a les urnes. 

Peí que fa a «El Diluvio», aquest, perseverant en l'actitud de denuncia 

54. Ibid., 1-IV-1923. 
55. Ibid., 20-IV-1923. 
56. Vegeu les denuncies de «La Publicitat», el 29-IV-1923. 
57. «El Progreso», 27-IV-1923. 
58. 29-IV-1923. 
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de la política professional, remarca que, mentre Barcelona viu angunieja-
da peí terrorisme, cap de les candidatures concurrents no ha fet esment 
d'aquest problema, per evitar-se complicacions, i mena, com ja hem dit 
mes amunt, una intensa i dura campanya contra la direcció lerrouxista; 
és, en definitiva, pensant en Lerroux i Iglesias, que el diari república 
aconsella els seus lectors, el mateix dia de l'elecció: «démosles a esos de
saprensivos aventureros, a esos innobles histriones, la dura lección a que 
su audacia les ha hecho acreedores. No les votemos. No les otorguemos 
nuestra confianza. Votemos antes al elefante del Parque, a la Moños. Eche
mos en las urnas papeletas en blanco o escribamos en ellas: ¡Viva la 
República! Todo es preferible a aupar ganapanes, a hacer de compadres 
en la farsa y a ser cómplices de los crímenes que ensangrientan nuestra 
capital»59. 

Els altres tretze districtes de la provincia de Barcelona poden ésser 
classificats, ais efectes del plantejament electoral, en quatre grups. Situa-
cions de virtual candidatura única, encara que calgui celebrar-hi eleccions, 
es donen: a Igualada, a favor de Manuel Girona i Fernández Maqueira, 
conservador que ara es presenta com a monárquic independent i en qua-
litat de ministerial, després que Tindependent dretá José Ruiz Casamitjana 
s'hagi retirat; a Manresa, on el regionalista Josep Creixell ha preparat a 
fons la seva reelecció60, i els republicans, mancats de mitjans per a con-
trarestar-ne la influencia corruptora, decideixen abstenir-se; a Castelltercol, 
on, enfront del Iligaire Ramón Albo, la nominació per la UMN del mellista 
Miquel Salellas ha estat feta només per a evitar l'aplicació de l'article 29; 
a Vic, en fi, la proclamació simultánia com a candidats del jaumí Trías i 
del líder regionalista local Ramón Vilaplana plantejava una lluita econó-
micament onerosa entre afins, que pot ésser evitada a darrera hora amb 
la retirada d'ambdós aspirants61 i Tacord de la Lliga i el jaumisme per a 
presentar conjuntament el procer Iligaire Albert Rusiñol. Enfrontaments 
intradretans amb el regionalisme —Lliga o FMA— d'una banda, i el rao-
narquisme unitari —UMN, ministerials— d'altra banda, teñen lloc a Arenys, 
Berga —l'independent Pala i Claret hi és patrocinat per la UMN— i Gra-
nollers, on rivalitzen Josep M. Trias de Bes, regionalista, i l'albista Fran-

cesc Torras Villa, aquest últim ajudat pels radicáis i per alguns republi
cans nacionalistes. 

La bipolaritat dretes-esquerres es manifesta sota formes diverses: a 
Sabadell, Lluís Companys, amb el suport de tots els republicans i, natural-
ment, de la Unió de Rabassaires, capitalitza el prestigi emanat de la seva 
actuació parlamentaria i fa una campanya molt polititzada, en competen
cia amb l'ex-batlle de la ciutat, Pere Pascual i Salichs, que es titula nacio
nalista i es recolza en Acció Catalana i la Lliga. A Terrassa, la gran nove-
tat és l'absencia d'Alfons Sala, recentment nomenat senador vitalici, pero 

59. «El Diluvio», 29-IV-1923. 
60. Tothom sap —assegura «El Diluvio» el 8-IV-1923— que «allá on hi ha 

en Creixell» paga ello. 
61. «El Correo Catalán», 27-IV-1923. 
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els elements salistes del Centre Terrassenc abonen al liberal Joan Marcet 
i Palet, mentre republicans i lligaires tornen a presentar en Palet i Barba. 
A Vilanova, el sempitern diputat regionalista Bertrán i Musitu ha de 
sofrir la dura oposició del federal Ventosa i Roig, recolzat per totes les 
esquerres, per la Unió de Rabassaires i, segons algunes versions(a, per la 
UMN. Per últim, es registren tres casos de lluita triangular entre un cata
lanista, un ministerial i un república: Mataró, on competeixen el romano-
nista Lluís Moret, Antoni Marfá —próxim a AC— i el república Joaquim 
Escofet; Sant Felíu, on la reelecció del regionalista Miracle és disputada 
peí liberal i éx-republicá Pedro Alvarez Gonzalvo, amb el suport de la 
Unió Republicana del districte, rabassaires i d'altres forces, en tant que 
la presencia d'un república ex-radical només és testimonial; i Vilafranca, 
on el reformista Zulueta, ara en funcions d'addicte, afronta la doble com
petencia d'un lligaire, Enric Ráfols, i d'un república nacionalista, Joan 
Casanovas i Maristany, aquest auxiliat pels rabassaires. 

En el conjunt de la provincia de Girona, i amb els matisos que veu-
rem per a alguns districtes, la contesa es redueix al xoc entre un bloc ca
talanista format per la Lliga amb els republicans nacionalistes, i un bloc 
monárquico-ministerial que integren les restes de la UMN, els liberáis i el 
reformisme. A part Santa Coloma de Farners, on Ventosa i Calvell obté l'ac-
ta per l'article 29, el regionalisme protagonitza la lluita antigovernamental a 
Olot, a Puigcerdá —el titular del districte, Eusebi Bertrand i Serra, s'hi 
enfronta al reformista Joan Dagas—, a Torroella —on Lluís Puig de la 
Bellacasa torna a provar sort contra el cacic conservador Fournier i 
Cuadros— i a Vilademuls, aquí amb el lligaire Pía i Carreras enfrontat al 
monárquic baró de Viver. La presencia republicana, recolzada per la Lliga, 
es limita ais dos districtes habituáis: a Figueres, Albert de Quintana in
tenta recollir l'heretatge del doctor Pi i Sunyer, i té en el marqués d'Olér-
dola, liberal, un enemic d'envergadura; a La Bisbal, Salvador Albert riva-
litza amb un altre liberal, José Segura y Solsona, que té l'ajut deis lerrou-
xistes de la comarca63. 

Encara que inserit dins d'aquestes línies, el districte de Girona ofereix, 
sobretot en relació amb eleccions anteriors, importants peculiaritats. No 
havent pogut arribar a un pacte formal amb la Lliga, i donada la negativa 
de Miquel Santaló a presentar-se de nou, l'Assemblea Republicana consi
dera, a primers d'abril, que no hi ha possibilitats de triomf, i recomana 
votar en blanc el dia 29, «dejando que hagan las elecciones los adversarios 
dt; uno y otro campo en este distrito»64; a despit de les critiques d'«El 
Autonomista», que considera l'acord desmobilitzador i perillos, i malgrat 
que el federal Noguer i Comet, diputat provincial, es fa proclamar 
candidat per si els republicans canvien Tactitud a darrera hora65, la 
posició abstencionista es mantindrá. 

62. «La Publicitat», 27-IV-1923. 
63. «El Diluvio», 15-IV-1923. 
64. «El Autonomista», 10-IV-1923. 
65. Ibid., 23-IV-1923. 
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Per part de la Lliga, el propósit de conservar entorn del seu candidat 
—el «catalanista independent» Narcís Pía i. Deniel— el consens de les prin
cipáis forces dretanes resulta forga problemátic. En principi, la Junta Pro
vincial Tradicionalista (mellista) ha anunciat la intenció de sostenir en 
Pía66, pero el desplegament hegemónic del regionalisme a nivell provin
cial modifica aquesta decisió i la Junta, que presideix Josep M.a Vilahur, 
acaba per fer públic un manifest en el qual, vista l'actuació lligaire «en 
el sentido de ir desplazando de toda representación política en la provin
cia a los elementos tradicionalistas, que son los de máxima afirmación 
católica y de orden», justifica que «la Comunión Tradicionalista tenga que 
ser decidida y abiertamente contraria a toda política catalanista», i 
acorda «no tomar parte oficialmente en la lucha electoral»67. La represen
tado ministerial al districte, dones, és assumida per un reformista, l'ex-
radical Joan Liado i Valles, que es presenta recolzat en alguns republicans, 
la UMN i, en general, les forces dinástiques. 

En aquest clima polític, la campanya electoral lligaire, sostinguda tam
bé pels jaumins i per l'Acció Católica68, se centra en el panegíric d'en 
Pía i Deniel com a síntesi equilibrada de catalanitat, catolicitat i un «ho-
menatge respectuós a les esséncies conservadores»69, i denuncia els ante-
cedents d'immoralitat administrativa d'en Liado en el lerrouxisme bar
celonés, procurant explotar al máxim la contradicció entre la personalitat 
política del candidat reformista —«sectari» i «anticlerical»— i la seva po
tencial clientela —forcosament dretana, puix que el reformisme no té 
cap forga a Girona—; la UMN, mancada de programa, idees o conviccions 
—asseguren els regionalistes— tracta d'ocultar aquesta buidor sota la 
bandera de l'espanyolisme. Per la seva banda, Liado i Valles mena, sota 
l'empar del governador civil Lueje, una propaganda bifront, fins al punt 
de crear dos periódics electorals: el diari «La Opinión», dirigit a l'elec-
torat monárquic i anticatalanista, i el setmanari pseudorepublicá «El 
Ideal», que intenta captar els vots de la Unió Republicana gironina; 
aquest darrer propósit, pero, no resulta massa reeixit, per tal com «El 
Autonomista», decidit a combatre «con todo el ardor de nuestra alma a 
los más culpables de las desventuras nacionales» ™ hostilitza repetida-
ment el candidat governamental —«apóstata de la República» i tránsfuga 
de totes les militáncies— mentre estalvia atacs explícits contra els regio
nalistes. 

La geografia política lleidatana resta presidida, el 1923, per dos grans 
pactes de límits poc precisos, La minoría liberal que román fidel a les 
instruccions del govern —el grup deis Agelet— s'ha aliat amb la Joventut 
Republicana— un deis capdavanters de la qual, Ricard Palacín, és alcalde 
de Reial Ordre de Lleida— i amb el reformisme, incloent d'alguna ma-

66. «El Norte», 26-11-1923. 
67. Ibid., 21-IV-1923. 
68. «Diario de Gerona», 22 i 23-IV-1923. 
69. Ibid, 29-IV-1923. 
70. 17-IV-1923. 
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ñera en l'entesa a Maciá; enfront, la Lliga, la facció liberal deis germans 
Riu i d'altres forces menors, primordialment dretanes, han arribat també 
a un acord de repartiment pacífic d'actes, mentre en Felip Rodés i els 
liberáis d'en Serradell mantenen una relativa equidistancia entre els dos 
blocs. 

Per districtes, aquest confús panorama es concreta de la manera se-
güent: a Balaguer, sembla que l'oferiment d'en Rodés —distanciat de la 
Lliga— al comte de Romanones, en el sentit de «resellar-se» com a liberal, 
l'hi ha valgut l'elecció automática per l'article 29, perqué el govern decidí 
respectar els districtes deis ex-ministres; tampoc no cal elecció a Les Bor-
ges, posat que Joventut Republicana ha condicionat el pacte amb el govern 
al fet que aquest respecti l'acta d'en Maciá71, i Daniel i Emili Riu obte-
nen també els escons de Tremp i Sort, respectivament, sense necessitat 
de recorrer a les urnes; a La Seu, el liberal albista Joan Serradell, queda 
sense oposició arran de la retirada del lligaire Santiago Estapé, antic 
dirigent de la UFNR que ara comptava, en principi, amb el suport deis 
riuistes. La lluita provincial en conseqüéncia, es concentra a Cervera, 
on té lloc una campanya molt disputada entre l'encasellat, el romanonista 
José Alonso Martínez72 —auxiliat, paradoxalment, peí diari «El País», del 
qual és propietari en Serradell— i el regionalista ex-liberal Josep Matheu, 
amb destitucions d'Ajuntaments per part del govern i un géneros dispendi 
de diners per part del lligaire. A Solsona, la situació és bastant insó
lita, per l'enfrontament de dos candidats amb la mateixa ideologia: el 
regionalista Eduard Aunós i Tindependent Antoni Gabarro, antic lligaire 
ara sostingut pels partidaris d'en Rodés al districte i també, oficiosament, 
per la propia Lliga. Un símptoma expressiu del clima preelectoral a la 
provincia el dona la circular que fa pública el governador Diego Trevilla y 
Paniza, el qual adverteix que «por distintos conductos llegan a este Go
bierno noticias que inducen a sospechar que se pretende cometer evidentes 
infracciones de los preceptos contenidos en la vigente Ley Electoral», reco-
mana rigor ais agents de l'autoritat i amenaca amb sancions els infrac-
tors73. 

A Lleida-capital, la coalició governamental i «esquerrana» de liberáis 
ageletistes i Joventut Republicana té com a candidat el reformista Joa-
quim Dualde, i el diari «El Ideal» com a órgan de premsa; mes ampli, el 
bloc d'«Acción Leridana» abasta a liberáis riuistes i serradellistes, Lliga, 
tradicionalistes, integristes i ádhuc els radicáis de l'Estadella, i presenta el 
regionalista Manuel Florensa, amb tres diaris —«El País», «El Diario de 
Lérida» i un circumstancial «El Poblé»— al seu servei. La campanya de 
la conjunció dretana, ultra retoriques aHusions al «saneamiento de las 
costumbres públicas»74, es preocupa sobrétot peí fet que, essent en Flo-

71. «El Diluvio», 26-IV-1923. 
72. Era fill de Dionisio Alonso Martínez, diputat liberal peí districte en la 

legislatura del 1905. 
73. «Boletín Oficial de la Provincia de Lérida», 24-IV-1923. 
74. «El País», 23-IV-1923. 
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rensa de la Lliga, una part del vot liberal monárquic lleidatá, antiregiona-
lista per tradició, pugui anar a raure a en Dualde, que concorre amb els 
atributs de ministerial; per tant, procura accentuar la identificació entre 
el candidat reformista i la Joventut Republicana, enemiga «de las institu
ciones y de España». 

Les tres opcions polítiques principáis que competeixen a la provin
cia de Tarragona —el potent partit liberal, el republicanisme i la Lliga— 
presenten cadascuna un candidat a la circumscripció de Tarragona-Reus-
Falset, i converteixen Telecció en un simple trámit, puix que el quart aspi-
rant, el conservador marqués d'Argüeso, es retira en darrer terme per a 
aspirar a una senadoria que tampoc no guanyará. Per la resta, el desequi-
libri de forces és molt palés a favor deis ministerials a Roquetes —on 
Manuel Kindelán s'enfronta al lligaire Pou de Foxá i a un república— i 
a Valls, on l'antic diputat Albert Dasca rivalitza amb el república naciona
lista Pau Robert. En canvi, la contesa es presenta molt igualada a Gandesa, 
entre el radical Caballé Goyeneche i el regionalista Caries Maristany, i al 
Vendrell, entre Lluís Figueroa —ara, república nacionalista— i l'encase-
llat Lluís Plandiura75. A Tortosa, la candidatura de MarceHí Domingo re
sulta afavorida per la divisió de les dretes entre el liberal González Barce
na i el conservador Martínez Villar, ajudat pels tradicionalistes, el qual 
es nega a retirar-se malgrat les pressions que li son fetes en aquest sentit. 

* * * 

Les eleccions es desenvolupen el 29 d'abril, a Barcelona, enmig d'una 
tranquiHitat i un ordre aparents, que potser son mes aviat apatia i indife
rencia, fruit del total escepticisme social envers el régim i els seus pro-
cediments; «el pueblo barcelonés —assegurará «El Diluvio»76— apartóse 
con repugnancia de los colegios electorales, porque ninguna de las dos 
fuerzas políticas contendientes representa una noble idealidad». En aqües
tes condicions de «marasmo de la opinión»77, la participació resta molt 
baixa, tot i que ha augmentat fins a un 37,7%, i els resultats comporten 
algunes sorpreses: la llista lligaire ha perdut prop de 5.000 vots, i coHoca 
per majories els quatre regionalistes, mentre el jaumí queda en un lloc 
de minoría; Lerroux n'ha guanyat uns 3.000, situant-se en el darrer lloc de 
majories, mentre la segona placa de minories román dubtosa entre Rovira 
i Virgili —Acció Catalana ha estat el gran revulsiu de la contesa— i Emi
liano Iglesias, per bé que tots els recomptes oficiosos afavoreixen el pri
mer. Les candidatures menors han recollit uns pocs milers de sufragis, 

75. Segons les persistents denuncies d'«El Diluvio» (14-IV-1923, per exemple), 
Plandiura, important antiquari i col-leccionista d'art procedent d'Acció Catalana, 
s*ha converíit sobtadament en romanonista i ha esdevingut Delegado Regio de 
Bellas Artes; ara, necessita Pacta «para cierto lucrativo negocio con el extranje
ro», consistint en Texportació d'objectes artístics. 

76. l-V-1923. 
77. «Diario de Barcelona», l-V-1923. 
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PER QUI VOTA VOSTÉ? PER QUI VOTA VOSTÉ? L'ESQUELLA 

—Peí lerrouxismc. —Per la «Lliga». Per l'Esquerra Catalana 

("UEsquella de la Torratxa", 27-IV-1923) 

i els rumors sobre tupinades i electors falsos comencen a sovintejar en la 
premsa independent. 

Ben aviat, la xifra provisional de vots d'Emiliano Iglesias experimenta 
un augment d'uns 400 sufragis, que el sitúa per damunt d'en Rovira, men-
tre les denuncies d; ir regular i tats resulten confirmades i es concreten en 
el mes greu frau electoral esdevingut en unes legislatives a Barcelona 
des del 1901. Segons el propi Cambó reconeixerá davant deis dirigents 
d'AC Massó Lloren? i Vidal de Llobatera, elements lligaires dirigits peí 
regidor Josep Tomás i Boix, d'acord amb el regidor radical Olivella, 
havien ajudat a adjudicar ais lerrouxistes dos mil vots falsos en diverses 
seccions del disrticte VII «aumentando en un número parecido (de vots) 
algunos candidatos regionalistas» 78. Tot i que la direcció de la Lliga prova 
d'aíllar l'incident i fer-ne responsable únic en Tomás i Boix —el qual será 
expulsat del partit—, l'executor de la tupinada afirma versemblablement 
haver rebut ordres explícites del «gran electorer» regionalista Ferran 
Agulló79, i l'escándol suscitat per la conxorxa lliguero-radical esdevé 
l'eix de la política barcelonina: el 2 de maig, els regidors d'AC a l'Ajunta-
ment hi denuncien en termes molt durs el robatori comes, mentre a la 
plaga de Sant Jaume té lloc una manifestado de protesta de nacionalistes 
indignats que, poc després, assalten el local central de la Lliga a la placa 
de la Cucurulla, i acaben enfrontant-se amb la policia al carrer de Tra-

78. «La Vanguardia», 2-V-1923; vegeu una versió detallada de la tupinada, 
a «El Diluvio», 2-V-1923. 

79. La lletra pública de J. Tomás i Boix, a «La Publicitat, 6-V-1923. 
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falgar. «El Diluvio», que veu confirmades les seves tesis sobre la corrupció 
de les oligarquies polítiques locáis, proposa que la Lliga renuncil a les 
actes per tal de provocar noves eleccions a Barcelona i escombrar defi-
nitivament el lerrouxisme, en tant que aquest intenta preservar la victoria 
dubtosa amb crides quasi-béHiques: «En pie de guerra. ¡A defender en la 
calle la legitimidad de nuestro grandioso triunfo en los comicios!»80. El 
dia 3, davant la presencia amenazadora d'alguns centenars de radicáis, la 
Junta Provincial del Cens consuma la tupinada i atorga les minories al 
PRR, malgrat la intervenció del lligaire Pere Rahola en defensa de l'acta 
d'en Rovira. 

Com que no disposem del cens electoral del 1923 desglossat per distric-
tes municipals, i tenint en compte, a mes, la manca de precisió de les 
xifres de vots —procedents de la premsa—, analitzar amb detall els resul
táis de la circumscripció barcelonina resulta, aquest any, especialment 
difícil; així, dones, tant el contingut del quadre corresponent com les con-
clusions que en podem treure teñen només un valor indicatiu. 

Fins i tot deixant a banda l'insólita i artificial allau de vots registrat 
al districte VII, la participació ha pujat sensiblement i en proporció si
milar en gairebé tots els districtes, excepte al IX, on resta invariable, i al 
V, on baixa forca. Com de costum, la menor abstenció es dona a les 
zones mes marcadament burgeses —districtes III i IV—, i la mes alta, ais 
districtes I i X, ambdós obrers; també en aquest terreny, el districte VII 
—sociológicament popular, pero amb una certa taxa de participació bur-
gesa— ha d'ésser posat en quarantena. 

Amb Túnica excepció d'un lleugeríssim augment deis vots al districte I, 
la Lliga retrocedeix de forma generalitzada, amb pérdues d'un 4 a un 6% 
del cens al Case Antic i l'Eixample (districtes II , III, IV, V i VI) i ádhuc 
en algunes zones populars pero de forta tradició catalanista (districte IX, 
Sant Andreu, Sant Martí, Horta); respecte al total deis vots emesos, la 
davallada supera el 20%. Una abstenció d'extrema dreta, que és rebuig del 
parlamentarisme, la presencia del candidat liberal i, sobretot, el desencís 
i l'amargor de l'opinió nacionalista després de tants anys de fracassos 
—desencís i amargor que, ara, han trobat una expressió orgánica en AC— 
s'han ajuntat per a ocasionar la caiguda del vot regionalista. D'altra ban
da, com un símptoma mes de la crisi lligaire, la seva votació és molt poc 
compacta —en Cambó, particularment, queda en gairebé tots els distric
tes molt per sota d'en Rahola o en Martínez Domingo—, i la coalició 
amb els jaumins ha estat objecte d'un rebuig explícit81, fins al punt que, 
sense la «injecció» fraudulenta d'un o dos milers de vots al districte VII, 
Narcís Batlle no hauria obtingut l'acta. Per tot aixó, i per la multiplicitat 
de candidatures, la Lliga no posseeix ja la majoria absoluta deis sufragis 
en cap districte, i només té una primacía relativa al II, al III, al IV 
—seguida de prop per AC— al VIII i al IX. En síntesi, sense que hom 

80. «El Progreso», 3-V-1923. 
81. Al districte VI, per exemple, el candidat jaumí resta prop de 2.000 vots 

per sota deis seus companys de llista. 
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y i 

pugui parlar de desfeta en termes aritmétics, el partit regionalista ha re-
but un serios advertiment i ha yist reduir-se perillo samen t el seu marge 
d'hegemonia damunt les altres forc'es, per obra, en especial, d'un compe
tidor que es mou, grosso modo, en el seu mateix terreny ideológic i social: 
el del catalanisme burgés. 

Per a Acció Catalana, els mes de 15.000 vots d'en Rovira i Virgili —una 
quarta part deis emesos, i prop del 10% del cens— representen un bon 
debut electoral, mes encara perqué, d'aquella xifra, només uns 2.000 su-
fragis —el 15%— son compartits amb la Llíga, a través del panachage 
del nom d'en Rovira en la llista lligaire, substituint el carlí, i aquesta 
operació únicament resulta significativa al districte VI. Els restants 
electors han votat exclusivament l'Acció i el conjunt es distribueix per la 
ciutat amb un pes especial (entre 11 i 15% del cens) en les zones burgeses 
i petit-burgeses —districtes II, III, IV, VI i VIII— i una presencia menor 
pero no insignificant —del 6 al 8% del cens— en les barriades populars i 
obreres (districtes I, V, VII, IX i X). La procedencia política d'aquests 
vots és doble: un contingent molt important (sobretot ais districtes V i 
IX, pero també ais II, III, IV i VII) prové directament del regionalisme 
i podríem dir que constitueix el pur reflex electoral de l'escissió del 1922; 
la resta arriba del nacionalisme independent i radicalitzat de La Falc, el 
CADCI i d'altres nuclis semblants, i també de les antigües bases de la 
UFNR i el PRC, les quals han vist en Acció, tot i no ésser republicana, 
l'opció mes neta i mes rupturista en relació al régim, i han sortit del seu 
retraíment per a votar-la. AC, en resum, assoleix una ajustada majoria 
sobre el total de vots al districte VI (l'esquerra de l'Eixample), supera la 
Lliga al X i amenaca molt directament el domini regionalista ais districtes 
II, III i IV, evidenciant així una forta capacitat de captació entre la petita 

i la mitjana burgesia barcelonines. 
Malgrat l'augment —térbolament obtingut— deis seus vots, el Partit Ra

dical confirma davant les urnes la crisi interna que ja palesava al llarg de 
la campanya; tot i que la tupinada de Sants ha suavitzat les xifres, la dife
rencia entre Lerroux i Iglesias és encara de gairebé 2.000 vots, cosa que 
prova la repugnancia de molts radicáis envers el «Gallego», i la perdua 
del 6 % del cens al districte V en benefici de l'abstenció confirma la re-
beHió d'una porció de la base, igual que la devallada al districte IX; 
per la resta, la tónica global és de sosteniment, amb augments apreciables 
de votants ais districtes VI i X, i una situació que podríem qualificar de 
«persistencia decadent» del lerrouxisme en els seus baluards tradicionals 
(districtes I, V, VII i X) on ostenta una precaria preeminencia. 

De les llistes menors, la del PSOE, amb poc mes de 3.000 vots, n'ha 
perdut un centenar respecte al 1919, encara que manté una distribució per 
districtes gairebé idéntica; tret del lleuger creixement a la Barceloneta i 
el Poblé Nou; l'Agrupació Socialista de Barcelona sembla haver arribat ja 
fa temps al seu sostré de creixement. També el president de la Cambra de 
Llogaters ha recollit entorn de 3.000 vots d'adscripció petit-burgesa 
localitzats en especial ais districtes II, III, IV, i VII, mentre el liberal 
Schwartz n'assolia uns 2.200 centráis en el nucli burgés (districtes III, IV 
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i VI), pero amb sorprenents ramiñcacions en zones tan proletáries com 
Sants, Sant Martí, el Poblet o la Verneda. Val la pena remarcar, en fi, 
l'existéncia de prop de 2.000 vots en blanc, presumiblement relacionats 
amb les consignes electorals d«El Diluvio». 

No cal dir que, tant a nivell estrictament polític com d'opinió pública, 
les eleccions barcelonines resten dominades peí «pacte de Sants» —així 
será conegut en endavant el frau del districte VII—, el qual esdevé mes 
important que els resultáis mateixos. Acció Catalana, que s'ha apressat a 
proclamar la primera victoria del «nacionalisme integral» a despit deis 
«procediments de furt i de falsificació» ** deis seus adversaris, desenca
dena, a mesura que la tupinada és coneguda, una serie d'enérgiques de
nuncies contra «la vil coHaboració radical-regionalista», tot considerant-la, 
no la maniobra espontánia i anecdótica d'un lligaire subaltern —com vol-
dria fer creure Cambó—, sino l'extrem visible de Ticeberg de descomposi-
ció moral que la Lliga conté des de fa temps, i un indici precursor de 
«terribles sentencies de mort civil» 83. Aixó a banda, AC accepta amb apa-
rent resignado el fet consumat com una confirmació de les tesis del «Ca
talunya endins», i precisa que, «quan de l'acta només se'n vol el seu 
significat idealista, el fet material de la seva possessió inspira un interés 
secundan. Alió que mes ens estimem de la victoria aconseguida el passat 
diumenge, és precisament alió que no es pot robar» M. 

Mes que defensar-se de les acusacions d'Acció Catalana, els propagan-
distes lligaires procuren diluir l'afer en denuncies genériques de la cor-
rupció electoral a tot l'Estat, i ádhuc intenten, amb un to de suficiencia, 
capitalitzar els vots d'en Rovira i fer-ne un instrument de xantatge al 
poder central: «(•••) Hi ha, dones, a Barcelona una massa d'opinió (que 
cada vegada será mes nombrosa, si no ve una rectificació rápida i radical 
de la política espanyola), francament orientada envers les solucions sepa-
ratistes. És aquest un fet que no ens pot sorprendre. Els homes de la 
Lliga el venen anunciant d'encá que comensaren la seva actuació política a 
Madrid. Els governs de Madrid no han volgut escoltar-nos, i la seva incom-
prensió i la seva inadaptabilitat han produit l'efecte que fatalment havien de 
produir»85. Per la resta, la Lliga no prendrá cap iniciativa seriosa t ó amb 
vista a evitar la injusticia, i acabará acusant AC de no haver sabut fer 
valdré els seus drets, d'«infantils negligéncies» en l'organització electoral i, 
en fi, de divisionisme. 

Els lerrouxistes no s'escarrassen tampoc a desmentir una tupinada 
que és massa flagrant, i mes aviat dirigeixen els seus comentaris post-electo-
rals en dues direccions: a subratllar la complicitat de la Lliga en la ma-

82. «La Publicitat», l-V-1923. 
83. Ibid., 3-V-1923. 
84. Ibid., 2-V-1923. 
85. «La Veu de Catalunya», l-V-1923. 
86. No pot ésser-ho considerada la crida sentimental de «La Veu» (2-V-1923) 

a Lerroux, recordant-li els dies heroics de la lluita comuna contra el caciquisme 
dinástic, i demanant-li que no permeti relecció fraudulenta de FEmiliano. 
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niobra, insinuant que potser grácies al pacte de Sants Cambó no ha restat 
sense acta; i a justificar implícitament el frau ocorregut en nom del pa-
triotisme espanyol amenacat: «el virus separatista ha sido batido brava
mente por las huestes disciplinadas de siempre, por la poderosa organi
zación de la Democracia Republicana barcelonesa»87. 

La major part deis tretze distríctes rurals de la provincia de Barce
lona conserven, després de l'elecció, la seva titularitat política, i sovint, tam
bé personal. El regionalisme ha triomfat sense oposició a Castelltercol, Man-
resa i Vic, i ha hagut de vencer contrincants pelillosos a Sant Feliu i Vila-
nova, mentre el baró de Güell —de la FMA— obtenia la reelecció a 
Arénys, acompanyat de les usuals protestes per compra de vots; en canvi, 
la Lliga ha fracassat un any mes a Berga enfront d'un independent de 
dreta, i altres dos monárquics —Manuel M. Girona a Igualada i Lluís 
Moret a Mataró— retenen els seus escons cómodament; a Sabadell, Com-
panys hi assoleix una confortable victoria. En rigor, dones, només tres 
actes canvien de filiació, i encara en circumstáncies conflictives: a Gra-
nollers, l'escrutini afavoreix el lligaire Trias de Bes en mes de 300 vots, 
pero l'albista Torras Villa denuncia el robatori de diverses actes, que han 
estat substitui'des per plecs en blanc, i tant el tribunal Suprem com el 
Congrés dictaminaran la nul-litat de l'elecció i la necessitat de celebrar-ne 
una altra88. A Terrassa, per fi, l'hegemonia salista ha estat trencada amb 
el triomf del república nacionalista Palet i Barba; a Vilafranca, la divisió 
del vot esquerrá entre dos candidats ha permés la primera victoria regio-
nalista, ajudada —segons el vengut Josep Zulueta— per coaccions i abusos 
en nombrosos pobles de l'Alt Penedés. La participació electoral resulta, en 
mitjana, del 62'6%, entre el máxim d'Arenys (75%) i el mínim de Vic 
(47%). 

La geografía electoral gironina ha experimentat, el 1923, alteracions 
importants. L'esforc hegemonista de la Lliga ha conqüerit els escons 
d'Olot i Vilademuls sense trobar-hi gaire resistencia per part de la UMN 
—hom parla fins i tot d'un pacte de cessió deis districtes entre el regio
nalisme i el marqués d'Olérdola—; no obstant aixó, aquests éxits fácils 
resten enfosquits per la rebrotada monárquica, emparada per l'autoritat 
governativa, en zones de sólida tradició catalanista: a Puigcerdá, el candi-
dat reformista-ministerial arrabassa l'acta, per cent vots d'avantatge, a 
qui n'era el titular des de la Solidaritat, Bertrand i Serra, el qual protes
tará sense éxit; a Figueres, el marqués d'Olérdola s'imposa a la voluntat 
republicana amb procediments tan desearais, que l'Ajuntament de la capi
tal empordanesa presenta querella contra el governador civil, a les ordres 
del qual la policia ha comes i emparat tota mena d'abusos i tupinades; 
ádhuc a Torroella la reelecció del conservador Fournier ha estat assolida 
amb recursos ÍHegals, si hem de creure les denuncies que la Lliga portará 
fins al propi Congrés. Només dos districtes de la provincia, dones, teñen 

87. «El Progreso», 5-V-1923. 
88. «Diario de Sesiones del Congreso», 6-VI-1923. 
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eleccions sense sorpreses ni incidents greus: La Bisbal, on Salvador Albert 
obté la sisena reelecció consecutiva, i Girona-capital; ací, amb el vot 
tradicionalista dispers, Narcís Pía i Deniel assoleix una amplia victoria. El 
percentatge de participació és relativament alt —68,7%—, amb un 807% 
de máxima a Torroella, i un 56% de mínima a Vilademuls. 

Sens dubte, el récord de conflictivitat quant al nombre d'actes en dis
puta l'ostenta la provincia de Lleida, on, encara mes que a Girona, el 
xoc entre l'empenta expansiva del regionalisme i l'hostilitat antilligaire 
del bloc governamental donará lloc a una munió d'irregularitats digna 
del temps de Romero Robledo. Deis quatre districtes que celebren elecció, 
aquesta és només de trámit a La Seu, on la Lliga ha renunciat a lluitar i 
el triomf del liberal Serradell és, per tant, inevitable. A Lleida-capital, la 
coalició Acción Leridana representada peí regionalista Manuel Florensa 
ha obtingut una ajustada victoria, que és impugnada davant del Suprem; 
aquest, degut a ir regular itats en les actes de diverses seccions, fa un nou 
recompte de vots que n'atribueix al reformista Dualde 8 mes que a Flo
rensa, i proposa la proclamació del primer, cosa que el Congrés fará 
malgrat la intervenció en contra de Salvador Cañáis89. També els resul
táis de Cervera, a desgrat de l'ampli avantatge a favor de Taspirant lligaire, 
son protestats, per compra massiva de vots, i el Congrés decideix anuHar 
l'elecció i suspendre la representació parlamentaria del districte90 i idén-
tic desenllac té Texpedient de Solsona, pero ací amb un agravant: el 
regionalista i vencedor aparent, Eduard Aunós, acusa la Lliga d'haver 
promogut també la candidatura rival de l'independent Antoni Gabarro, 
i anuncia la seva sortida del partit. En la part de la provincia que 
concorre a les urnes, la participació— segurament desfigurada per les 
tupinades— és en mitjana del 71*9%, osciHant entre el 84% de Solsona i 
el 60 % de La Seu. 

La radiografía postelectoral deis districtes tarragonins resulta mar
cada per la consolidació del predomini liberal, i la presencia minoritaria 
de les altres dues forces —republicans i Lliga— mes o menys equilibrades 
entre elles. Si a la Circumscripció el liberal Nicolau, el lligaire Recasens i 
el república Nougués —en aquest ordre— es reparteixen pacíficament les 
actes, i a Roquetes el garciaprietista Kindelán és reelegit sense dificultáis, 
les altres dues victóries ministerials —Valls i Vendrell— van acompanya-
des, a parer deis republicans vencuts, de coaccions i suborns91. Marcel-
lí Domingo recupera l'acta de Tortosa, i a Gandesa triomfa el regionalista 
Caries Maristany damunt el radical Caballé, que denuncia les coaccions exer-
cides per la companyia ferroviaria MZA, el Banc de Catalunya i d'altres 
entitats. La mitjana de participació ha estat del 597%, entre el 48% de 
la circumscripció i el 79% del Vendrell. 

* * * 

89. Ibid., 7-VT-1923. 
90. Ibid., 6-VM923. 
91. Al districte del Vendrell, per exemple, el romanonista i vencedor, Plan-

diura, compra per 10.000 duros tot el cens del municipi de Sarreal —505 vots—, 
inclosos morts i absents. 
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Vista Tespecial conflictivitat d'aquests comicis, indiquem tot seguit la 
filiació política deis 44 diputats per Catalunya elegits el 1923 i proclamats 
per les Juntes Provincials del Cens, i posem entre paréntesi, quan hi ha 
variacions, les actes que el Congrés acceptá definitivament, després de 
les revisions i anuHacions pertinents: 

Regionalistes 19 (15) 
Regionalistes independents 2 
Fed. Monárquica Autonomista 1 
Liberáis 9 
Conservadors 2 
Monárquics independents . . 1 
Jaumins 1 
Reformistes 1 (2) 
Radicáis 2 
Republicans autonomistes . 4 
PRC 1 
Nacionalistes 1 

Les eleccions —que serán les darreres legislatives de la Restaurado— 
han estat presidides, a nivell estatal, per «el hastío, el desprecio y el retrai
miento del cuerpo electoral ante las urnas»92, circumstáncies que el govern 
liberal ha aprofitat per a fabricar-se una sólida majoria amb els procédi-
ments mes bruts i, al capdavall, mes tipies del régim, el qual sembla 
voler acabar la seva trajectória parlamentaria en la fidelitat mes estricta 
a éll mateix. Dins d'aquest context, l'eufória lligaire —«Esclatant victoria 
nacionalista. Catalunya ratifica la seva confianca en la Lliga Regionalis
ta»93— está aparentment justificada peí nombre d'actes conquerides, que 
hauria estat encara mes gran sense les intervencions descarades del govern. 
Tanmateix, aquesta revalidació de rhegemonia regionalista a Catalunya 
resta enfosquida per l'escándol electoral de Barcelona; el pacte de Sants 
deteriora greument la imatge d'honestedat que la Lliga sempre havia tingut 
cura de mantenir, li fa perdre qualsevol autoritat per a denunciar caciquis-
més o abusos deis altres, posa en entredit el seu nacionalisme —puix que 
hom ha afavorit un lerrouxista en detriment d'un nacionalista— i, sobre-
tot, vé a ratificar les tesis d'Acció Catalana, la qual no pot evitar el paral-
lelisme amb 1914, i assegura: «el pacte de Sant Gervasi va portar la mort 
de TUFNR. I el pacte de Sants portará la mort de la Lliga Regionalista» M 

Sense haver obtingut cap acta, AC surt de les urnes prestigiada per la 
seva condició de «víctima» de la maquinació lliguero-radical i, pensant en 
la proximitat d'unes eleccions provincials, no desaprofita l'ocasió per a 
demanar ais patriotes catalans que imposin «ais regionalistes el cástig 
civil que es mereixen per llur intervenció directa en la falsificació del 

92. «El Correo Catalán», 2-V-1923. 
93. «La Veu de Catalunya», l-V-1923. 
94. «La Publicitat», 5-V-1923. 
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Un fruit d'Acció Catalana que ha 
nascut sá i robust a la vida política 

("La Campana de Gracia", 5-V-1923) 

sufragi»95. De fet, Acció Catalana ha sabut explotar amb encert els errors 
i les renuncies de la Lliga, i ha demostrat una temible capacitat de pene
t rado en l'electorat d'aquella; la circumstáncia que n'impedeix un triomf 
total és l'encara feble organització comarcal del nou partit, la personali-
tat molt elitista i, d'alguna manera, dretana de la majoria deis seus diri-
gents i, en especial, el fet que, encara, la Dictadura no ha radicalitzat les 
classes mitjanes del Principat, ni ha fet descobrir a amplis sectors del 
republicanisme cátala el valor revolucionan de la reivindicació naciona
lista. 

Les forces dinástiques han sofert, malgrat l'ús i abús deis procediments 
menys confessables, un lleuger retrocés, pero segueixen controlant una 
quantitat d'escons important —14, si hi incloem els reformistes—; en par
ticular, el partit liberal, encara que dividit —deis seus 9 diputats, 5 son 
albistes, 2 romanonistes, 1 garciaprietista i 1 gassetista—, domina una 
gran part de les províncies de Lleida i Tarragona a través de sólids 
cacicats que només els set anys d'hivernació político-electoral imposats per 
Primo de Rivera aconseguiran de dissoldre. 

La crisi republicana continua, amb símptomes d'agreujament. Tot i 
que el Partit Radical, reduit de nou al clos barceloní, hipervalora, un any 

mes, la seva dubtosa victoria sobre «los que odian a España con un odio 

95. Ibid., 4-V-1923. 
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tan salvaje que nada en absoluto justifica» 96
t el potencial polític del lerrou-

xisme el condemna irremissiblement a un paper de minoría permanent. 
Les altres 6 actes que hom pot considerar republicanes teñen, totes, una 
connotado nacionalista —que oscil-la entre el federalisme i el separatis-
me—, pero es troben escampades per comarques i segueixen estratégies 
diferents —Finsurreccionalisme de Maciá, el pertinag obrerisme de Com-
panys... —o, sovint, no teñen cap estrategia, ni altre objectiu que sobre-
viure i conservar la clientela local. 

En conclusión hom pot afirmar que les eleccions del 29 d'abril presen
ten, tant a nivell cátala com espanyol, una fesomia tradicional —«el resul
tado de siempre», jutja «La Vanguardia»97—, pero amb indicis nous i 
molt significatius; en 1'ámbit estatal, la victoria del PSOE a Madrid, on 
obté les majories, i a Bilbao, prefigura la futura potencia parlamentaria 

i» 

del socialisme en els anys 30. Al Principat, él triomf moral d'Acció Cata
lana, que esdevé espectacular triomf material en les provincials del 10 
de juny, assenyala Tensulsiada de Thegemonia regionalista a la ciutat de 
Barcelona, suposa el rebuig deis votants a un programa i a uns procedi-
ments que han dominat la historia del catalanisme des del 1901 i anuncia 
la fi de Tetapa de direcció burgesa i conservadora en el desenvolupament 
del nacionalisme cátala, per bé que tots aquests processos no arribaran a 
consumar-se fins al 1931. De tota manera, el fracás del regionalisme és 
evident —Cambó, considerant-se'n responsable, es retira de la política 
activa— i, juntament amb Tescalada de la protesta social, ajuda a explicar 
que la burgesia, amenacada de desbordament en ambdós terrenys, accele-
rés la seva incorporació al projecte dictatorial que es forjava des de mesos 
enrera, i que es concretará el 13 de setembre per obra del capitá general 
de Catalunya, Miguel Primo de Rivera. 

* * * 

Tot i que, al Principat, él nombre d'eleccions automátiques per Tarti-
cle 29 ha pujat fins a cinc (Santa Coloma, Balaguer, les Borges, Sort i 
Tremp), el percentatge que representen resta gairebé invariable, i molt 
baix —3'4°/o—, en relació amb el total de 146 casos, récord en la historia 
del régim. Per districtes, la participació mes alta es registra a Solsona 
—84%—, i la mes baixa a Barcelona-ciutat —37%—, seguida per Vic 
—47%—; p e r províncies, després de Televat abstencionisme del 1920, la 
participació puja molt poc —un o dos punts— a Barcelona i Tarragona, 
mentre creix un 9 i un 10% a Lleida i Girona, respectivament. 

Com és lógic, la decisió del govern d'assolir una majoria parlamenta
ria a qualsevol preu ha fet pujar la conflictivitat electoral fins a cotes 
inusuals, i aixó es manifesta no solament en la quantitat d'actes protesta-
des —17—, sino també en la gravetat de les impugnacions; sis casos (Bar-

96. «El Progreso», 6-V-1923. 
97. «La Vanguardia» 3-V-1923. 
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¡¡VISCA 
LA PURÉSA 

uin «cuento» et portes, noia, amb aixó de la puresa! 

("La Campana de \ 5-V-1923) 

celona, Granollers, Torroella, Lleida, Cervera i Solsona) son debatuts al 
Congrés, el qual resol, en els dos darrers, la nuHitat i la suspensió del 
dret deis districtes a la diputació; a Lleida, atorga l'escó al reformista-
ministerial, i a Granollers decideix convocar nova elecció. 

L'elecció parcial de Granollers, fixada per al 26 d'agost del 1923, cons-
titueix la darrera ocasió d'enfrontament entre la Lliga i el govern liberal 
que presideix García Prieto pero domina Santiago Alba. El plantejament 
de la contesa és, d'altra banda, idéntic al de 1'abril, amb el xoc entre el 
lligaire Trias de Bes, que representa l'opció catalanista-dretana i té el 
suport de jaumins, católics i Acció Catalana, i el liberal Torras Villa, que 
fa un paper d'esquerra-espanyolista i és ajudat peí Partit Radical; en la 
versió regionalista, es tracta d'una lluita «entre els ideáis de Catalunya 
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i els que son partidaris que continuí QO que el govern concentrat fa al 
Marroc» n. 

Amb aquests preliminars, la campanya —breu i molt polititzada— con-
sisteix, per part de la Lliga, a concentrar en la persona d'en Torras —re-
presentant d'«una política d'inconsciéncia i disbauxa que no pot menar 
sino a la dissolució i a Fanorreament» "— tota l'hostilitat contra la géstió 
del govern, i fer de la disputa de l'acta una mena de croada contra «el caci-
quisme i rulsterisme»100. Només així, havent atribult ambdues parts a l'elec-
ció el carácter de prova de for$a, «'explica el desenvolupament tempestuós 
deis comicis, sobretot a Granollers i Badalona; segons la versió regionalis-
ta1M, 42 deis seus interventors foren detinguts, i molts d'altres amena^ats per 
«pinxos» lerrouxistes arribats de Barcelona, els quals, sota la direcció deis 
diputats Serradell, marqués d'Olérdola i d'altres monárquics, practicaren 
tota mena de violéncies i coaccions. A Badalona, de les topades entre 
«torristes» i lligaires en resulta mort un deis primers, i diversos ferits. I, 
com a culminació, l'escrutini revela l'existéncia d'actes dobles per Sant 
Feliu de Codines; sense comptar els vots d'aquesta població, el resultat 

J. Trías de Bes 5.498 
F. Torras Villa 5.235 

pero segons que hom computes una o altra de les actes de Sant Feliu, la 
suma es decantava a favor de l'un (Trías, 5.759; Torras, 5.428) o l'altre 
(Torras, 5.755; Trías, 5.551) deis contrincants, de manera que la Junta del 
Cens es limita a lliurar certificats deis vots obtinguts ais dos candidats i 
eleva la decisió al Tribunal Suprem102. Dissortadament, el cop d'estat mili
tar esdevingut dues setmanes després impedí de conéixer el desenlia? 
d'aquest últim i éxemplar episodi en la historia electoral de la Restau-

# f racio. 

98. «La Veu de Catalunya», 21-VIIM923. 
99. Ibid., 24-VIII-1923. 
100. Ibid., 26-VIII-1923. 
101. Ibid., 27-VIII-1923; hom pot contraposar-la a la d'«El Liberal» de la 

mateixa data. 
102. «La Veu de Catalunya», 30-VIII-1923. 
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13. Evolució global a Catalunya 

de la correlació parlamentaria 

de forces polítiques entre 

1901 i 1923 





A les eleccions de 1901 només a Barcelona es va percebre el canvi que 
anava a alterar de forma irreversible el sistema de part i ts polítics a 
Catalunya. Les forces dinástiques centralistes seguien l'any 1901 domi-
nant completament els districtes catalans com ho havien fet durant mes 
d'un quart de segle. El torn convencional liberal-conservador amb ampie 
marge de victoria peí part i t governant que organitzava les eleccions era 
encara un fet indiscutit. 

DISTRIBUCIÓ DELS ESCONS DELS DISTRICTES DE 
CATALUNYA AL CONGRÉS DE DIPUTATS 

1901 1903 1905 1907 1910 1914 1916 1918 1919 1920 1923 
Monárquics 

dinástics (total) 33 25 26 3 16 17 19 9 13 16 12 
Regionalistes 6 5 7 16 9 l 12 13 21 166 178 2110 

Tradicionalistes 1 — — 6 2 1 1 2 2 1 1 
Republicans (total) 4 14 11 19 172 103 9 4 105 l l 7 9 9 8" 
Reformistes 4 2 2 2 1 2 

NOTES: 

1. L'acta de Francesc Maciá és comptabilitzada com regionalista el 1907 i el 1910, 
i després s'afegeix a les republicanes, si bé guarda la seva posició nacionalista 
independent. 

2. Deis 12 republicans tots eren de la UFNR excepte els 5 del PRR per la ciutat 
de Barcelona. 

3. Només 1 radical per Barcelona ciutat. 
4. Dos eren del PRR i sortiren per la ciutat de Barcelona. 
5. Un d'ells socialista dins la coalició esquerrana, i cap radical. 
6- Un d'ells de la Federado Monárquica Autonomista, propera a la Lliga Re

gionalista. 
7. Tres radicáis, un d'ells per Barcelona, aliat amb el PRC. 
8. Quatre de la FMA, próxima a la Lliga. 
9. Quatre radicáis, un nacionalista, dos del PRC i la resta independents autono-

mistes. 
10. Un de la FMA i un regionalista próxims a la Lliga. 
11. Dos radicáis i un nacionalista independentista. 

Pero a les eleccions de 1903 i de 1905 el retrocés irreparable que els 
parti ts dinástics havien experimentat a Barcelona l'any 1901 comencá a 
propagar-se a la resta de Catalunya. El nombre de districtes amb candidat 
únic que l'any 1901 era de 14, baixá a les dues eleccions de 1903 i 1905 a 

375 



4. Les eleccions comengaven a ésser disputades a molts llocs. Davant la 
doble ofensiva republicana i regionalista, els monárquics es trobaren 
obligats a limitar-se a presentar un sol candidat, liberal o conservador, 
per tal de no dividir els vots addictes al sistema en els districtes on les 
forces adversáries plantejaven batalla. No fou, pero, fins a les eleccions de 
la Solidaritat Catalana quan es produí la ruptura. El clima d'agitació 
arriba a districtes on mai no s'havia fet una veritable campanya electoral 
i els dinástics abandonaren nou districtes sense lluita a la coalició catala
nista, en els quals havien guanyat sense dificultáis a la major part deis 
casos. Els candidats monárquics no estaven en disposició de canviar el 
vot passiu de les diénteles personáis facilitades pels cacics per la con
questa del vot actiu deis electors independents, ni volien substituir les 
ficcions electorals per la lluita efectiva amb interventors i escrutini real. 

Després de la Solidaritat Catalana no es reconstruiría mai mes la 
situació política anterior, encara que la desiHusió i la frustrado davant 
l'esterilitat práctica d'aquella coalició nacionalista excessivament ampia 
i per aixó excessivament contradictoria, va permetre que les forces dinás-
tiques reconquerissin part del terreny perdut. A les eleccions de 1910 no hi 
hagueren mes que tres districtes guanyats sense lluita, tots tres de la 
part muntanyenca septentrional de la demarcació provincial de Lleida, 
pero dos foren per a la Lliga i només un per a un candidat ministerial. 
Els esforgos dinástics tingueren el seu fruit i obtingueren 16 actes l'any 
1910, fins assolir-ne el máxim de 19 l'any 1916, atorgant sempre una supe-
rioritat numérica considerable al partit del govern. 

Pero la máquina electoral hagué d'ésser forjada, les denuncies per 
fraus diversos afectaren un nombre creixent de districtes: es passá a 19 
a les eleccions de 1914 i a 15 a les de 1916. Les dues terceres parts de les 
denuncies d'ir regular i tats s'adregaren contra diputats dinástics encase-
llats. A mes a mes, la recuperació parcial deis monárquics alternant entre 
1910 i 1916, es trobá amenazada peí lent augment deis escons ocupats peí 
catalanisme conservador. La Lliga Regionalista, després de la davallada 
de 1910, que la situá en un punt gairebé igual a l'anterior a la Solidaritat 
Catalana, va obtenir, l'any 1916, 13 escons, xifra molt propera a l'aconse-
guida l'any 1907, tot i haver de lluitar aquest any amb la coalició electoral 
de republicans nacionalistes i radicáis i amb l'activitat extraordinaria 
desenvolupada pels agents del govern Romanones-Alba. 

Entretant els republicans, cada vegada mes dividits i desconcertáis, 
alhora que perdien per molt temps les majories a Barcelona a partir de 
1916, veien reduir-se llur nombre total d'escons de 17 l'any 1910 —la ma-
teixa xifra que amb la Solidaritat Catalana, pero amb l'emergéncia de 
cinc radicáis— a 9 l'any 1916 o 11, si afegim els dos diputats reformistes 
que eren considerats com a dissidents de dreta disposats a coHaborar 
amb la Monarquia en determinades condicions. En contrast amb la inten
sa agitació social del sexenni que transcorre des de la gran crisi política 
de 1917 fins a la dictadura de Primo de Rivera, la representació parlamen
taria deis republicans s'estanca, la manca de coordinado s'aguditza malgrat 
les aliances electorals de 1918 i 1919. Al retrocés de les esquerres petit 
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burgeses amb voluntat mes o menys ferma de reformes socials, correspon 
la resistencia de les forces dinástiques que conserven encara la quarta 
part deis escons per Catalunya. I a mes la feblesa republicana va acom-
panyada de la prepotencia de la Lliga Regionalista, si bé l'auge de l'anarco-
sindicalisme i l'agudització de la lluita de classes degradada peí terroris-
me roig i blanc, fan perdre a sectors molt diversos interés per les 
eleccions a mesura que perden la confianca en les possibilitats de canvi 
dins un constitucionalisme cada vegada mes immobilista, que no és capac 
de governar sense recorrer a l'estat d'excepció mentre segueix frustrant 
totes les aspiracions catalanes a l'autonomia política. 

No obstant aixó, abans de l'extensió d'aquest ambient de frustrado, 
les eleccions de 1918 marquen el moment estel-lar de la carrera del cata
lanismo conservador. La Lliga arriba aparentment sola, sense les aliances 
de 1907, ais 21 diputats, superant la cota de la Solidaritat Catalana —16—, 
si bé es beneficia de la posició que li atorga el fet d'ésser per primera 
vegada una forca governamental. Tot i que la Lliga aconsegueixi gairebé la 
meitat de la representado parlamentaría per Catalunya, encara ha d'en-
frontar-se a l'ofensiva desesperada deis dinástics centralistes, després de 
la campanya autonomista de 1918-1919. La Unión Monárquica Nacional, 
recupera encara a les eleccions de 1919 i de 1920 bona part deis escons 
perduts pels dinástics i els 9 llocs de 1918 pujarien a 16 l'any 1920 —xifra 
només equivalent a la de 1910, pero no a l'aconseguida l'any 1916. A les 
eleccions de 1923, el fracás de les dretes espanyoles a Catalunya resulta 
evident i amb penes i treballs aconsegueixen 12 escons. 

A primer cop d'ull, la situació de la Lliga Regionalista sembla excel-
lent l'any 1923. Amb els monárquics i católics regionalistes que simpatit-
zen amb ella a la seva dreta, la Lliga té aparentment el mateix nombre 
d'escons que l'any 1918. Pero cal teñir en compte que el Tribunal Suprem 
i el Congrés no donen com a valides tres actes regionalistes per diverses 
irregularitats comeses, que él catalanisme conservador ha perdut vots a 
Barcelona i s'ha trobat amb la sorpresa de l'éxit del primer candidat 
presentat pels dissidents d'Acció Catalana, un éxit anuHat per una tupi-
nada que, alhora que desprestigia la Lliga, beneficia una figura tan desa
creditada del radicalisme com Emiliano Iglesias. Les posicions de la 
Lliga son mes frágils l'any 1923 del que reflecteixen les xifres d'escons 
parlamentaris assolides per cada partit i el fracás regionalista a les pro-
vindals d'aquell any demostra aquesta fragilitat. Si per un costat els 
monárquics dinástics es veuen obligáis a reconéixer a Catalunya l'hege-
monia de la Lliga sobre l'espai polític dreta, per altre costat li continúen 
negant a Madrid Túnica cosa que podia refer la imatge catalanista del 
partit de Cambó: el traspás de servéis i de recursos estatals a la Manco-
munitat. Dos fenómens contribueixen a encobrir la profunda crisi de la 
Lliga Regionalista abans de la dictadura de Primo de Rivera: la decaden
cia irreversible de les forces dinástiques al Principat i la davallada de les 
forces republicanes —tant les nacionalistes com les unitáries— les quals, 
de 14 diputats per Catalunya han baixat a 8 l'any 1923. Acció Catalana, pero, 
amenaca seriosament el futur de la Lliga Regionalista. 
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Si prenem com a índex de normalitat en el procés electoral la propor-
ció d'actes impugnades, ens trobem que entre 1910 i 1923, a 13 deis 36 
districtes catalans —o sigui a la tercera part— es registraren denuncies 
de compra de vots, falsificació d'actes i altres adulteracions, amb un má-
xim de 19 actes impugnades l'any 1914 i un mínim de 8 l'any 1919. Aixó, 
pero, no és signe d'una corrupció mes gran deis costums polítics, significa 
que els fraus que abans es cometien sense denuncia, ara troben major 
oposició, a la vegada que la competívitat mes alta fa intolerable alió que 
abans passava sense protesta. De fet el major nombre de denuncies indica 
la transició decidida cap a un comportament polític mes honest i racional. 
Les forces de l'antic sistema segueixen presénts no obstant, per escepti
cismo per inercia i peí poder de concedir millores d'infraestructura ais 
pobles que els dona el seu control de l'aparell estatal. Fora de Barcelona el 
doble setge deis monárquics dinástics pels regionalistes i pels republi-
cans dona resultats desiguals. Si ens atenem a l'observació deis resultats 
de les darreres quatre eleccions parlamentáries —1918-1923—, es comprova 
que la mitjana d'escons guanyats pels dinástics representa gairebé el 27% 
a la provincia de Barcelona, mes del 33% a la de Girona, el 37,5% a la de 
Lleida i prop del 47% a la de Tarragona. 

El desinterés ciutadá i la fossilització del sistema de forces s'evidencia 
en les parlamentáries d'abril de 1923 amb la duplicació del nombre de dis
trictes amb candidat únic: 10 casos en comptes deis 5 de 1920, i deis 3 de 
1918 i 1919. Aquest signe d'anquilosament no arriba a ésser contradit peí lleu 
augment del nombre de casos amb competició trinaría: 5 en lloc deis dos de 
l'any 1920. 

A continuació oferim un quadre amb el nombre de districtes de Cata
lunya —excloent la circumscripció urbana de Barcelona on hi hagué re¡>-
pectivament candidatura única, o ben al contrari pugna entre tres o qua
tre candidatures i també els districtes on es registra impugnado formal del 
resultat per irregularitats o fraus. 

ELECCIONS 
Districtes 

amb candidat 
únic 

14 
4 
4 
9 
3 
2 
6 
3 
3 
5 

10 

D istrictes 
amb 3 o 4 
candidatures 

4 
8 
7 
3 

11 
9 
3 
5 
7 
2 
5 

Actes 
impugnades 
formalment 

4 
9 
8 
0 
9 

19 
15 
14 
8 

12 
17 

1901 
1903 
1905 
1907 
1910 
1914 
1916 
1918 
1919 
1920 
1923 
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El nombre de casos de competido trinaría va en augment de 1901 a 
1910, alhora que baixen els casos de candidat únic i s'incrementen els de 
denuncia formal d'adulteracions. Al mateix temps, tal com veurem, es 
percep en termes generáis un augment gradual de participado electoral 
fenomen que está en consonancia amb l'evolució de les dades esmen-
tades. 

Les eleccions de la Solidaritat Catalana constitueixen l'excepció: l'aug-
ment de les candidatures úniques i del descens brusc de les competicions 
trináries no és signe en aquesta ocasió de desmobilització, sino de retirada 
de candidats ministerials davant una mobilització sense precedents i una 
polarització en dos blocs. L'honestedat de la consulta no és posada en qües-
tió: cap acta no resulta impugnada. A les eleccions de 1910, ensems que es 
registra una competivitat mes gran —máxima de casos de pugna trinaría en 
part a causa de la presentació fora de Barcelona de nombrosos candidats 
radicáis, en general sense éxit— i es retorna a les xifres de denuncia deis 
resultats del període anterior a 1907, la participació electoral assoleix la seva 
cota máxima. I encara que l'obligatorietat del vot per funcionaris i contrí-

buents i el desig de les autoritats locáis de donar una impressió de responsabi-
litat cívica ais seus superiors ha pogut inflar les taxes de participació, aqües
tes concorden amb els signes de major competido. A partir de 1916 es nota 
una tendencia al descens deis casos de competició trinaría, sense una 
reducció significativa del nombre d'impugnacions deis resultats: sense 
un augment notable deis casos de candidatura única, amb excepció de 
les darreres eleccions parlamentáries abans de la Dictadura, en qué a la 
vegada es redueix la competivitat i augmenten les denuncies de frau, al 
contrari del que havia ocorregut abans de 1907. I tot aixó s'acompanya 
d'una tendencia al descens de la participació electoral especialment per
ceptible entre 1919 i 1923. 

PARTICIPACIÓ ELECTORAL 
(Mitjana deis districtes de cada provincia) 

ELECCIÓ Circumscripció Provincia Provincia Provincia Provincia 

1901 
1903 
1905 
1907 
1910 
1914 
1916 
1918 
1919 
1920 
1923 

de Barcelona 

21,1 
45,6 
28,9 
59,8 
57,9 
43,1 
37,3 
43,3 
49,4 
29,4 
37,7 

de Barcelona 

57 
63 
56 
56,6 
72 
68,1 
64,2 
68,6 
64,6 
60 
62,6 

de Girona 

51,4 
68 
57,4 
57,2 
77,3 
72,8 
70,2 
70,3 
63,9 
58,3 
68,7 

de Lleida 

66 
67 
60,5 
66,1 
76 
71,9 
65,9 
67,8 
58,5 
63,6 
71,9 

de Tarra* 

59 
66 
62,4 
68 
72 
69,3 
69,9 
67,8 
61,4 
58,6 
59,7 
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La primera tendencia que es fa palesa és que el percentatge de votants 
és, a la ciutat de Barcelona, notablement inferior sempre al terme mitjá 
de les quatre demarcacions provincials. Com que les dades de Barcelona 
son d'una autenticitat superior, cal dubtar de la fiabilitat deis resultats a 
moltes contrades rurals on les altes taxes de participado no reflecteixen 
cap mobilització, sino la capacitat manipulatória incontrolada deis res
ponsables de realitzar l'escrutini. En general, hom comprova que els dis-
trictes emancipats, i especialment on els republicans teñen mes forca, la 
participado electoral és inferior ais districtes amb menys competivitat en 
els quals, a vegades, es registren percentatges molt alts de participado, 
fins i tot presentant-se un candidat únic —abans de Inaplicado de l'article 
29 de la llei de 1907 que dispensava de celebrar l'elecció—, la qual cosa els 
treu fiabilitat. 

Tot i el carácter abstráete i poc significatiu d'un percentatge obtingut 
de la mitjana d'unes taxes de participació molt diverses de districtes molt 
diferents que hom agrupa en divisions tan artificiáis com les provincials, 
aqüestes dades permeten una primera aproximado a l'evolució de la par
ticipació electoral. Aquesta puja bruscament de forma general a les elec
cions de 1903, a les quals es produí el gran avene república, davalía des-
prés a les eleccions de 1905, coHocant-se a un nivell general proper al de 
1901, i torna a experimentar un nou augment a les eleccions de la Solida-
ritat Catalana a la ciutat de Barcelona —cota máxima del període a la 
circumscripció— i a les províncies de Lleida i de Tarragona, pero no a les 
de Barcelona i Girona, possiblement peí nombre elevat de candidats soli-
daris que en aqüestes províncies es presenten en solitari. 

El percentatge de participació electoral assoleix el seu punt mes alt 
a les eleccions de 1910, a les quatre demarcacions provincials, mantenint-se 
a partir d'aquest moment i fins al 1923, en un percentatge generalment 
mes baix a les províncies de Barcelona i Tarragona que no a les de Girona 
i Lleida. Durant les tres eleccions parlamentáries de 1914, 1916 i 1918, la 
mitjana participativa baixa gradualment pertot arreu, especialment a les 
demarcacions provincials de Girona i Lleida que l'any 1910 havien registrat 
les taxes mes altes de votants. La baixa s'accelera entre 1919 i 1923, asso-
lint el seu punt mes baix a les eleccions de 1920 a la ciutat i a la provincia 
de Barcelona, així com a les de Girona i Tarragona, pero no, en canvi, a la 
de Lleida, el mínim participatiu de la qual té lloc el 1919. Les darreres 
eleccions parlamentáries abans de la Dictadura, registren una represa 
modesta i poc rellevant a Barcelona ciutat i provincia i a Tarragona, repre
sa que és, en canvi, mes important a les demarcacions provincials de Giro
na i Lleida, amb percentatges semblants ais de 1918. 
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PERCENTATGES D'ESCONS OCUPATS ENTRE 1901 I 1923 PER LES 
PRINCIPALS FORCES POL1TIQUES A CADA PROVINCIA 

PROV1NCIES Monárquics Regionalistes Republicans + reformistes 
i FMA 

Barcelona 38,4 39 16,7 
Girona 38 26 26,1 
Lleida 53 18 23,6 
Tarragona 56,8 5,6 35,2 

El regionalisme només comencá a substituir éls dinástics centralistes 
a la provincia de Tarragona de forma tardana i molt limitada, per aixó 
s'observa que fou la demarcació provincial on els monárquics alternants 
conserven mes forca. Semblant va ésser el cas de la provincia de Lleida per 
bé que aquí el regionalisme penetra en proporció mes gran i la forca del re-
publicanisme dé les diverses tendéncies —amb predomini nacionalista— fou 
inferior a Lleida que a Tarragona, la provincia en qué assolí el republicanis-
me un arrelament mes ampie; també aquí era predominantment catalanista, 
pero fou Túnica provincia catalana on els radicáis aconseguiren alguns 
éxits fora de la ciutat de Barcelona. Sorprén que la provincia mes indus-
trialitzada i urbanitzada, la de Barcelona, fos on la irradiació del repu-
blicanisme resultes mes feble, i encara amb el pas d'alguns deis seus repre-
sentants al reformisme, accidentalista i mes moderat. El radicalisme bar-
celoní no aconseguí cap victoria fora de la capital. En canvi, la Lliga Regio-
nalista i els seus aliats i afins obtingueren la máxima irradiació a la pro
vincia de Barcelona, desplacant de les seves posicions no sois els dinástics, 
sino alguns republicans. Mentre que a les províncies de Barcelona i Girona 
els dinástics només obtingueren durant tot el període poc mes d'un tere 
deis escons i al final d'aquell conservaren escassament la quarta part deis 
districtes, a les províncies de Lleida i Tarragona els monárquics contro
laren durant tot el període estudiat mes de la meitat deis escons i el 1923, 
i a desgrat de llur retrocés davant el regionalisme, encara tenien el 37% 
de la representació parlamentaria de les comarques lleidetanes i la mei
tat de les tarragonines. Quant ais tradicionalistes, les victóries deis quals 
no son íncioses en els percentatges del quadre anterior, trets deis nuclis 
que tenien ais districtes d'Olot, Vic, Girona, Cervera i a certs punts de la 
circumscripció de Tarragona, ben poca representació parlamentaria acon
seguiren sense el vist i plau de la Lliga, que tendí a satéHitzar o a subs
tituir els tradicionalistes. 
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14. La trajectória global 

de l'electorat de la ciutat de 

Barcelona entre 1901 i 1923 
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La dada que reflecteix milíor la base social efectiva d'un partit és el 
percéntatge d'electors censats que el vota. El quadre següent recull la pro-
porció del cens electoral barceloní que dona suport en cada ocasió a cada 
candidatura i el percéntatge d'electors que s'abstihgué, com a extracte de 
les dades que detalladament reprodueix Fapéndix 1 del llibre. Cada ciutada 
podia votar cinc candidats —és a dir, la xifra d'escons reservada a les 
majories, ja que dos es reservaren a les minories—, pero podia combinar 
noms de candidatures diverses o votar un nombre inferior al que tenia 
dret. Per aixó, els candidats d'una mateixa candidatura no treien mai el 
mateix nombre de vots. Sumant els vots de totes les candidatures i divi-
dint el resultat per cinc s'obté el nombre de votants, bé a tota la circums-
cripció, o bé a cada districte municipal. I dividint el nombre de vots 
d'una candidatura per la mateixa xifra s'aconsegueix el nombre de votants 
que li dona suport. Quan es presenta una candidatura per minories —per 
exemple dos candidats radicáis, com ais comicis de 1920 i 1923— s'ha op-
tat per obtenir la mitjana de la candidatura perqué els resultáis demostren 
que normalment hi ha disciplina de vot i no s'acostuma a fer panachage, 
és a dir, a combinar noms de llistes o candidatures diferents. 

La xifra del cens electoral utilitzada a cada elecció és durant els anys 
1901, 1903, 1905, i 1907 la que consta a FAnuari Estadístic de la Ciutat de 
Barcelona i, posteriorment, la publicada després del 21 d'abril de cada 
any al Butlletí de la Provincia, ja que peí decret del 26 de febrer de 
1910, és a partir de les darreries d'abril quan figuren a les llistes munici-
pals les rectificacions del cens amb vista a les próximes eleccions, si bé 
no és fins al setembre que el cens es dona per definitiu, encara que el 
pes de les reclamacions era sempre insignificant. 
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RESULTATS DE LES ELECCIONS PARLAMENTARffiS A LA CIUTAT DE 
BARCELONA 

(PERCENTATGE DEL CENS QUE VOTA CADA CANDIDATURA) 

G 
rt rt ,« rt -a» s 8 .a * 
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43'3 17'4 
29'5 23'4 

1901 79'8 6'3 4'4 4'9 
1903 54'4 9'8 30'6 3'6 
1905 71 10'2 18'2 
1907 40'1 
1908 47 
1910 42 11*5 22'5 177 6*7 
1914 56'8 18*7 15'9 
1916 62'6 16'3 7'1 13*1 
1918 56*6 24'6i 183 

1919 50'5 22,2 16'5 8 2*4« 
1920 70*5 15'5 8'82 5 
1923 62*2 11*6 10'2 2 9'4 
1. Des del 1918 la Lliga inclou a les seves llistes el jaumí Narcfs Batlle, el qual 

surt elegit fins al 1923 amb la llista regionalista. No es fa distinció de filiació en 
aquest cas 

2. El Partit República Radical presenta només candidatura per minories amb dos 
can-di da ts a les eleccions de 1920 i 1923. 

3. La Coalició d'Esquerres de 1918 comprenia el Partit República Cátala, el Partit 
República Radical i el Partit Socialista Obrer Espanyol. 

4. El PSOE presenta candidatura només per minories, els anys 1919 i 1923. 
5. El quadre no recull candidatures individuáis que obtingueren pocs vots ni els 

vots en blanc i nuls. 

Si entre 1901 i 1914 la correlació de forces polítiques és fluctuant a 
Barcelona, en canvi l 'estructura del comportament electoral experimenta 
a partir de 1914 pocs canvis fins al 1923. La participació electoral comenca 
essent molt baixa, pero puja bruscament el 1903 amb un allau de vots 
nous a favor de la coalició de tots els republicans, unitaris i federáis, 
mentre que els monárquics dinástics deixen de presentar candidatura propia 
i la Lliga es beneficia d'esdevenir el representant gairebé únic de les dre-
tes a la ciutat de Barcelona, amb excepció deis carlins que reben només 
el suport del 3,6% del cens i no tornaran a presentar-se rivalitzant amb 
la Lliga a Barcelona, un cop comprovada la forca extraordinaria de les 
esquerres, tot i les dificultáis creixents per a seguir aliades i conservar 
els vots de menestrals i obrers. 

A les eleccions parlamentáries de 1905 augmenta l'abstenció en mes 
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de setze punts, alhora que baixa en dotze punts la proporció de l'electorat 
que dona suport a la Unió Republicana i, en canvi, la Luga nota una lleuge-
ra ampliació de la seva base. El regionalisme segueix sense teñir rival 
de dretes a la circumscripció urbana de Barcelona, pero continua trobant 
Thostilitat declarada deis governs monárquics alternants. A la resta de 
Catalunya, la Lliga progressa molt lentament i només la Solidaritat Cata
lana li permetrá de donar el gran salt obtenint 16 escons a tot el país, en 
lloc deis 7 aconseguits el 1905. 

Les eleccions de 1907 suposen una mobilització excepcional i caldrá es
perar els anys 1931-1936 per a igualar i superar la cota del 59% de parti-
cipació assolida a Barcelona amb la Solidaritat Catalana. El 42 % del cens 
que vota la candidatura solidaria supera de bon tros el que havia estat 
fins aleshores la base electoral de les forces conservadores, part de les 
quals copsen en la Solidaritat Catalana el mal menor davant les hosts 
republicanes antisolidáries acabdillades per Lerroux, les quals obtenen els 
vots d'una proporció de l'electorat no gaire inferior a l'obtinguda per la 
Unió Republicana abans de la seva divisió entre solidaris i antisolidaris, 
entre catalanistes i anticatalanistes. Les eleccions de 1908 reflecteixen el 
desengany d'una part de l'electorat de la Solidaritat Catalana i una millora 
de les posicions deis seguidors de Lerroux. 

Després de la gradual desintegració de la Solidaritat Catalana i de la 
ruptura radical entre dretes i esquerres, amb motiu de la Setmana Trágica 
i la repressió que la seguí, la circumscripció de Barcelona passa a una 
pugna electoral triangular —inicialment quadrangular donat l'intent deis 
monárquics de refer llur posició a la ciutat—; pero aquesta competido tri
naría no podia durar dins el marc del sistema electoral majoritari desfa
vorable a la forca que restes collocada en tercer lloc, en aquest cas la 
UFNR, resultat de la fusió —insuficientment aconseguida— deis tres grups 
republicans proclamáis solidaris l'any 1906. De moment, ais comicis de 
1910 el manteniment d'una alta participació electoral —inferior només en 
dos punts a la de 1907— afavorí les esquerres tal com s'esdevingué l'any 
1903, i les majories son per ais radicáis —amb el 22'5% del cens o siguí 
cinc punts mes que la base electoral aconseguida l'any 1907 —i les mino-
ries per a la UFNR, recolzada peí 17,2% de l'electorat, mentre la Lliga so-
freix una fulminant desfeta que la fa retrocedir a la seva base electoral de 
1905. Tanmateix les dretes espanyoles gosen presentar de nou candidatura, 
animades per la manca d'un bloc d'esquerres, si bé el fracás d'aquest 
intent portaría els dinástics a no tornar a presentar batalla a la Lliga Re-
gionalista, a Barcelona, fins al 1919, sota la bandera de la Unión Monárquica 
Nacional. 

Les esquerres no aconsegueixen conservar l'ampla base electoral que 
l'any 1910 representa gairebé él 40 % del cens barceloní. A les eleccions 
de 1914 l'augment de l'abstenció en 14 punts reflecteix l'inici d'un llarg 
període dé retraiment d'una fracció creixent de les classes subalternes i 
representa un cop molt dur per a la coalició republicana pactada pels 
radicáis —que están perdent electorat obrer— i la UFNR, part deis votants 
de la qual rebutgen escandalitzats aquesta alianca imposada peí redre-
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gament de la Lliga Regionalista. De 1910 a 1914 el catalanisme conservador 
veu ampliar la seva proporció d'electors d'un 11,5% a un 18,7% del cens 
barceloní, mentre que els republicans espanyolistes i catalanistes associats 
només obtenen els vots del 15,8%. La fase expansiva de la burgesia cata
lanista durará fins ais inicis de 1919, sense que li afecti en absolut l'abs-
tenció electoral que afebleix greument els republicans. 

A les eleccions parlamentarles de 1916, l'intent d'oposar una forga que 
sigui alhora nacionalista i obrerista a la fracassada coalició del PRR i la 
UFNR només obté el suport del 7,1% del cens barceloní, poc mes de la 
meitat del suport assolit per la coalició republicana dominada ja pels 
radicáis, que conquereixen els dos escons de les minories a la ciutat de 
Barcelona. A la visita d'aquesta experiencia, no és estrany que a les 
eleccions de 1918 el Partit República Cátala renovi l'antiga alianza amb 
els radicáis que molts deis dirigents del nou partit havien condemnat, per 
bé que amb la novetat d'afegir-hi el PSOE en una candidatura que reivin
dica la protesta democrática de TAssemblea de Parlamentaris i la vaga ge
neral de 1917, a la vegada que acusa la Lliga Regionalista d'haver trait el 
moviment a canvi dé l'entrada deis seus homes per primera vegada en 
un govern monárquic de concentració, testimoni de la fragmentació i esgo-
tament deis partits dinástics espanyols 

De moment, el febrer de 1918, la Lliga veu aprovada la seva discutida 
trajectória per una ampia base electoral, la mes gran aconseguida peí par
tit: 24,6% del cens barceloní. Els votants confien encara en la combinado 
d'oposició al sistema i collaboració possibilista. Nou mesos després la 
Lliga Regionalista revalida el seu nacionalisme en sortir del govern de 
concentració i posar-se al capdavant de la campanya pro-Estatut d'Auto-
nomia, de novembre de 1918 a febrer de 1919. La voluntat demostrada de 
coHaborar amb la Monarquía no li serveix aleshores a la Lliga per acon-
seguir el mes petit grau d'autonomia per a Catalunya. La intransigencia 
centralista de tots els grups monárquics deixa al costat de la Lliga i deis 
nacionalistes republicans catalans únicament les petites minories parla
mentarles de reformistes, radicáis i socialistes, que recolzen el moviment 
nacional cátala per a combatre els partits monárquics. Pero la Lliga ni 
pot ni vol passar al bándol república, tot i que el fracás final de la cam
panya representa el fracás de la via gradual i possibilista de la Lliga cap 
a I'autonomia sense canvi de r&gim. 

A desgrat del clima d'agitació política i social que viu el país, els 
catalanistes republicans que intenten d'establir lligams amb el moviment 
obrer, no aconsegueixen beneficiar-se a curt termini de la frustrado de 
l'estratégia de la Lliga. Amb la vaga de la Canadenca comenta el febrer 
de 1919 un període d'intensificació de la lluita de classes i l'auge de la 
CNT que acapara el primer pía de l'escena política. La burgesia catalana 
posa aleshores sordina a les reivindicacions autonómiques perqué els seus 
interessos de classe demanen donar suport a l'estat d'excepció a la pro
vincia de Barcelona, i, per altra banda, la CNT, tot i la catalanitat cons-
cient d'alguns deis seus dirigents, persisteix en la seva inhibició respecte 
al moviment nacional cátala. 

388 



A les eleccions parlamentarles de 1919, que teñen lloc en plena repres-
sió antisindicalista, la Liiga comenca a perdre vots a Barcelona, si bé con
serva encara el 23'2% del cens electoral al seu costat. Una pérdua sem-
blant experimenta la coalició d'esquerres que ha perdut els socialistes, 
els quals per separat només atreuen els vots d'un 2'6% de l'electorat, 
malgrat presentar únicament dos candidats, combinables amb tres de la 
llista deis republicans. 

La Luga topa el 1919 amb la competencia activa i hostil de la UMN, 
constituida el febrer d'aquest any com a bloc monárquic anticatalanista 
i antisindicalista. La dreta monárquica centralista ha decidit de no seguir 
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deixant a Barcelona el camp conservador lliure a la Lliga, tal com havia fet 
durant les tres eleccions parlamentáries anteriors. Amb l'esperanca de cap
tar el suport d'electors conservadors espantáis per l'onada anarcosindica
lista, per l'espectre revolucionan rus i per la recent posició radical de la 
Lliga en companyia de les esquerres, el bloc monárquic reaccionari no tem 
ja afavorir indirectament els republicans dins les rígides regles del sistema 
majoritari, perqué la coalició republicana ha fet palesa una i altra vega
da la seva feblesa electoral, mentre la radicalització de la lluita de clas-
ses impulsa la UMN, suport incondicional del nou Sometent i de la repres-
sió del sindicalisme. No obstant aixó, la UMN només obté els vots del 
8% del cens barceloní, que, sumat al 22% de la Lliga, dona la mida de 
Tampliació de l'electorat dretá i revela l'existéncia d'una abstenció de dreta 
que no s'ha d'ignorar, tot i que quantitativament sigui inferior a l'absten-
ció d'esquerres. Desconeixem per quina rao el cens electoral de 1918 a 
1919 ha baixat de 154.000 a 139.000 electors, sense que hi hagi cap signe 
d'abandó de la ciutat pels immigrants recents que pugui justificar aquesta 
redúcelo incomprensible, que ens dona com a conseqüéncia una taxa de 
participado electoral superior a la de 1918, fenomen que no está d'acord 
amb l'ambient general. 

Les eleccions parlamentáries de 1920, celebrades quan ja s'ha desenca-
denat la repressió implacable del governador Martínez Anido, protector 
del Sindicat Lliure en guerra terrorista amb la CNT, donen la proporció 
mes alta d'abstenció des del 1910 a la ciutat de Barcelona. Totes les for
ces que concorren ais comicis, experimenten notables pérdues de votants. 
Pero mentre la base electoral de la Lliga baixa del 22,2% al 15,5% del 
cens barceloní, la caiguda deis republicans és encara mes gran, davallant 
del 16,5% al 8%. Signe premonitori de la davallada és la presentació només 
d'una candidatura de dos radicáis, junt amb l'eclipsi del Partit República 
Cátala, el líder del qual Francesc Layret ha estat assassinat un mes abans 
per pistolers del Sindicat Lliure. L'abstenció ha colpit de nou les esquer
res mes durament que no les dretes; per bé que el fracás de la UMN no és 
gaire menor que el república, perqué ha vist reduir-se el suport del cens 
barceloní del 8 al 5%. Aquest segon fracás de la UNM resulta definitiu 
i a les eleccions de 1923 ja no presenta candidatura a la ciutat de Barcelona. 

La victoria de la Lliga sobre la UMN s'ha realitzat de tota manera al 
preu de reforjar la línea conservadora i minimalista del partit. L'alianga 
electoral permanent amb els tradicionalistes jaumins a Barcelona, el silenci 
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davant el régim de terror del general Martínez Anido, el mandat del qual 
sobreviu a tres canvis de govern, i la segona coHaboració ministerial de 
Cambó en un govern presidit per Maura, sense que es pugui esperar ja cap 
contrapartida favorable per a la causa autonómica, son els signes de la 
dretanització de la Lliga Regionalista i de la pérdua de voluntat naciona
lista. Si grácies a aquesta línia la Lliga arracona la UMN, també provoca 
al seu propi si l'escissió d'Acció Catalana el 1922, formació que pretén 
recuperar l'espai nacionalista i centrista que la Lliga está abandonant. El 
predomini polític de la Lliga de 1918, esdevé després mer predomini elec
toral. El moviment nacional román en plena crisi. La Lliga ha perdut l'he-
gemonia a partir de l'hivern de 1919, sense que hom arribi a articular a 
la seva esquerra un conglomerat polític que la pugui desplagar i succeir en 
la direcció del catalanisme. 

Les eleccions legislatives d'abril de 1923 revelen la gravetat de la dava-
llada de la Lliga a Barcelona. Tot i trobar-se deslliurada de la competen
cia de la UMN —els monárquics presenten un sol candidat en solitari— 
el regionalisme obté únicament els vots d'un 11,6% del cens electoral, 
proporció gairebé tan baixa com en els temps heroics de 1903, 1905 i 1910, 
sense, pero, que la majoria deis sufragis vagin a parar ais republicans com 
succeía en el primer decenni del segle. La candidatura republicana torna 
a limitar-se a Alexandre Lerroux i Emiliano Iglesias. Els radicáis aspiren 
només a les minories i obtenen el suport del 10,2% del cens barceloní, un 
progrés sense relleváncia respecte ais resultáis de 1920. El PSOE torna a 
presentar com l'any 1919 una candidatura per minories amb dos social-
demócrates catalanistes: Manuel Serra i Moret i el vell cooperativista Joan 
Salas Antón; pero la candidatura no supera el 2% de l'electorat barceloní, 
refractan al socialisme: un fet desconcertant en una gran ciutat industrial 
que segueix sota la influencia de l'anarcosindicalisme, malgrat l'afebliment 
i les divisions latents de la CNT que acaba de sortir d'una llarga repressió. 

La novetat de 1923 radica en aquest 9,6% del cens que vota el repúbli
ca nacionalista Antoni Rovira i Virgili, candidat en solitari d'Acció Cata
lana, el qual ha rebut sufragis de votants de la llista de la Lliga, en de-
triment de l'aliat jaumí, i vots d'electors nacionalistes de centre-esquerra 
que s'havien abstingut l'any 1920. Només una manipulació fraudulenta 
deis resultáis al districte VII deixa en Rovira i Virgili sense acta en bene-
fici d'Emiliano Iglesias, un escándol que la Lliga no anuHa expulsant el 
regidor regionalista considerat responsable de la maniobra. L'éxit sor-
prenent d'Acció Catalana en la primera pro va electoral a la qual parti
cipa fa temer a la Lliga que es troba davant un nou i perillos rival, mentre 
que els radicáis, també alarmáis, tendeixen a recaure en el vell anticata-
lanisme, que havia estat molt atenuat pero no eliminat en el decurs del 
darrer decenni. 

La confrontació trinaría es confirma a les eleccions provincials de juny 
a la ciutat de Barcelona. Acció Catalana vene la Lliga Regionalista. La 
primera guanya a Barcelona tres llocs, els radicáis aconsegueixen els al-
tres i la Lliga resta amb dos. La Dictadura de Primo de Rivera arriba 
en el moment culminant de la crisi del moviment nacional i del moviment 
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obrer a Catalunya. Congela el setembre de 1923 els canvis que es perfilen 
en la corrleació de forces, pero vuit anys després aquests canvis es con
firmaran corregits i augmentáis en detriment de les posicions predomi-
nants de la Lliga Regionalista i deis reductes residuals del Partit Radical 
a Barcelona, i en benefici de les esquerres nacionalistes unificades dins 
l'Esquerra Republicana de Catalunya i no en profit d'Acció Catalana, en 
contra del que feien esperar els seus éxits de 1923. 
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15. Evolució del comportament 

electoral ais districtes 

municipals barcelonins entre 

1901 i 1923 





La divisió de Barcelona en nou districtes després de Tagregació deis 
municipis veíns el 1897 era arbitraria. Tots els districtes municipals eren 
molt heterogenis en la seva composició social, per bé que la jerarquització 
social vertical de la ciutat vuitcentista —amb les classes altes vivint ais 
pisos baixos i les classes baixes vivint ais pisos alts— tendia a ésser subs
tituida per una divisió horitzontal de la ciutat en barris i zones d'una 
certa homogeneítat social. 

Basant-se en les dades disponibles a l'Anuari Estadístic de la Ciutat de 
Barcelona sobre analfabetisme, malalties epidémiques, proporció d'im-
migrants i dades sócioprofessionals, Borja de Riquer, en el seu estudi del 
número 2 de «Recerques», distribueix els districtes, l'any 1907, en tres 
grups: la Barcelona burgesa, formada pels districtes III (Catedral, Mercé, 
Diputació i Santa Anna), IV (Dreta de TEixample i Camp d'En Grassot) 
i VI (Esquerra de l'Eixample, Universitat i Tallers); la Barcelona petit 
burgesa, formada pels districtes II (Santa María del Mar, Santa Caterina, 
Born i Pare), V (Drassanes, Hospital, Sant Pau i Montjuic) i VIII (Gracia, 
Sant Gervasi, Vallcarca); la Barcelona proletaria formada pels districtes 
I (Barceloneta, Poblé Nou), VII (Hostafrancs, Sants, les Corts, Poblé Sec), 
IX (Sant Andreu, Horta, Sagrera, Camp de l'Arpa), X (Sant Martí de Pro
vengáis, Clot, Guinardó). 

Aquesta classificació és encertada i resulta válida en línies generáis 
per al període de 1910 a 1923, si bé el districté V cal considerar-lo com a 
obrer i no com a petit burgés. 
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Districtes 
municipals 1901 

ESTRUCTURA DEL COMPORTAMENT 
(PER 

1903 1905 1907 1908 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VIII 

IX 

X 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1 . a 

2.a 

1.a 

2.* 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

1.a 

2.a 

23*1 
R 
Ll 

24'6 
Ll 
R 

+ 

34 '3(+) 
Ll 
M 

18'0 
Ll 
R 

Barcelona 

18'6 -
M 
Ll 

15'0 -
Ll 
R 

11*5<-
M 
R 

16'8 
Ll 
R 

17'2 
R 
M 

18'6 
R 
M 

21*1 

) 

45'9 = 
R 
Ll 

47'4 + 
R 
Ll 

50 '8(+) 
Ll 
R 

41'3 
R 
Ll 

+ 

367 ( 
R 
Ll 

44'2 
R 

Ll 

46'3 — 
R 

Ll 

47'9 + 
R 

Ll 

45'7 = 
R 
Ll 

4T3 + 
R 
Ll 

45'6 

0 

+ 

32*8 
R 
Ll 

29'7 
R 
Ll 

30'8 
Ll 
R 

27'3 
Ll 
R 

21'7 
R 

Ll 

27'4 
R 
Ll 

25'8 
R 
Ll 

29'9 = 
R 
Ll 

30'5 + 
R 
Ll 

32 '6(+) 
R 
Ll 

28'9 

55'1 
RAS 
se 

63'3 + 
se 

RAS 

67*4 ( + ) 
se 

RAS 

63'3 + 
se 

RAS 

50'9 (—) 
se 

RAS 

63*0 
se 

RAS 

56'8 -
se 

RAS 

61'5 
se 

RAS 

58'5 : 
se 
RAS 

56'7 -
se 

RAS 

59*8 

+ 

+ 

53'1 = 
RAS 
se 

60 '6(+) 
se 

RAS 

60'1 ( + ) 
se 

RAS 

56'1 
se 

RAS 

+ 

50'0 (—) 
RAS 
se 

57'0 
se 

RAS 

+ 

50'2 (—) 
RAS 
se 

57'3 + 
se 

RAS 

56'7 + 
se 

RAS 

55'8 + 
RAS 
se 

53'0 

NOTA: 

S'indica en primer lloc el percentatge de participació electoral en cada districte, 
acompanyat d'un signe que indica si la participació és superior ( + ) , inferior (—) o 
gairebé igual ( = ) al percentatge global de participació de la ciutat Amb un parén-
tesi s'indiquen els dos que mes s'allunyen en cada elecció de la mitjana barcelonina. 
En cada cas s'indica amb sigles la primera i la segona candidatura atenent al per-
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ELECTORAL A LA CIUTAT DE BARCELONA 
DISTRICTES) 

1910 

50'9 — 
RR 

UFNR 

61'3 + 
RR 

UFNR 

65'9(+) 
Ll 

UFNR 

ero + 
UFNR 

RR 

4T3 (—) 
RR 

UFNR 

59'4 + 
RR 

UFNR 

51*5 — 
RR 

UFNR 

57'6 = 
UFNR 

RR 

557 — 
RR 

UFNR 

54>1 — 
RR 

UFNR 

579 

1914 

35'0 — 
CR 
Ll 

457 + 
Ll 
CR 

46'8 ( + ) 
Ll 

CR 

36'8 ( + ) 
Ll 
CR 

38'1 — 
CR 
Ll 

44'9 = 
Ll 

CR 

35'9 (—) 
CR 
Ll 

45'6 + 
Ll 
CR 

39'8 ^ 
CR 
Ll 

397 — 
CR 
Ll 

43'1 

1916 

30'4 — 
CR 
Ll 

38'8 = 
Ll 
CR 

417 ( + ) 
Ll 

CR 

39'2 + 
Ll 
CR 

36'6 = 
CR 
Ll 

39'2 + 
Ll 

CR 

32>2 (—) 
CR 
Ll 

39'4 + 
Ll 
CR 

347 — 
Ll 
CR 

33'1 — 
CR 
Ll 

37'3 

1918 

35'2 (—) 
CE 
Ll 

47'4 + 
Ll 
CE 

51'3(+) 
Ll 
CE 

49'3 + 
Ll 

CE 

39'2 — 
CE 
Ll 

46*1 + 
Ll 

CE 

36'4 — 
CE 
Ll 

48'9 4-
Ll 
CE 

43'0 = 
Ll 
CE 

40'4 — 
CE 
Ll 

43'3 

1919 

41'6 — 
CR 
Ll 

42'3 — 
Ll 
CR 

53'3 + 
Ll 

UMN 

55'9(+) 
Ll 

UMN 

35'3 (—) 
CR 
Ll 

527 + 
Ll 

CR 

37'5 — 
CR 
Ll 

49'6 = 
Ll 
CR 

39'5 — 
Ll 
CR 

397 — 
CR 
Ll 

49'4 

1920 

17'9 (—) 
RR 
Ll 

28*5 = 
Ll 
RR 

34'2 + 
Ll 

UMN 

36*5 ( + ) 
Ll 

UMN 

36'6(+) 
RR 
Ll 

30'9 = 
Ll 

UMN 

27'4 — 
Ll 
RR 

26'6 — 
Ll 
RR 

317 + 
Ll 
RR 

21*0 — 
RR 
Ll 

29'4 

1923 

287 — 
RR 
Ll 

39'1 + 
Ll 
AC 

46 '5(+) 
Ll 
AC 

46 '8(+) 
Ll 
AC 

31'8 —. 
RR 
Ll 

41*8 + 
AC 
Ll 

45'6 + 
RR 
Ll 

39'5 + ' 
Ll 
AC 

317 — 
Ll 

RR(=AC) 

37'2 = 
RR 
Ll 
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centatge de vots a cada districte en cada elecció. Quan la diferencia és mínima o 
nul-la s'expressa amb el signe ], enllacant les dues candidatures. 

R: Republicans; LL Lliga Regionalista de Catalunya; SC: Solidaritat Catalana; 
RAS: Republicans antisolidaris; RR: Republicans radicáis; UFNR: Unió Fe
deral Nacionalista Republicana; CR: Coalició republicana; CE: Coalició d'es-
querres; M: Coalició monárquica; UMN: Unión Monárquica Nacional. 



I 

Pedral bes 

Sant Gervasi 

Les Corts 

Sants 

Vil 

Horta 

IX 

Sant Andreu 

La Sagrera 

Sant Marti ' 
de Provencals 

Poblé Nou 

En realitat la denominació «petit burgés» equival a un calaix de 
sastre on coHocar els districtes difícilment classificables com a predomi-
nantment burgesos o obrers. Aquest no tan sois és el cas del districte VIII 
que inclou un barri on el pes de la classe obrera era molt considerable 
com Gracia i un altre de burgés com Sant Gervasi, sino també de dos 
districtes com el VII i el IX en els quals el pes de les capes petit bur-
geses era molt important en algúns deis seus barris, i per aixó els resultats 
electorals serán de vegades en aquests districtes contradictoris. En general 
la classe obrera tenia arreu de la ciutat un potencial electoral inferior al 
seu nombre, perqué per a ser elector calia haver residit dos anys al lloc, pa
gar la cédula personal i teñir vint-i-cinc anys d'edat, condicions que molts jo-
ves immigrats arribats a Barcelona de la resta de Catalunya i de la resta 
d'Espanya no complien, així com tampoc d'altres treballadors barcelonins 
que volien evitar impostos. De l'estructura ocupacional deis electors de 
Barcelona, publicada per 1'Anuari Estadístic de la Ciutat de 1912 (pág. 
114), al marge del fet que barreja a cada sector patrons, productors au-
tonoms, empleats i obrers, es dedueix un percéntatge excessivament baix 
d'obrers industriáis que no quadra amb d'altres dades disponibles. 

En la nostra análisi no s'ha incorporat Sarria i Sant Adriá del Besos, 
municipis inclosos en la circumscripció de Barcelona, sobre els quals no-
més s'han trobat dades electorals fragmentarles que es recullen a l'a-
péndix I. 
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EVOLUCIÓ DE LA PARTICIPACIÓ ELECTORAL A BARCELONA 
PER DISTRICTES 

Districtes 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

Ciutat 

1901 -1910 
0/ 
/o 

Participació electoral 
mitjana (6 eleccions) 

43,4 = 
47,8 + 
51,5 + 
44,6 = 
37,4 — 
44,3 = 
40,3 — 
45,1 = 
44,0 = 
44,18 = 
44.3 

1914-1923 
0/ 
/o 

Participado electoral 
mitjana (6 eleccions) 

31,4 — 
40,3 = 
45,6 + 
45,7 + 
36,2 — 
42,6 + 
35,8 — 
41,6 = 
36,7 — 
35,1 — 
40,1 

Els districtes I (Barceloneta i Poblé Nou) i X (Sant Martí, Clot, Gui-
nardó) foren els districtes de mes sólida i estable base republicana. Tots 
dos eren juntament amb el districte V els de major proporció de pobla
d o obrera, els de mes alta proporció d'electors analfabets el 1907 —jun
tament amb el VII— i els de proporció mes alta d'immigrants de fora de 
Catalunya: 31,8% de la poblado al districte I, 24,7% al X, superat en 
aquest aspecte peí V amb el 26,8%. 

El districte I dona sempre el primer lloc a les candidatures republi-
canes entre 1901 i 1923 i fou l'únic de Barcelona on la Solidaritat Catala
na no va treure la majoria de vots l'any 1907. 

A les eleccions de 1910, els radicáis van treure els millors resultats al 
districte I —63,6% deis vots—, i els nacionalistes republicans obtinguerén 
el segon lloc, igual que ais districtes II, V, VII, IX i X. Després de pre
sentar una participació electoral mitjana entre 1901 i 1910 semblant a la 
global de Barcelona, el districte I fou el que experimenta el descens mes 
palés de tots, de 1914 a 1923. A totes les legislatures d'aquest segon període 
la participació electoral fou inferior a la global de la ciutat i ais comicis 
de 1918 i 1920 fou la mes baixa de Barcelona. A final del període estudiat 
el percentatge de votants havia tornat al nivell de 1901. Els radicáis man-
tingueren el seu predomini al districte I, pero en lloc d'aconseguir el su-
port del 32% del cens com l'any 1910, només obtinguerén el 9% l'any 1923. 
L'apoliticisme anarcosindicalista havia tingut incidencia en aquest bastió 
república lerrouxista. 

El districte X, veí del I pero estenent-se fins a la zona alta del Gui-
nardó, dona sempre la victoria ais republicans. Després de donar un su-
port semblant al del districte I a la Unió Republicana, a les eleccions de 
1903 i 1905, el districte X dona, en canvi, el 54% deis vots a la Solidaritat 
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Catalana, per bé que fou el districte on aquesta coalició obtingué el triomf 
mes esquifit, i a les parcials del 1908 els republicans antisolidaris derrota
ren en el districte X 1a Solidaritat Catalana. La base electoral del radica-
lisme també davalía molt a partir de 1914, pero no tant com al I. Si el 
1910 el 31% del cens votava els radicáis, el 1923 era un 14%. A les legis-
latives de 1920 els vots arribaren fins i tot a un equilibri, encara que a 
les eleccions de 1923 els radicáis recuperaren el predomini. També la parti-
cipació electoral mitjana després d'haver estat semblant a la global bar-
celonina fins a íes legislatives de 1910, experimenta una davallada notable 
similar a la del districte I, ocupant el segon lloc quant al grau de descens 
del percentatge de votants. 

El districte V (Drassanés, Hospital, Sant Pau i Montjuic), es millor de 
classificar-lo, junt amb el I i el X, com de majoria social obrera per la 
totalitat del període 1901 i 1923, donat el procés de proletarització que va 
experimentar. Després d'haver obtingut en el districte V, a les eleccions 

r 

de 1901, el primer lloc la coalició monárquica —que només guanyá al V 
• ú 

i al VII— i el segon lloc la Lliga Regionalista, el districte deis barris de 
Drassanés, Hospital, Montjuic, atorgariá el primer lloc a les successives 
candidatures republicanes fins al 1923. El V fou un deis tres districtes 
—junt amb el VII i el VIII— que a les parcials de 1908 deixaren de donar 
la majoria dé vots a la Solidaritat Catalana, per atorgar-la ais republi
cans antisolidaris dirigits per Lerroux. A diferencia deis altres districtes 
amb majoria proletaria, el districte V fou el de participado electoral 
mitjana mes baixa entre 1901 i 1910. Entre 1914 i 1923, el descens de 
votants fou poc palés i, si bé continua per sota de la mitjana barcelonina, 
supera, pero, els districtes I i X en taxa de participació electoral, tret que 
diferencia el V deis altres districtes mes proletaritzats. 

A l'altre extrem deis districtes I, X i V, el districte III, collocat a la 
dreta de les Rambles (Santa Anna, Catedral, Mércé), i el IV, situat a la 
dreta del Passeig de Gracia (dreta de l'Eixample i Camp d'en Grassot o 
sud del barrí de Gracia), eren de composició social predominantment 
burgesa i també els mes conservadors políticament. La Lliga Regionalista 
obtingué sempre els seus millors resultats a Barcelona en el districte III, 
que fou també el de participació electoral mes alta durant totes les legis
latives del període, encara que també experimenta una certa davallada 
entre 1914 i 1923. 

En canvi, al districte IV es pot observar una certa correlació entre una 
participació electoral mitjana semblant a la global barcelonina entre 1901 
i 1910 —i per tant inferior a la del districte III— i un major pes de 
Telectorat de centre-esquerra durant aquest primer període, reflectit en la 
modesta victoria republicana de 1903 i en un cert equilibri en nombre de 
vots l'any 1910, entre la UFNR, els radicáis i la Lliga, amb estret marge 
d'avantatge de la primera. Entre 1914 i 1923, en canvi, el districte IV 
presenta una aparent correlació entre un modest augment de la taxa mit
jana de participació electoral —és l'únic districte que la incrementa— 
i la conquesta invariable i ampia del primer lloc per la Lliga Regionalista. 
L'homologació del comportament electoral amb el districte III no sois es 
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percep en l'assoliment de la mateixa taxa de participació, sino en el fet 
de ésser els dos únics districtes de Barcelona en qué la Unión Monárquica 
Nacional aconseguí el segon lloc a les eleccions de 1919 i 1920. 

Un cop la UMN retirada de la lluita, fou en canvi ais districtes III i IV 
on la nova formació d'Acció Catalana aconseguí com a forca de centre-
esquerra els millors percentatges de vots a la ciutat, fins al punt d'assolir 
un segon lloc que amenacava les posicions de la Lliga Regionalista ais 
dos districtes en els quals, el seu predomini havia estat mes fort, ja que 
el candidat d'Acció Catalana obtingué el 32% deis vots al districte III i el 
30% al IV, enfront del 34% i el 35% de la Lliga respectivament. 

Si l'any 1920 la reducció de la participació electoral havia estat vertical 
ais dos districtes, el seu redrecament relatiu a les legislatives de 1923 
afavorí els dissidents d'Acció Catalana, indicant que fins i tot a les barria-
des burgeses existien sectors descontents amb la pérdua d'impuls refor
mador i nacionalista deis prohoms de la Lliga. No s'ha d'oblidar que, a 
les eleccions de 1910, la UFNR havia ocupat el segon lloc al districte III 
i un lloc semblant al de la Lliga en el IV, mentre que a les eleccions de 
1916 la candidatura deis dissidents d'esquerra de la UFNR i del PRR havia 
aconseguit el percentatge mes baix de sufragis a la ciutat de Barcelona, 
precisament en aquests dos districtes. 

S'observen per tant dos blocs políticament ben definits: el format 
pels tres districtes —I, V i X— d'orientació sólidament republicana 
durant tot el període de vint i dos anys éstudiat ací i de composi-
ció social mes proletariaritzada, i el format pels dos districtes —III i IV— 
mes clarament conservadors i de composició social mes burgesa. Tots els 
restants, eren socialment mes heterogenis i políticament menys definits. 
La seva orientació després de 1910 varia en un sentit desfavorable en la 
major part deis casos per a les esquerres i favorable per a la Lliga Regio
nalista. 

Poden distingir-se dos tipus de districtes: el primer grup, format pels 
districtes II (Santa María del Mar, Born, Santa Caterina, Sant Pere i 
Pare), VI (Esquerra de l'Eixample, Universitat i Tallers) i VIII (Gracia, 
Vallcarca, Sant Gervasi i Bonanova), es caracteritza per passar d'una orien
tació predominantment republicana —i catalanista— a donar el primer 
lloc a la Lliga Regionalista de 1914 a 1923. Si el districte VI és catalogat 
de burgés per Borja de Riquer, el II i el VIII de petit burgesos, els dos 
darrers englobaven barris socialment molt diferents amb una proporció 
obrera gens negligible. 

Formen un segon grup de comportament menys uniforme, dos distric
tes —el VII (Sants, Hostafrancs, les Corts i Poblé Sec) i el IX (Sant An-
dreu, Horta, la Sagrera), ais quals el pes de la classe obrera era superior 
al deis districtes del grup anterior, si bé era inferior ais deis tres mes 
proletaritzats: I, V i X. Tant el districte VII com el IX donaren ampie i 
constant suport ais republicans fins al 1910. Després, el districte VII fou 
mes constant en el seu comportament favorable ais republicans, en canvi 
el IX fou una zona mes disputada i l'equilibri inestable en l'orientació del 
vot dona lloc a un empat entre els regionalistes i la coalició republicana 
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en dues ocasions —1914 i 1918—, pero a les quatre eleccions parlamentá-
ries restants del subperíode de 1914-1923 el predomini correspongué a la 
Lliga. Tant el districte Vil com el IX eren predominantment obrers, pero 
les capes petit burgeses tenien en aquests dos districtes mes pes que no en 
el I i el X. 

És interessant d'observar la trajectória comparada deis districtes II 
(Born-Sant Pere), VI (Esquerra de l'Eixaxnple) i VIII (Gracia). A les legis-
latives de 1901, tots tres donaren la majoria relativa a la Lliga i el segon 
lloc ais republicans, amb una participació electoral al districte II per 
sobre de la mitjana barcelonina i, en canvi, per sota els districtes VI i 
VIII. A les eleccions parlamentáries de 1903 i 1905, tots tres donaren la 
victoria a la Unió Republicana amb un percentatge de vots no tan alt 
com ais districtes I i X i IX —els mes republicans—, pero tanmateix elevat: 
entre el 70% de vots al districte VIII él 1905 i el 54% al districte II, 
passant peí 57% al VIL A les eleccions de 1907 tots tres donaren mes del 
70 % deis seus vots a la Solidaritat Catalana i tots tres superaren la parti
cipació electoral mitjana de Barcelona. De nou donaren el seu suport a 
aquella coalició catalanista el 1908, si bé la proporció de vots es reduí a 
tots tres al 60 %, nivell notablement inferior ais percentatges deis districtes 
mes burgesos: el III i el IV. A les eleccions de 1910, els tres districtes del 
grup ara considerat donaren encara la victoria ais republicans. S'observen, 
pero, alguns matisos diferenciáis: al districte II els radicáis aconseguiren 
la majoria relativa, seguits de prop per la UFNR i pels regionalistes; al 
VI el nombre de vots obtinguts pels radicáis i pels nacionalistes republi
cans fou semblant i al VIII la UFNR aconseguí la majoria relativa —35% 
deis vots—, seguit de prop pels radicáis. Fou l'únic districte on l'esquerra 
catalanista aconseguí el primer lloc. Gracia havia estat escenari destacat 
de la lluita de barricades de la Setmana Trágica i la Lliga només hi acon
seguí l'any 1910 un 19% deis vots, proporció semblant a la del districte IX 
(Sant Andreu-Sagrera). 

Pero a partir de 1914 i fins el 1923 els tres districtes que ara examinem 
—II, VI i VIII— s'inclinaren cap a la dreta i la Lliga Regionalista obtin-
gué sempre el primer lloc, arribant el 1918 a aconquerir la majoria absolu
ta, a tots tres districtes, tot i que després s'hauria d'acontentar amb 
la majoria relativa. A tots tres districtes, els vots aconseguits per Acció 
Catalana coHocaren aquest partit a les parlamentáries de 1923 en segon 
lloc, superant els radicáis. Fins i tot al districte VI el percentatge de 
vots d'Acció Catalana fou equivalent al de la Lliga amb tendencia a supe
rar-la, cas únic. No cal oblidar que tretze anys abans havien estat aquests 
els tres districtes en qué la UFNR —ocupant un espai de centre-esquerra 
nacionalista— havia aconseguit els millors resultats. El districte VI, que 
era on les capes burgeses tenien mes pes, va ésser pero el menys estable: 
de donar el mateix percentatge de vots a la Lliga i a la Coalició Republi
cana l'any 1919, va passar a donar el segon lloc a la UMN l'any 1920 —igual 
que ais districtes III i IV—, abans de destacar-se com el mes favorable a 
la disidencia nacionalista de centre-esquerra d'Acció Catalana l'any 1923. 

L'evolució de la taxa de participació electoral presenta certes diferén-
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cies, per bé que els tres districtes considerats coincideixen amb la mitjana 
de la ciutat de Barcelona i ocupen un nivell entre Falta taxa de votants 
deis dos districtes mes burgésos i la baíxa taxa deis mes proletaritzats. 
El districte II era un deis de participació mes elevada durant el període 
de 1901 a 1910, si bé la mitjana de 1914 a 1923 fou en canvi la mateixa 
que la del conjunt de la ciutat. En canvi el VI, després d'estar per sota 
de la mitjana barcelonina durant el primer decenni del segle, es trobá 
lleugerament per sobre d'aquésta mitjana durant el segon decenni, tot i 
el descens del percentatge de votants. El districte VIII tingué una parti
cipació descendent com els altres dos, pero la seva mitjana durant les 
dues etapes coincidí amb la de Barcelona. 

Respecte ais districtes VII (Sants-Poble Sec) i IX (Sant Andreu), ja 
s'han indicat que estigueren sota el predomini república fins al 1910. 
Després els republicans suportaren millor els mals temps fins al 1923 en 
el districte VII, mentre que el districte IX fou conquerit peí predomini 
inestable de la Lliga amb un nombre de vots similar al de les coalicions 
republicanes el 1914 i el 1919. És simptomátíc que en el districte VII la 
baixa brusca de la participació electoral l'any 1920 facilita Túnica victoria 
del regionalisme al districte durant el període de 1914-1923, mentre un 
rédregament sobtat del percentatge de votants, a les darreres legislatives 
abans de la Dictadura de Primo de Rivera, comporta que els radicáis obtin-
guessin el primer lloc. 

Al VII —mes república, tot i que el 1901 encara hi havia ocupat el 
primer lloc el bloc monárquic— la Solidaritat Catalana, després d'obtenir 
el 64% deis vots el 1907, fou derrotada el 1908 pels republicans antisoli-
daris que reberen el 55% deis sufragis. En canvi, al districte IX —que a 
partir de 1916 passaria sota el predomini relatiu de la Lliga— la Solidari
tat Catalana triomfá tant el 1907 com el 1908, per bé que la segona vegada 
amb un percentatge mes baix de vots. En el districte IX Acció Catalana 
obtindria l'any 1923 uns resultáis semblants ais radicáis, per bé que el 
primer lloc él conservava el regionalisme. En el cas del districte VII, la 
participació electoral fou gairebé sempre notablement mes baixa que la 
barcelonina, en canvi el districte IX passá d'una participació mitjana 
equivalent a la de la ciutat abans de 1910, a teñir després un nivell nota
blement per sota del barceloní. El descens de la participació ana lligat al 
progrés de la dreta catalanista molt mes en el districte IX que no en el 
VIL 
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16. Els districtes de la demarcado 

provincial de Barcelona 

entre 1901 i 1923 
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Tretze districtes uninominals, pertanyien a la provincia de Barcelona, 
amb un cens global de 126.995 electors a comencament de segle i de 
158.356 vint-i-tres anys després. Si l'any 1901 cada un deis tretze diputats 
representaven globalment com a terme mitjá 9.768 electors —xifra infe
rior al nombre d'electors per diputat de la provincia de Tarragona i 
semblant al de Lleida—, en canvi l'any 1923, la relació era al conjunt deis 
districtes barcelonins de 12.181, superant notablement els 11.715 de la 
demarcació provincial tarragonina i els 10.316 de la lleidetana. Si s'hagués 
volgut mantenir la relació representativa de comencament de segle, la 
provincia de Barcelona hauria hagut de comptar l'any 1923 amb 16 dipu
tats en lloc de 13. Aquesta xifra no seria augmentada per la Segona Repú
blica que, en canvi, establiria que el nombre de representants de la ciutat 
de Barcelona passés de set a vint. 

El cens deis diversos districtes de la provincia de Barcelona era forga 
desigual. Granollers, Manresa i Sant Feliu de Llobregat eren districtes 
notablement per sobre de la xifra mitjana d'electors, tant l'any 1901 com 
el 1923. Mataró i Vilanova i la Geltrú tenien un cens superior al terme 
mitjá provincial a comengament de segle, pero no el 1923. L'electorat que 
mes va créixer entre les dues dates fou él deis districtes de Granollers i 

r 

Manresa. 
Entre 1901 i 1923, del total de llocs sotmesos a sufragi durant les onze 

eleccions legislatives —143— la Lliga Regionalista fou la forga millor si
tuada, ocupant el 39% del total d'escons; els monárquics dinástics de les 
diverses denominacions —sense incloure els monárquics autonomistes 
aliats o satél-lits de la Lliga— aconseguiren el 38,4% deis llocs i els repu-
blicans, gairebé tots catalanistes, ocuparen el 16,7% de les places de dipu
tat al Congrés per la demarcació provincial. Aquesta proporció de repu-
blicans resulta de la suma de federáis, nacionalistes i reformistes, tot i 
raccidentalismé en materia de régim i el possibilisme del Partit Reformis
ta en qué s'enquadraren a partir de 1912 alguns polítics catalans. 
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COMPORTAMENT ELECTORAL DELS DISTRICTES 

DISTRICTES 1901 1903 1905 1907 1910 

Arenys de Mar 

Berga 

Castelltercol 

Granollers 

Igualada 

Manresa 

M a taró 

Sabadell 

Sant Feliu de 
Llobregal 

Terrassa 

Vic 

t 

Vilafranca del 
Penedés 

Vilanova i ! 
Geltrú 

la 

Participació elec
toral mitjana 

MC : 
ML 
MM 
UMN : 
MI : 
FMA 
T : 
I 
Irg : 
IC : 

MC 
63 
R 

M L * 
72 
T 

MC 
76 

ML 
59 

R.LL 

= ML 
50 

LL (*) 
57 

R, ML 

ML 
71 
LL 

MC 
48 

R F 
ML 
45 
R 

= ML 
36 

MC 
65 

ML 
44 

I R g 
ML 
52 
RF 

57 

MC 
68 
MC 

I * 
71 
ML 

= MC 
74 

M C * 
57 

R,LL 

= ML 
59 

= L L * 
62 

MC, R 

L L * 
63 

U C , R F 

RF 
56 

MC 
R 
53 

ML 

= M L * 
70 
R 

= M C * 
63 

R 
59 

MC 

RF 
60 

MC,LL 

63 

monárquic conservador 
monárquic liberal 
monarquic maurista 
Unión Monárquica Nacional 
monárquic independent 
Federació Monárquica 
tradicionalista 
independent 

L Autonomista 

independent regionalista 
independent católic 

= MC 
62 

ML 

M L * 
79 

MC 

MC 
68 

M L * 
50 

LL,R 

= ML 
50 

= L L * 
56 

ML 

= LL 
57 
RF 

= RF 
46 

LL 
ML 
54 
R 

= ML 
38 

1 

L L * 
68 

MC 

= R 
34 

LL 
54 
R F 

55'5 

LL 
N 
R 
RF 
RN 
RR 
UFNR 
UC 
Rf 
PSOE 

LL 
72 
MC 

Ts 
75 
ML 

LL 
75 

LL 
52 
RF 

LL 
64 
ML 

= LL 
52 

MC 

= LL 
51 

= RFS 
36 

* 

Rs 
48 

Rs 
45 
R 

Ts 
60 

= Rs 
41 

= LL 
66 
RF 

56'6 

MC 
81 
LL 

L L * 
73 

ML, RR 

= L L * 
77 

T ,ML 

LL 
70 

ML, RR, UFNR 

M L * 
80 
LL 

MC 
67 
LL 

ML 
77 
R 

UFNR 
70 

ML,RR 
= UFNR 

71 
LL,RR 

ML 
46 
R 

M L * 
79 
T 

= UFNR 
67 
RR 

= LL 
74 

RF 

72 

: Lliga Regionalista 
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DE LA PROVINCIA DE BARCELONA 

1914 

= M C * 
81 
LL 

= LL 
69 
MC 
LL 

= LL* 
61 
ML 

M C * 
75 
ML 

= MC 
69 

LL,UFNR 
ML 

M C * 
67 

R,LL 

= Rf 
62 

LL, UFNR 

= ML 
53 
RR 

L L * 
75 

MC 

LL 
75 
MC 

= LL 
60 
RR 

1916 

= M C * 
77 
LL 

= LL 

= LL 
64 

ML 

= L L * 
61 

ML 

= M C * 
69 

T 

LL * 
67 

MC 
= ML 

R F * 
62 

ML 

LL 
63 
Rf 

= ML 
59 

RR 

M L * 
79 

= Rf 

= Rf 
35 
I 

= L L * 
65 

ML, BRA 

1918 

LL 
63 

PRC, PSOE 

MM 
72 
ML 

LL 
70 

ML 

LL* 
62 
ML 

L L * 
76 

MC 

L L * 
66 

PRC 

LL 
72 

PSOE 

LL 
79 
RF 

LL 
66 
Rf 

= M 
74 

LL,R 
T 
79 

LL, PSOE 

= Rf 

= LL 
48 

PSOE 

1919 

UMN 
72 
LL 

= U M N * 
72 

T, ML 

LL 
73 
IC 

= LL* 
62 

ML 

MI 
44 
LL 

LL 
64 

PRC 

MI 
60 

PSOE 

PRC 
68 

LL, UMN 

= LL 
54 
RF 

= UMN 
74 

PRC 
= T 

67 
PSOE 

= Rf 
66 
LL 

= LL 
61 

UMN, PSOE 

1920 

F M A * 
80 

UMN 

= UMN 
65 

LL 

LL 
73 

UMN 

= LL 
56 

UMN 

FMA* 

LL 
53 

UMN 

MI 
54 

PSOE 

PRC 
65 

LL, UMN 

= LL 
41 
RR 

= U M N * 
76 

PRC 

I R g * 
70 
T 

= Rf 
64 
I 

= LL 
38 

1923 

= FMA* 
75 

UMN 

UMN 
72 
LL 

LL 
63 

LL (*) 
64 

ML 

= MC 
52 

= LL 
53 

ML 
57 

N ,R 
= PRC 

63 
LL 

= LL 
59 

ML,RN 

PRC 
75 

UMN 

LL 
47 

LL* 
71 

Rf, PRC 

= LL 
59 
RF 

68*1 64'2 68'6 64'6 60 62'6 

NOTA: 
1. — A la casella superior s'indica la filiació del diputat electe. 
2. — En cas de reelecció del diputat de la legislatura anterior s'indica amb 

el signe = . 
3. — Si l'acta és impugnada s'indica amb un asterisc i si arriba a ser amu

lada Fasterisc és entre paréntesis. En cas de resultar elegit després el 
derrotat anteriorment, s'indica amb una fletxa. 

4.—•• A la segona casella s'indica el percentatge de participació electoral. 
5. — A la casella inferior s'indica la filiació del candidat o candidats ven-

cuts per ordre del nombre de vots-



ESCONS ACONSEGUITS PER LES DIVERSES FORCES POLÍTIQUES A LES 
ELECCIONS LEGISLATIVES ENTRE 1901 I 1923 ALS DISTRICTES DE LA 

DEMARCACIÓ PROVINCIAL BARCELONINA 

M/ Total 
Districtes MC ML UMN FMA dinástics T LL I R Rf 

Arenys de Mar 6 1 2 9 2 
Berga 1 2 3 6 1 3 1 
Castelltarcol 3 3 8 
Granollers 1 2 3 8 
Igualada 3 4 1 1 9 2 
Manresa 2 2 9 
Mataró 5 2 7 4 
Sabadell 2 2 1 8 
St. Feliu de Llobregat 2 2 5 3 1 
Terrassa 6 3 9 2 
Vic 2 2 4 3 4 
Vilafranca del Penedés 1 1 1 4 5 
Vilanova i La Geltrú 1 1 9 1 

Totals de cada forca 20 25 10 3 58 56 1 18 6 

NOTA: En realitat els diputats de la Fedexació Monárquica Autonomista eren 
aliats o satélite de la Lliga Regionalista i, per tant resulta discutible en-
globar-los en el total deis dinástics encara que ho siguin. 

Al conjunt de districtes pertanyents a la provincia de Barcelona fou 
on la Lliga Regionalista va aconseguir una penetració mes ampia. Entre 
1901 i 1923, aquest partit ocupa el 26% del total d'escons a la provincia 
de Girona, només un 18% a la de Lleida i tan sois un 5,6 a la de Tarra
gona, on la incidencia del catalanisme conservador fou menor. 

El pes del republicanisme al conjunt deis districtes uninominals bar-
celonins, durant aquest primer quart de segle, fou considerablement infe
rior a l'aconseguit a les altres províncies catalanes: la suma de republi-
cans i reformistes a la de Barcelona representa només el 16,7% enfront 
del 26% de Girona, el 26% de Lleida i el 35% de Tarragona. Resulta sor-
prenent el contrast entre les províncies de Barcelona i Tarragona, tot i 
que en termes absoluts fossin 35 els escons republicans aconseguits a la 
provincia de Barcelona i 31 a la de Tarragona. 

Respecte a les forces dinástiques centralistes, hom pot observar un 
equilibri entre consérvadors i liberáis, igual que a la provincia de Girona, 
mentre al conjunt deis districtes lleidatans i tarragonins el nombre total 
d'escons ocupats pels liberáis fou mes del doble que l'aconseguit pels con
sérvadors. La proporció de diputats monárquics centralistes —excloent 
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els de la FMA— fou de la quarta part de la representació parlamentaría 
provincial entre 1918 i 1923. 

Els districtes pertanyents a la provincia de Barcelona en els quals 
predominaven netament els monárquics dinástics eren els de Berga, Iguala
da i Terrassa, i només al tercer l'alternativa predominant era republicana. 
Els districtés d'Arenys de Mar, Mataró i Vic foren districtes d'orientació 
política dretana, pero disputáis per la Lliga Regionalista i els seus afins, 
els dinástics, amb diversa i fluctuant fortuna. Només a Mataró la princi
pal alternativa era republicano-socialista. La forca deis tradicionalistes a 
Vic era notable. Si ens atenem ais vencedors en les darreres quatre elec-
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cions legislatives del període, s'observa que el districte d'Arenys de Mar 
tendí a restar en l'órbita del regionalisme per mitjá d'un diputat pertanyent 
a la Federació Monárquica Autonomista; Mataró fou abandonada per la 
Luga ais dinastics; a Vic el regionalisme tingué tirada a imposar-se des-
prés d'haver-se conformat a donar el seu suport a un jaumí o a un auto
nomista independent de dreta. 

Castelltercol, Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú eren districtes 
controláis per la Lliga Regionalista, amb una forca rival republicana a 
Manresa i Vilanova. Els republicans predominaren a Sabadell i a Vilafran-
ca del Penedés, mentre que Sant Feliu de Llobregat fou un districte molt 
fluctuant i disputat, que després de semblar domini república passá a 
ésser controlat per la Lliga Regionalista. El progrés de la Lliga no sempre 
es realitzá, per tant, a costa deis dinastics. A Sant Feliu de Llobregat i a 
Vilanova i la Geltrú es realitzá a costa deis republicans federáis o autono-
mistes. Berga i Igualada foren els dos únics districtes que la Lliga va 
perdre —o va cedir— a mans deis monárquics ais quals els havia con-
querit abans. 

L'evolució de la correlació de forces ais districtes uninominals de la 
provincia de Barcelona travessá per diversos períodes. A les eleccions de 
1901 el transcendental canvi poli tic esdevingut a la ciutat de Barcelona 
no afecta prácticament els tretze districtes uninominals de la demarcado 
provincial, i els monárquics encasellats mantingueren les seves posicions i 
encara guanyaren sense contrincant a quatre districtes. Entre 1903 i 1907 
es produeix un retrocés progressiu de les forces dinástiques a la provin
cia de Barcelona, reculada només experimentada a la resta de Catalunya 
pels monárquics ais districtes de la demarcació provincial de Girona 
Els diputats monárquics baixaren ja l'any 1903 de 12 a 6, els republicans 
guanyaren 4 districtes —Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Vilafranca del 
Penedés i Vilanova i la Geltrú— i la Lliga Regionalista experimenta un 
progrés menor, penetrant a Manresa i Mataró. Si l'any 1905 els monárquics 
aturaren el descens i encara sortiren a tres districtes sense competencia, 
la Lliga conquerí quatre llocs. Certament, a Vic progressá a costa del 
monárquic conservador titular del districte, en canvi a Vilanova i la Geltrú 
desallotjá al diputat república que el 1905 havia desbancat l'encasellat 
dinástic. A les eleccions de 1905 es produí ja el primer pacte de no agres-
sió Lliga-dinástics a costa deis republicans. Mentre a Vilanova i la Geltrú 
els liberáis deixaven el camp lliure al candidat regionalista Bertrán i 
Musitu per tal de no tornar a dividir l'electoral de dretes, en contrapar
tida el liberal Roig i Bergadá guanyava a Sant Feliu de Llobregat amb el 
suport implícit deis regionalistes, restant desbancats els diputats republi
cans triomfadors a ambdós districtes dos anys abans. 

Tots els diputats sortits de les eleccions de 1907 ais districtes per-
tanyents a la provincia de Barcelona foren solidaris —set regionalistes, dos 
carlins i quatre republicans— i la desbandada monárquica es féu palesa 
en el fet que només presentessin contrincant a quatre districtes. Els re
publicans antisolidaris plantaren cara ais candidats solidaris a tres dis-
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tríctes: Granollers Terrassa i Vilanova. El 1907 la Lliga guanyá la meitat 
deis districtes barcelonins, mentre que s'hagué de conformar amb la quarta 
part deis districtes gironins i lleidatans i amb un de sol deis tarragonins. 
La Solidaritat Catalana opera mes en el sentit de crear un nou clima polí-
tic que amb vista a sumar els vots de les forces coaligades enfront deis 
dinástics centralistes. En els districtes on no hi havia candidat únic aug
menta la participado electoral en benefici del candidat solidari, pero en 
cap cas la Solidaritat Catalana no substituí una pugna trinária anterior per 
una alternativa binaria. Només a Granollers, s'havia donat a les eleccions 
anteriors una competició triangular i fou precisament aquest l'únic dis-
tricte on s'enfrontaren el 1907 un regionalista i un república, tots dos 
solidaris, havent abandonat el camp préviament el candidat conservador 
govemamental, operació que permeté de beneficiar-se de tots els vots de 
les dretes a la Lliga, i derrotar el república. En cas d'equilibri de les tres 
forces, el triomf de la Lliga era moltes vegades el mal menor per a 
l'electorat monárquic, que constituía un suport insegur peí regionalisme, 
ja que polia tornar a aixecar bandera propia quan no existís enemic comú 
república, com succeiria per exemple en el futur, al mateix districte de 
Granollers. 

Esvaít completament el clima de la Solidaritat Catalana després de la 
Setmana Trágica de 1909, els qui mes havien guanyat a les eleccions de 
1907 foren també els qui mes perderen a les de 1910, en el conjunt deis 
districtes uninominals barcelonins. Mentre els carlins, que havien sortit 
del no res guanyant dues actes el 1907, desapareixien de la llista provin
cial de diputats el 1910, la Lliga baixava de 7 llocs a 4, i en canvi els 
republicans solidaris, unificáis en la UFNR, que el 1907 havien rebut 
només un lloc mes deis que havien conquerít l'any 1903, tornaven a la 
xifra de tres escons que havien tingut l'any 1905, al mateix temps que els 
republicans radicáis, que presentaven candidat propi a cinc deis districtes 
de la provincia, fracassaven totalment en Tintent d'estendre fora de la 
ciutat de Barcelona la influencia que a la capital de Catalunya els acaba-
va de donar les majories. Cal observar, pero, que només a Sant Feliu de 
Llobregat, la Lliga i la UFNR, abans aliades i ara adversarles, acceptaren 
una pugna triangular regionalista-radical-nacionalista republicana, que 
beneficia el candidat d'aquesta darrera filiació, Miró i Trepat. Ais restants 
llocs on els radicáis presentaren candidat es trobaren amb un contrincant 
de la Lliga, o bé amb un de la UFNR, a mes del candidat monárquic. 
En cap cas l'aparició d'un tercer candidat, del PRR o l'altra filiació, no be
neficia l'any 1910 el candidat monárquic, que en els tres casos en qué la 
pugna triangular es plantejá fou derrotat per la Lliga —Berga i Castell-
tercol— o per la UFNR, com succeí a Sabadell. 

Les eleccions de 1914 i de 1916, convocades respectivament pels con-
servadors i pels liberáis, van representar a la demarcació provincial bar-
celonina un període de transició entre els resultáis ben diferents de 
1910 i 1918. Les eleccions parlamentáries de 1910 es caracteritzen per 
la davallada de la Lliga Regionalista, la recuperació pels monárquics de 
sis deis set escons perduts i el manteniment de les posicions deis diputats 
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republicans, tots ells catalanistes. Les eleccions de 1918 representaren en 
canvi l'apogeu del regionalisme, el qual supera els óptims resultáis de 
1907 conquerint nou districtes uninominals de la provincia de Barcelona, 
mentre redu'íen els dinástics a dos llocs i els republicans a un sol, ocupat a 
mes per un reformista, el diputat permanent per Vilafranca, Josep Zu
lueta. 

El període marcat per les legislatives de 1914 i 1916 tingué les carac-
terístiques següents: els monárquics conservaren a la provincia de Barce
lona els llocs recuperats el 1910 pero amb dificultats creixents; els radicáis 
renunciaren a presentar candidats mentre séguien fent incursions —infruc-
tuoses— a les demarcacions provincials de Girona i Tarragona; els repu
blicans nacionalistes no sois es trobaren reduíts a dos llocs, sino que el 
1914 tots dos eren ocupats per dos transfugues de la UFNR, convertits en 
reformistes: el diputat des del 1907 per Sant Feliu de Llobregat, Miró i 
Trepat, i el representant des del 1903 de Vilafranca del Penedés, Josep 
Zulueta, esdevingut cap de la regional catalana del Partit Reformista. 

Es tracta d'un període d'estabilització de les forces — i de descompo-
sició del nacionalisme república—, i aixó es reflecteix primerament en 
la reducció al mínim de les confrontacions triangulars —dos el 1914 i una 
el 1916— a la provincia de Barcelona.. També és palesa aquesta estabilit-
zació en el fet que hi tornen a haver districtes amb candidat únic, fenomen 
desaparegut a les legislatives de 1910. Mentre que Castelltergol era lliurat 
sense lluita pels dinástics a la Lliga el 1914, aquesta deixava de presentar 
contrincant ais monárquics a Mataró, districte que els regionalistes ha-
vien dominat el 1903, 1905 i 1907. La Lliga Regionalista seguiría deixant 
lliure Mataró al candidat únic liberal dinástic a les eleccions de 1916, 
pero aleshores fou Berga i no Castelltergol el districte deixat en mans 
deis regionalistes per l'article 29 sense rival ministerial. És cert que Arenys, 
Granollers, Manresa i Vic foren districtes disputats entre regionalistes i 
dinástics amb sort diversa, en canvi la Lliga no oposá rival al dinástic 
incommovible Alfons Sala Argemí a Terrassa, ni tampoc al reformista 
Zulueta, incommovible a Vilafranca. Grácies a la retirada regionalista a 
Sabadell, el federal Salas Antón pogué vencer el candidat dinástic el 1916, 
i com a réplica, a Vilanova i la Geltrú el regionalista Bertrán i Musitu 
es trobá amenacat per un rival dinástic, animat per l'afebliment notable 
deis republicans al districte. El 1916, la Lliga va fer el tercer intent en 
el districte de Sant Feliu de Llobregat, d'antiga tradició republicana, i 
el conservaría a les se ves mans fins al 1923. 

Les eleccions de 1918 presendaven, després deis esdeveniments polítics 
de l'agitat 1917, la gran expansió de la Lliga Regionalista que va presentar 
candidats a tots els districtes barcelonins, menys al de Berga —abandonat 
al candidat oficial, el maurista de Defensa Social, comte de Fígols—, menys 
a Vilafranca —en el qual Zulueta resulta l'únic diputat per l'article 29 a 
aqüestes eleccions— i tampoc a Vic on un regionalista dissident s'enfronta 
sense éxit al diputat jaumí recolzat per la Lliga. Els regionalistes gosaren 
desafiar per primera i darrera vegada el feu d'Alfons Sala a Terrassa, en» 
trant en una competició triangular estéril al costat d'un candidat república. 
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Matero, districte dinástic i per l'article 29 a les dues anteriors eleccions, 
fou lliurat ais regionalistes, potser com a compensació al lliurament de 
Berga per la Lliga. El districte de Berga restaña a les eleccions de 1919 
i 1920 en mans de José Enrique de Olano, el qual restaura, el 1908, el 
títol de comte de Fígols; era enginyer de mines i havia posat en explotado 
les mines de carbó de Fígols. L'any 1919 sortiria també elegit per Gironá 
i peí seu feu de Berga com a diputat de la UMN. 

Fet curios, encara que sense transcendencia, fou l'esforc electoral fet 
pels socialistes a Catalunya, on fins aleshores, com a máxim havien ob-
tingut resultats merament testimoniáis. La Federació Catalana del PSOE, 
que s'obria aleshores a les reivindicacions autonómiques catalanes —i es 
trobava també emparada el 1918 pels seus aliats republicans, presenta 
batalla a Arenys, Mataró, Vie i Vilanova. Rebé votacions relativamerit 
importants a tots aquests llocs —excepte a Arenys— grácies a la suma 
deis vots republicans ais deis electors socialistes. Tanmateix els tres dis-
trictes escollits corresponien ais únics en que existien a Catalunya nuclis 
socialistes de cert pes: Mataró, Roda de Ter, Manlleu i Sitges. A les 
legislatives de 1918, Largo Caballero fou elegit diputat per Barcelona. A 
les eleccions de 1919, els socialistes tornarien a presentar candidat a dos 
llocs. 

Davant la gran expansió electoral de la Lliga, a la qual retreien haver 
anat del brac de republicans i socialistes en la campanya per aconseguir, 
l'áutonomia catalana, la reacció deis dinástics no podia deixar d'ésser 
enérgica. Sota els auspicis del govern Maura - La Cierva, a les eleccions 
de 1919, la xifra de diputáis de la Lliga ais districtes uninominals barcelo-
nins retrocedí a cinc —en comptes de nou— i els monárquics passaren 
de dos a cinc. La Lliga fou desbancada a Arenys i a Igualada pels dinás
tics i a Sabadell per Francesc Layret, líder del PRC, aprofitant la divísió 
de l'electorat de dretes en la pugna triangular amb els regionalistes i els 
monárquics. 

Després d'unes eleccions tan disputades com les de 1919, amb cap escó 
provist per l'article 29 a la provincia de Barcelona, les legislatives de 
1920, celebrades sota la repressió del governador Martínez Anido, reflectien 
fatiga i escepticismo Dos districtes —Igualada i Vilanova— foren adju
dicáis sense competencia, cosa que no ocorria des del 1916. El nombre 
d'actes impugnades denunciant irregularitats seguéix essent de tres, xifra 
igual que la de 1918 i la meitat que la de les legislatives d e l 9 1 4 i l 9 1 6 . La 
Lliga no augmenta el nombre deis seus diputats, pero comptá amb tres 
diputáis mes —dos de la Federació Monárquica Autonomista i un regiona-
lista independent— que estaven clarament a la seva órbita enfront de la 
Unión Monárquica Nacional Els republicans autonomistes es limitaren a 
conservar Sabadell, on Francesc Layret, assassinat un mes abans, fou 
succeít per Lluís Companys, el qual pogué així tornar de Maó on havia 
estat deportat. Zulueta seguí al seu escó per Vilafranca. 

Les da:*reres eleccions legislatives abans del pronunciament del capitá 
general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, representaren per a la 
Lliga gairebé la recuperació de les posicions aconseguides al moment de 
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plenitud de 1918, a la demarcació provincial de Barcelona. Set diputats 
regionalistes, junt amb un afi de la Federado Monárquica Autonomista, 
haurien representat una victoria notable per a la Lliga si a Barcelona 
Rovira i Virgili, d'Acció Catalana, no hagués obtingut mes de quinze mil 
vots i si no hagués estat anuHada l'elecció de Josep María Trias de Bes per 
Granollers, davant les denuncies de falsificació d'actes fetes peí candidat 
monárquic derrotat. La reacció monárquica anticatalanista restava reduida 
a tres escons a la provincia de Barcelona i perdía el seu feu de Térras sa. 
£1 successor de la Sala Argemí —el qual havia estat designat senador 
vitalici— fou vencut peí república nacionalista Doménec Soler i Palet 
—recolzat pels regionalistes—, amb la qual cosa Terrassa es trobava final
ment representada per un polític de la mateixa línia que el districte veí 
de Sabadell, on Companys era reelegit. Aixó no obstant, el republicanisme 
catalanista només havia arribat a teñir tres llocs deis tretze de la demar
cació provincial de Barcelona després de vint-i-dos anys de lluita. 

Tres districtes barcelonins figuren entre els mes vinculáis, a Catalunya, 
a la persona d'un diputat reelegit gairebé sense interrupció: el districte 
de Terrassa dominat peí fabricant textil local Alfons Sala Argemí, liberal 
dinástic i cap de la Unión Monárquica Nacional; el districte de Vilafranca 
del Penedés controlat entre 1903 i 1923 per l'agrónom i empresari agrícola 
Josep Zulueta i Gomis, de primer república autonomista i després cap deis 
reformistes de Catalunya; i el districte de Vilanova i la Geltrú, controlat 
entre 1905 i 1923 per Josep Bertrán i Musitu, advocat d'empreses i membre 
de la Comissió d'Acció Política de la Lliga Regionalista, directori rector del 
partit. La familia deis Godo, pertanyents al camp liberal dinástic, propieta-
ris de la principal empresa textil igualadina i d'altres a Barcelona, junta-
ment amb «La Vanguardia», diari fundat el 1881, controlava el districte 
dTgualada, pero aquest domini fou interromput per la seva derrota a les 
eleccions de 1907 davant el candidat regionalista. Encara que el 1910 recu
peraren l'acta del districte, la perderen finalment l'any 1914 amb el triomf 
del candidat conservador, que comptá amb el suport no sois del govern 
sino deis regionalistes, carlins i republicans locáis. 

A dos districtes molt disputáis, Manresa i Sant Feliu de Llobregat, dos 
diputats regionalistes semblaren posar les bases d'un control estable de 
llurs actes. A Manresa Leonci Soler i March, hisendat católic i ex-diputat 
monárquic, guanyá l'acta quatre vegades seguides —si bé fou anuHada la 
de 1901—, pero es retirá després de la seva derrota de 1910. A Sant Feliu 
de Llobregat, després d'iniciar-se un aparent control del districte entre 1907 
i 1914 peí república catalanista i després reformista Laurea Miró i Trepat, 
l'acta passaria a mans de la Lliga Regionalista i Sant Feliu seria re
presentat durant les tres darreres legislatures peí mateix diputat, el comer-
ciant Antoni Miracle i Mercader. Laurea Miró i Trepat, seria després, se-
gons Ángel Pestaña, un deis capdavanters de la reacció patronal l'any 1919. 

La participació electoral mitjana en el conjunt deis districtes unino-
minals de la demarcació provincial barcelonina es mantingué alta, i no-
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tablement superior entre 1910 i 1923 al percentatge de votants a la ciutat 
de Barcelona durant el mateix període. Fins a les eleccions de 1919 fou 
sempre una mica inferior a la participació mitjana de les altres tres pro-
víncies. Abans de les eleccions de la Solidaritat Catalana es registraven 
taxes de participació de vegades inversemblants com les que superaven el 
50 % a districtes on només es presentava un candidat i, per tant, no era 
possible que un nombre tant alt d'electors anés a votar. L'aplicació de 
l'article 29 de la llei electoral de 1907 estalviaria aqüestes impostures, en 
no haver-se de celebrar la votació en cas de presentar-se un sol candidat. 
No obstant aixó, un cop proclamats diversos candidats, la votació s'havia 
de realitzar encara que només restes un candidat el dia de les eleccions, 
per retirada deis altres a darrera hora. En aquests casos seguiren regis-
trant-se taxes de participació superiors a la meitat del cens, que no resul
ten gaire dignes de crédit. 

Sense oblidar la limitada fiabilitat de les dades de participació, pot obser
v a r l e que en els districtes amb mes competitivitat i mes presencia d'esquer-
res la mitjana participativa, durant les onze eleccions estudiades, no supera 
el seixanta per cent —Granollers, Manresa, Sabadell, Sant Feliu de Llobre-
gat, Terrassa, Vilafranca del Penedés i Vilanova i la Geltrú—, mentre que a 
districtes on candidats i votants d'esquerres son absents, com Berga i 
Castelltercol, donen mitjanes de participació superiors al setanta per cent. 

En el cas de Castelltercol, domini conservador primer i regionalista 
després, contrasta Falta taxa participativa amb el fet d'ocupar el primer 
lloc quant a nombre de vegades en qué es registra la presentació d'un 
candidat únic: sis en concret —mes de la meitat de les eleccions considera-
des. Ocupen el segon lloc Igualada amb cinc, el tercer, Vic amb quatre 
i el quart Vilafranca del Penedés amb tres. Si la proporció de vegades 
que només es presenta un candidat pot considerar-se signe de fossilització 
política i de desinterés cívic, resulta que el conjunt deis districtes de la 
demarcació provincial barcelonina donen 28 casos sobre un total de 143 
actes posades a elecció entre 1901 i 1923, o sigui prop del 20 %, sobre él 
seu total; proporció només superada a la provincia de Lleida, amb el 23% 
pero notablement superior a la registrada a la de Girona, on sois es produí 
un 15% de candidatures úniques, i sobretot a la de Tarragona, amb un 
4,5% solament. A la provincia de Barcelona no eren justament els distric
tes vinculats a un diputat els que donaven mes casos de presentació d'un sol 
candidat. Cal advertir que es consideren casos de candidatura única aquells 
en qué els resultáis assolits pels vencuts son insignifícants o testimoniáis, 
sense que entrin en una veritable competició. 

La presentació de tres o mes candidats no era sino una excepció en 
districtes uninominals, en els quals la divisió de Felectorat del camp 
dretá o esquerrá podia donar la victoria al del camp contrari, encara que 
hagués obtingut menys vots que la suma deis seus adversaris. Pero si 
el nombre de vegades en qué es registren competicions electorals triná-
ries indica un major grau de vitalitat política, Sabadell i Granollers, amb 
quatre casos, van ais primers llocs, seguits de Manresa, Sant Feliu de Llo-
bregat, i Vilanova i la Geltrú, amb tres casos cada un. 
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La freqüéncia de les impugnacions i anuHacions deis resultats electo-
rals no era precisament signe d'un grau mes alt de corrupció electoral i de 
desmobilització ciutadana, ja que a les zones on una i altra eren mes agudes 
no s'aconseguia denunciar-les i posar-Íes en qüestió, pero resulta un índex 
de normalitat o d'anormalitat en les consultes electorals. El conjunt deis 
districtes de la demarcació provincial de Barcelona donava una proporció 
alta de casos d'actes impugnades per les irregularitats comeses en el 
procés electoral: mes del 28% del total d'actes durant les onze eleccions 
legislatives, proporció mes alta que no la deis districtes gironins amb un 
25%, deis lleidatans amb mes del 20% i deis tarragonins, que no arriben 
en conjunt a aquest darrer percentatge. A la provincia de Barcelona les 
impugnacions s'adrecaren en igual proporció gairebé contra vencedors 
regionalistes i afins seus que contra triomfadors monárquics dinástics. El 
districte mes conflictiu resultava ésser un deis mes disputáis, Granollers, 
seguit de prop d'un altre, menys conflictiu, Vic. A tots dos districtes foren 
impugnats mes de la meitat deis resultats de les eleccions parlamentáries 
del període estudiat. Berga, Igualada, Manresa i Arenys de Mar segueixen 
en ordre de conflictivitat, registrant quatre o cinc vegades sobre onze 
denuncies formáis per aconseguir 1'anuHació de l'acta. On els resultats 
resultaren menys discutits fou ais districtes de Sant Feliu de Llobregat, 
amb cap cas d'impugnació, i a Mataró i Vilafranca del Penedés amb un 
sol cas amb dos. 
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17. Els districtes de la demarcació 

provincial de Girona 

entre 1901 i 1923 





í 

Aquesta demarcació estava dividida en vuit districtes uninominals, 
comptant amb el mateix nombre d'escons al Congrés que les províncies 
de Lleida i Tarragona. Els districtes litorals eren els de Figueres, Vilade-
muls, Torroella de Montgrí, La Bisbal i Santa Coloma de Farners, encara 
que aquest era en bona par t interior i prelitoral. Els districtes interiors 
eren Puigcerdá, Olot i Girona. 

La divisió electoral de les comarques gironines segons le llei de gener 
de 1871, que aplicava la de 20 d'agost de 1870, reflectia una determinada 
estrategia de la burgesia moderada i centralista, davant la forca de la 
dreta carlina i l 'empenta de l 'esquerra federal a la demarcació provincial, 
tal com ha destacat Maria Rosa Virós *. Per tal d'afeblir la forga del car-
lisme a la Garrotxa, foren annexionats al districte de Puigcerdá nou termes 
municipals de la part nord-occidental del parti t judicial d'Olot, de manera 
que el districte electoral d'aquest nom era el menor de la provincia en 
nombre d'electors cap a l'any 1901, no arribant ais set mil. 

1. Maria Rosa Virós: El comportamiento electoral de los municipios gerun-
denses durante la Segunda República: una aproximación a su base económica y 
social. Tesi doctoral, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, 1974. Vegeu el 
capítol dedicat ais precedents entre 1868 i 1923, págs. 45-100. La mateixa investi
gadora ha publicat una síntesi de la tesi en forma d'article a Perspectiva Social 
n.° 10. (Barcelona, 1977) págs. 41-68. 
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COMPORTAMENT ELECTORAL DELS 

DISTRICTES 1901 1903 1905 1907 1910 

Girona 

La Bisbal 

Figueres 

Olot 

Puigcerdá 

Sta. Coloma de 
Farners 

Torroella de 
Montgrí 

Vilademuls 

ML 
34 

M L * 
59 

RF,ML 

RF 
24 

= LL 
56 

= MC 
71 

ML 
48 

MC 
64 
R 

ML 
51 

MC 
69 

R, T, LL 

RF 
65 
ML 

RF 
59 

ML 

LL 
75 
MC 

= MC 
72 

MC 
60 

ML, R, LL 

= M C * 
76 
R 

= ML 
60 

MC, R 

R 
57 

T,MC 

ML* 
59 
RF 

R F * 
33 

ML 

= LL 
52 
R 

= MC 
59 
R 

ML 
54 

ML,R 

= MC 
61 
LL 

= ML 
54 
RF 

= Rs 
37 

RFs 
45 
R 

= RFs 
49 
R 

Ts 
75 
I 

LL 
67 
MC 

LL 
68 
MC 

= MC 
72 
Rs 

Ts 
51 

T 
76 

R, ML, ML 

R 
81 
LL 

= UFNR 
73 
RR 

= T 
75 
RR 

= LL (*) 
80 

= LL 
76 

ML 

^ MC 
• 76 

R, UFNR 

ML* 
79 
T 

MC 

ML 
MM 

FMA 

I 

T 

Crg 

monárquic conservador 

monárquic liberal 
monárquic maurista 

LL 

R 
RF 

Federació Monárquica Autonomista RN 

independen t 

tr adiciona lista 

RR 

UFNR 

católic regionalista Rf 

: Lliga Regionalista 

: república 
: república federal 

: república nacionalista 

: república radical 

: Unió Federal Nacionalista 
Republicana 

: reformista 
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DISTRICTES DE LA PROVINCIA DE GIRONA 

1914 1916 1918 1919 1920 1923 

R 
72 

T,MC 

= R 
81 
LL 

= UFNR 
71 

LL,RR 

= T 
45 
R 

= LL* 
72 
Rf 

= LL 
75 

I,RR 

MM* 
81 

MC,RF 

= ML* 
70 

T, RF 

= R(*) 
71 

LL,T 

= R 
59 
Rf 

ML 
71 

UFNR 

= T 

= LL* 
74 
Rf 

= LL 
67 

UFNR 

MC 
79 

MM 

ML* 
70 
LL 

NOTES: 

LL 
74 

PRC,T 

= R 
72 
LL 

PRC 
65 
RR 

LL* 
83 
T 

= LL 
62 
R 

= LL 
64 

PSOE 

= MC 
67 

PSOE 

LL 
73 
ML 

UMN* 
72 

R,LL 

= R 
40 
T 

= RF 
65 

UMN 

UMN* 
86 
LL 

= LL 
57 

Rf, PRC 

= LL 
56 

MM 

= UMN 
73 
R 

UMN* 
71 
LL 

FMA 
61 

R,UMN 

= R 
39 
Rf 

= RF 

= UMN 
62 
LL 

= LL 
52 

UMN 

= LL 
56 

UMN 

LL(*) 
77 • 

UMN 

UMN* 
65 

CRg 

= FMA* 
64 
Rf 

= RN 
68 

UMN 

UMN* 
72 

RN 

LL* 
62 

UMN 

Rf* 
73 
LL 

= LL 

UMN* 
80 
LL 

LL 
56 

UMN 

1 A la casella superior s'indica la filiació del diputat electe. 
2. — En cas de reelecció del diputat de la legislatura anterior s'indica amb 

el signe = . 

3. — Si l'acta és impugnada s'indica amb un asterisc i si arriba a ser amal
lada Pástense va entre paréntesis. 

4- •—* A la segona casella s'indica el percentatge de participació electoral. 

5. — A la casella inferior s'indica la filiació del candidat o candidato ven-
cuts, per ordre del nombre de vots aconseguits per cada un. Si el 
candidat vencut primer, després arriba en una elecció parcial a ven
cer al primer guanyador abans de la legislatura següent, s'indica amb 
una fletxa. 
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ESCONS ACONSEGUITS PER LES DI VERSES FORCES POLÍTIQUES A LES 
ELECCIONS LEGISLATIVES ENTRE 1901 I 1923 ALS DISTRICTES DE LA 

DEMARCACIÓ PROVINCIAL GIRONINA 

Districtes MC 
M/ Total 

ML UMN FMA dinástics T LL R Rf 

Girona 

La 8 isba 1 

Figueres 

Olot 

Puigcerdá 

Santa Coloma 
de Farners 

Torroella de 
Montgrí 

Vilademuls 

1 

3 

1 

8 

1 

2 

1 

2 

6 

1 

1 

2 

2 

2 

2 5 

2 

2 

2 

3 

3 

10 

8 

1 

4 

1 

1 

5 

7 

8 

1 

2 

4 

9 

9 

1 

Totals 13 12 8 2 35 6 24 22 1 

Amb vista a reduir la forca deis republicans federáis a l 'Empordá, els 
nuclis federalistes de Figueres foren separats deis de La Bisbal, Palamós 
i Sant Feliu de Guixols per mitjá de la creació de dos districtes clara-
ment artificiáis: els de Vilademuls i Torroella de Montgrí. El districte de 
Vilademuls comprenia la major par t del litoral de l'Alt Empordá, la frac-
ció nordoccidental d'aquesta comarca i dos territoris separats del gros 
del districte, el mes important deis quals era el que tenia com a centre 
el terme de Vilademuls, que a la divisió comarcal de 1932 restaría com
pres en el Girones. El districte de Torroella de Montgrí comprenia una 
part litoral entre l'Escala i Begur —poblé del districte de La Bisbal— 
i es perllongava cap a l'interior per Peratallada fins a la comarca de 
Banyoles, que formaría part del Girones en la divisió comarcal del 1932. 
El districte de Santa Coloma de Farners corresponia a grans trets a la 
comarca de la Selva. El districte de Puigcerdá no es limitava a la Cer-
danya, sino que comprenia el Ripollés amb els seus nuclis fabrils. La 
creació deis districtes artificiáis de Vilademuls i Torroella va assolir el 
seu objectiu perqué foren dos feus deis monárquics dinástics, dócils al 
poder central i resistents al doble setge regionalista i república durant els 
dos primers decennis del nostre segle. Si l 'Empordá hagués conservat la 
seva unitat formant un districte plurinominal, els resultats electorals hau-
rien estat ben diferents. 
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Com a la major part de Catalunya, en conjunt els districtes giro-
nins es mantiguereri sota raiternanca convencional conservadora-liberal 
fins a les eleccions de la Solidaritat Catalana de 1907. I com a la resta del 
Principat, el restábliment del sufragi universal, el 1891, tingué una inci
dencia molt reduida, excepté a Figueres i La Bisbal on aflora de seguida 

.• r • 

la forca que conservava el republicanisme federal, el qual triomfá—encara 
• _ • • 

que per poca diferencia de vots— a Figueres el 1891 i a La Bisbal el 1893, 
on torna a vencer a les eleccions legislatives de 1899 —grácies a la divi-
sió deis vots monárquics entre el candidat conservador i el liberal. Vic-
tóries republicanes a les quals cal afegir la de Pi i Maragall a Figueres el 
1898, si bé es va veuré desposseít de l'acta, acusat de traidor a la patria 
per la seva oposició decidida en contra de la dominació colonial a Cuba, 
posició no compartida per la majoria deis principáis dirigents republicans. 

Les victóries del regionalisme cátala a Olot, a les eleccions legislatives 
de 1901, 1903 i 1905, així com el triomf federal a tots tres comicis a Figue
res, juntament amb la victoria republicana a La Bisbal el 1903 i a Girona 
el 1905, representaren ja abans de 1907 una seriosa amenaca per al su-
cursalisme monárquic centralista que conservava el control polític deis 
altres districtes de la demarcado provincial gironina. 
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Si ens atenem a l'observació del comportament electoral a tota la de-
marcació provincial entre 1901 i 1923, quant al nombre global d'escons 
sotmésos a elecció, constatem que els partits dinástics en les seves diverses 
tendéncies aconseguiren el 38% deis llocs, els regionalistes mes del 26% 
i els republicans també mes del 26%. L'evolució final de la correlació de 
forces polítiques durant el període estudiat, limitant l'observació del com
portament electoral a les darreres quatre consultes per a formar el Con-
grés de Diputáis, revela que la mitjana deis escons aconseguits pels di
nástics, de 1918 a 1923, es reduí al 33,7% —percentatge que seria menor 
descomptant els dos escons aconseguits al districte de la capital provin
cial per un monárquic de la FMA, amb el suport deis regionalistes. Aques
ta proporció d'un tere deis llocs conservats pels dinástics resulta superior 
al de la provincia de Barcelona durant el mateix quinqueni que precedí 
la Dictadura de Primo de Rivera —mes del 26%—, pero resulta inferior 
a la que conservaren com a mitjana a la provincia de Lleida —37,5%— i, 
sobretot, els escons que usufructuaren entre 1918 i 1923 a la provincia de 
Tarragona: un 46,8%. 

El conjunt deis districtes gironins constituí la zona on el regionalis-
me tendí amb mes forca a substituir els cacics monárquics fora de la 
provincia de Barcelona. L'equilibri entre republicanisme autonomista i 
catalanisme conservador a les comarques gironines durant aquella época, 
era predecéssor del que seria el canvi en la correlació de forces durant 
la Segona República, canvi que comptava a la provincia de Girona amb 
unes arrels ben clares anteriors a la Dictadura. 

Tot i la tónica predominantment conservadora al conjunt de la demar-
cació provincial entre 1901 i 1923, la base republicana —sovint de centre-
esquerra— no era menyspreable ais districtes en qué triomfava la dreta 
com a Puigcerdá, Santa Coloma de Farners ni especialment al districte de 
la capital provincial, l'electorat del qual es trobava dividit en parts molt 
semblants entre els dinástics en bloc, els republicans —formant també un 
bloc de federáis i unitaris—, els tradicionalistes i els regionalistes. Per 
aixó Girona es caracteritzá per les competicions electorals trináries, mal-
grat les dificultats que el sistema de districtes uninominals posava a la 
viabilitat i eficacia de la pluralitat de candidatures, en lloc del predomini 
del sistema binari, clarament dominant a la resta deis districtes de la 
demarcació provincial gironina. 

La classificació deis districtes gironins si ens atenem a les forces 
predominants, permet distingir en primer lloc un grup de tres districtes 
de majoria clarament conservadora, que es van sostreure al control minis
terial en benefici deis regionalistes, en darrer terme, i deis tradicionalis
tes transitóriament: Olot —que fou el mes immune a la presencia republi
cana—, Puigcerdá —on l'alternativa la tenien predominantment els repu
blicans— i Santa Coloma de Farners, districte en el qual irrupcions fra-
cassades de les esquerres foren menys freqüents. A partir de 1907 el 
districte de Puigcerdá va pertányer al prohom de la Lliga i gran fabricant 
textil Eusebi Bertrand i Serra durant set eleccions consecutives. Va ésser 
desbancat el 1923 per molt poca diferencia de vots peí reformista Joan Da-
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gas que ja venia disputant l'acta a Bertrand i Serra des de feia temps. El 
districte de Santa Coloma fou feu personal del dirigent regionalista Joan 
Ventosa i Calvell ininterrompudament durant vuit consultes electorals, 
triomfant fins i tot sense competencia l'any 1923. 

Al costat d'aquest grup en tenim un altre de dos districtes —Figueres 
i La Bisbal— de clara majoria de centre-esquerra, on les poblacions de 
mes de mil habitants eren republicano-federáis i catalanistes, si bé les 
forces conservadores eren fortes ais pobles menors, tal com ha detectat 
Pere Cornelia, per les eleccions de 1907 2. A Figueres el predomini república 
federal fou interromput només el 1916 per la victoria del candidat liberal 
dinástic sobre Joaquim Salvatella, que havia representat el districte du
rant quatre legislatures consecutives des del 1905. Pero el republicanisme 
nacionalista es torna a imposar a Figueres en la persona del metge i ca-
tedrátic de la Universitat de Barcelona August Pi i Sunyer, el qual repre
senta el districte durant tres legislatures amb el suport electoral del regio-
nalisme, encara que el 1923 l'acta fou arrabassada pels abusos deis agents 
governatius al candidat república nacionalista Albert de Quintana —dipu-
tat de la Mancomunitat— en benefici del monárquic Marqués d'Olérdola. 

La Bisbal, després d'haver donat la victoria al federal catalanista J. M. 
Valles i Ribot a les legislatives de 1903 i 1907, atorgá l'acta, entre 1910 i 
1923, set vegades consecutives al república catalanista independent Sal
vador Albert i Pey, sempre amb un marge folgat de majoria. A Figue
res el duel federal-liberal tendí a donar pas al duel entre federal-catala-
nisme i radicalisme, que representava també l'anticatalanisme. Els 
regionalistes només presentaren candidatura propia l'any 1914, tendint 
a deixar l'hegemonia ais federáis. En canvi a La Bisbal, el regionalisme 
substituí els candidats liberal-dinástics com a principal antagonista de l'es-
querra republicana catalanista, amb dos intents també deis reformistés 
(1916 i 1920) i deis tradicionalistes (1919), per arrancar l'acta de les mans 
de Salvador Albert, tenint en compte el fracás de la Lliga Regionalista. 
El republicanisme unitari o sois verbalment autonomista fracassá, per 
tant, a Figueres i a La Bisbal enfront del federalisme clarament evolu-
cionat cap a posicions de nacionalisme d'esquerra, el qual mantingué la 
seva forta implantació sense dependre del vigor de les sucessives forma-
cions catalanistes d'esquerres coordinades des de Barcelona, perqué la 
independencia deis nuclis federáis locáis empordanesos fou un fenomen 
semblant a la d'altres entitats comarcáis republicanes d'altres indrets de 
Catalunya, durant tot el període estudiat. 

En contrast sorprenent amb els dos districtes empordanesos republi-
cans, el seus ve'fns, els districtes de Vilademuls i de Torroella es carac-
teritzaren per la solidésa del control que les forces dinástiques hi exer-

2. Pere Cornelia i Roca: Girona i Solidaritat Catalana. A Treballs d'His
toria. Estudis de demografía, economía i societat a les comarques gironines. (Gi
rona, abril 1976) págs. 215-273. 
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ciren. La implantació de la Lliga Regionalista fou tardana i insegura* a 
tots dos. No fou fins al 1920 que el regionalisme conquerí l'acta de Torroe
lla de Montgrí, pero la va perdre en ésser anuHada l'acta a favor del con
servador datista Juli Fournier i Cuadros, que venia posseint la represen
tado del districte des del 1910 i la tornaría a teñir el 1923. Fournier havia 
estat el sucessor d'un altre conservador, Robert Robert i Suris, comte de 
Serra i de Sant Iscle, financer , president de la Cambra de Comerc de 
Barcelona i del Banc Hispano-Colonial, promogut a senador vitalici l'any 
1907, després d'haver representat Torroella a les legislatives de 1891, 
1901, 1903 i 1905. Fournier él 1910 era el perfecte encasellat, en ésser a 
la vegada conservador i gendre del governador canalejista de Barcelona. 
El 1920 era director general de Registres i del Notariat a Madrid i mes 
tard, segons ha assenyalat M. R. Virós, es presentarla com a candidat 
radical el 1931 i organitzaria a Girona la Derecha Agraria el 1933. 

A Vilademuls el 1896 Frederic Rahola, mes tard prohom de la Lliga 
Regionalista, havia sortit diputat conservador, pero no seria fins el 1918 
que el regionalisme aconseguiria l'acta peí seu candidat Santiago Masó. 
Entre 1901 i 1905 el districte estigué en mans del diputat cunero Luis 
Canalejas, germá del dirigent liberal-dinástic dissident. El 1920 sortiria 
diputat per Vilademuls el dirigent de la UMN Manuel Rius i Rius, marqués 
d'Olérdola, fill del batlle de Barcelona Rius i Taulet, que a comencament 
de segle s'havia afiliat per poc temps al Centre Nacionalista República. 
L'any 1923 el regionalista Narcís Plá i Deniel, derrotava per gran dife
rencia de vots Darius Romeu baró de Viver, futur batlle primoriverista 
de Barcelona. 

Com a reacció al doble setge república i regionalista, a Vilademuls i a 
Torroella no sois cessa l'alternanca convencional liberal-conservadora a 
partir de 1901, sino que el predomini anterior liberal dinástic a ambdós 
districtes dona pas a un repartiment entre les dues ales monárquiques 
que passaren a monopolitzar des de comencament de segle cada un deis 
districtes, corresponent ais liberáis Vilademuls i ais conservadors Torroe
lla. A Puigcerdá i a Santa Coloma, la Lliga Regionalista succeí els dinás-
tics cuneros o autóctons, heretant un electorat al qual aconseguí conven
cer que un canvi polític i un autonomisme possibilista i reformador po-
dien garantir, millor que rimmobilisme, la dominació social deis propie-
taris agraris davant l'avenc de l'esquerra republicana. En canvi, a Vilade
muls i a Torroella, els terratinents seguiren considerant preferible du-
rant molt de temps confiar directament el poder a les xarxes polítiques 
que detentaven rhegemonia a Madrid. M. R. Virós considera que aquesta 
diferencia en els comportaments pot ésser deguda a la presencia conside
rable de la burgesia barcelonina en el control de la propietat de la térra 
ais districtes de Puigcerdá i de Santa Coloma de Farners, mentre que la 
classe terratinent tenia carácter eminentment local a Vilademuls i Tor
roella. 

Ja s'ha indicat la trajectória variable i molt competitiva de l'electorat 
del districte de Girona amb gran freqüéncia de pugnes triangulars, encara 
que en dues ocasions —el 1901 i el 1907— es presentes només un candidat. 
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El 1901 va vencer sense contrincant el canalejista José Herrero Sánchez, 
que ja havia representat el districte en tres legislatures anteriors. L'any 
1907 triomfá sense rival el república solidan Eusebi Corominas, director 
del diari barceloní república «La Publicidad», que havia guanyat l'acta 
el 1905 aprofitant la divisió deis vots dretans entre el candidat carlí i el 
conservador ministerial. 

Tot i que a Girona tingué lloc el primer míting de constitució de la 
Solidaritat Catalana el febrer de 1906, la penetració del regionalisme fou 
tardana i fins al 1918 no triomfá un candidat de la Lliga, que havia estat 
diputat conservador dinástic peí districte, Bonaventura Sabater, propie-
tari i cacic de Begur. La victoria regionalista es produí a despit de Fo-
posició deis tradicionalistes, que a Girona optarien majoritáriament per 
la línea mes dretana del mellisme, una línea oposada a la coalició amb la 
Lliga que defensaven els jaumins. I així el 1919 el vot tradicionalista con
tribuí a la victoria a Girona de José Enrique de Olano, comte de Fígols, 
maurista de Defensa Social. Va treure mes vots el república catalanista i 
professor de TEscola Normal de la ciutat, Miquel Santaló, que el can
didat regionalista. La forga deis republicans i deis dinástics acabaría 
conduint a un pacte entre els tradicionalistes i els regionalistes a favor 
d'un candidat conservador, que no fos de cap deis dos partits, el cató-
lic regionalista de la FMA, Narcís Plá i Deniel, victoriós el 1920 i el 1923 
i de fet situat en l'órbita de la Lliga Regionalista .Davant la for$a de les 
dretes a Girona també els republicans hagueren de deixar de banda ilurs 
divisions, i si la coalició republicana afavorí primer un república autono
mista, després, el 1914 i el 1916, comporta l'elecció d'un república foras-
ter, el cap deis federáis de Jaén, Eduardo Fernández del Pozo y del Río, 
el qual, acceptat pels republicans nacionalistes i pels radicáis, triomfá 
grácies a la divisió deis vots dretans: de primer, entre el candidat carlí 
Dalmacio Iglesias i un conservador i després entre el mateix D. Iglesias i 
un regionalista. El predomini entre els rengles republicans del catalanis-
me fou frágil i, després de la derrota de Santaló el 1920, una part deis 
electors republicans de Girona arribarien a votar al costat d'una part deis 
dinástics a favor del candidat reformista Joan Liado, el qual esdevingué 
candidat ministerial contra Plá i Deniel el 1923. 

Si bé les eleccions de la Solidaritat Catalana representaren a la provincia 
de Girona una dura desfeta pels dinástics, que només plantaren cara sense 
éxit a quatre districtes —Olot, Puigcerdá, Santa Coloma i Torroella— de 
forma que el 1907 els vots solidaris donaren el triomf a quatre republicans, 
dos tradicionalistes i dos regionalistes, en canvi després els dinástics es 
referen a les comarques gironines i no fou fins a les eleccions de 1918 que 
la Lliga conqueriria cinc escons, que juntament amb els dos aconsguits pels 
republicans catalanistes, deixarien els dinástics redults a 1'únic distric
te de Torroella. Encara tingué lloc una nova revifalla monárquica sota 
l'impuls de la UMN i amb el suport deis tradicionalistes mellistes locáis. 
No obstant aixó, els diputáis dinástics sucursalistes estríctes eren només 
dos a les comarques gironines, el 1923. 
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Respecte a la tendencia deis districtes a vincular-se a un diputat ja 
s'han indicat diversos casos: el de Bertrand i Serra a Puigcerdá, el qual 
prengué la clientela al conservador Ferran Puig i Mauri, marqués de Santa 
Anna, que durant sis eleccions des de la de 1896 venia posseint l'acta del 
districte. Bertrand i Serra, que era un deis principáis empresaris de la 
industria cotonera amb fabriques a Manresa i Molins de Rei, va promoure 
la millora de les comunicacions amb el nou ferrocarril Ripoll-Tor de 
Querol i també l'eixample residencial burgés del camp de golf de Puigcerdá. 

A Olot, la Lliga predomina entre 1901 i 1907 amb el triomf, ja el 1899, 
d'un gran terratinent passat ais rengles regionalistes, Caries de Camps, 
marqués de Camps i president de l'Institut Agrícola de Sant Isidre. Pero 
el 1907 cedí l'escó al jaumí Pere Llosas, banquer i propietari, que repre
senta el districte durant quatre legislatures fins que la Lliga no va deci
d i r l e a recuperar el districte i derrota el 1918 a Llosas, el qual denuncia 
sense éxit diversos actes de corrupció electoral. El suport deis tradicio-
nalistes despitats al candidat de la UMN, l'any 1919, seria fatal per ais 
regionalistes. La Lliga no aconseguiria d'arraconar els dinástics fins al 1923, 
amb el triomf per gran majoria d'un propietari local ex-carlí, Ignasi de 
Ventos. 

El primer lloc peí que fa a permanencia en el districte correspongué, 
pero, a Ventosa i Calvell, a Santa Coloma. A desgrat de la seva condició 
d'ex-ministre de la Corona que li havia d'assegurar el respecte deis mi
nistres de Governació, Ventosa hagué d'enfrontar-se el 1920 amb un com
petidor monárquic, pero l'any 1923 fou diputat per l'article 29. El segon 
lloc com a permanent d'un districte a la provincia de Girona correspon al 
república Salvador Albert a La Bisbal. 

La participado electoral mitjana a les comarques gironines presenta 
una trajectória ascendent que supera el 70°/o entre 1910 i 1918, seguint 
una evolució semblant a la mitjana de la provincia de Barcelona, encara 
que amb percentatges mes alts. La proporció mitjana de votants era 
inferior en els districtes republicans —Figueres i La Bisbal— que no 
superaren la mitjana participativa del 60%, mentre que els districtes mes 
dretans s'aproximaven al 70% o el superaven, com en el cas de Torroella. 

La proporció global de candidatures úniques entre 1901 i 1923 fou a 
les comarques gironines del 14,7% resultant inferior a la deis districtes 
de la provincia de Barcelona, amb un 19,5% de casos i, sobretot, inferior 
al de la provincia de Lleida, amb gairebé un 23% de casos, pero en canvi 
era molt superior al de la provincia de Tarragona. La competició ternaria, 
que a la major part deis districtes catalans fou un episodi lligat a la tran
sido d'una determinada correlació de forces a una altra de distinta, esde-
vingué un fenomen molt perllongat a la ciutat de Girona, si bé l'any 1923 
sembla establir-se el sistema binari corrent. Peí que fa al nombre de casos 
de presentació d'un sol candidat, el máxim correspon a Puigcerdá amb tres 
i el mínim el presenten La Bisbal i Torroella, amb cap cas, curiosa coinci
dencia del districte mes solidament república i del mes sólidament dretá, 
ambdós vems. La resta deis districtes registren dos casos de candidat únic 
entre 1901 i 1923. 
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La impugnació formal deis resultáis electorals com a indici de la con-
flictivitat de les eleccions i la denuncia d'accions de corrupció, es produiren 
a la provincia de Girona en 23 casos sobre un total de 88 actes entre 1901 
i 1923, és a dir mes de la quarta part del total, proporció inferior a la 
registrada a la provincia de Barcelona, pero superior a les de Lleida i Tar
ragona que oscillaren al voltant del 20%. De les 23 impugnacions només 
3 donaren lloc a anul-lació de l'acta i precisament, dues afectaren candi-
dats regionalistes, una un república i cap no afecta els monárquics. El 
districte que durant el període estudiat fou objecte de mes reclamacions 
contra practiques d'adulteració electoral, va ésser el de Vilademuls, amb cinc 
casos d'impugnació deis resultáis, i és significatiu que el primer cas es 
produís l'any 1910, o sigui quan el domini monárquic comencava a ésser 
realment amenacat. Torroella i Puigcerdá ocupen el segon lloc amb quatre 
casos cadascun. Olot i Girona en registren tres cadascun, La Bisbal i Figue-
res, dos, i l'únic sense cap acta impugnada fou el de Santa Coloma de 
Farners, feu regionalista des del 1907. A les eleccions de la Solidaritat 
Catalana no es registra a la provincia de Girona cap denuncia de corrupció 
electoral. A cada una de les tres eleccions anteriors només se'n presentaren 
una o dues. 

La xifra corrent d'impugnacions d'actes a les eleccions posteriors a 
1907 fou de dues, pero les de 1923 foren, segons sembla, especialment 
corruptes i conflictives, ja que els resultáis foren consideráis fraudulents 
a cinc deis vuit districtes gironins, signe que els costums polítics es nor-
malitzaven amb dificultat, pero senyal també de manca de resignado én-
vers les técniques tradicionals d'adulteració en una fase de descomposició 
de les estructures caciquils. 
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18. Els districtes de la demarcado 

provincial de Lleida 

entre 1901 i 1923 
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Deis vuit districtes uninominals de la provincia de Lleida tres —Sort, 
Viella, La Seu d'Urgell i Tremp— corresponien a la part pirinenca; dos 
—Solsona i Cervera— estaven a cavall de l'altiplá de la Catalunya Central 
i de la plana —especialment el districte de Cervera que abastava part de 
TUrgell—, i tres —Balaguer Lleida i Les Borges Blanques— corresponien a 
la plana meridional, que en la divisió comarcal de 1932 comprendria 
les comarques de la Noguera, el Segriá, TUrgell i les Garrigues. A co-
mencament de segle els districtes de Lleida, Balaguer i Les Borges Blan
ques —o sigui els tres de la plana— i el de Solsona superaven la xifra de 
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deu mil electors, mentre els altres estaven entre els set mil cinc-cents i els 
nou mil.. Vint-i-dos anys després, s'havia accentuat la diferencia entre 
els districtes de la plana, on es desenvolupava el regadiu, i els de la mun-
tanya i l'altiplá central cátala, de manera que el diputat per Lleida represen-
tava 13.891 electors, mentre que el diputat per la Seu d'Urgell només re-
presentava 7.320 electors. 

Aquesta rigidesa de la divisió electoral servia de fet els interessos del 
régim polític imperant i deis sectors socials mes conservadors que el 
sustentaven, perqué els districtes de la plana, mes desenvolupats, eren 
els menys controlats pels partits dinástics centralistes i els hi convenia 
que estiguessin relativament sobrepresentats, al contrari deis de la 
muntanya, mes endarrerits, que eren els mes dócils a la oligarquia políti
ca central. El conjunt deis tres districtes de Lleida, Balaguer i Les Borges 
Blanques van veure incrementar-se en 6.188 el nombre deis seus electors 
entre 1901 i 1923, en canvi, el conjunt deis quatre districtes de La Seu, 
Solsona, Sort-Viella i Tremp perderen 2.487 electors durant el mateix 
període. 
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COMPORTAMENT ELECTORAL DELS 

Districtes 

Lleida 

Ba laguer 

Borges Blanques 

Cervera 

La Seu d'Urgell 

Solsona 

Sort - Viella 

Tremp 

NOTES: 

1.— 

2.— 

h 

1901 

ML 
49 

ML 
63 
R 

ML 
56 

T,R 

ML 
66 

MC* 
77 
I 

MC 
57 

ML 

ML 
76 

MC 

iRg 
80 

ML 

A la casella superior 

En cas 
amb el 

1903 

R 
41 

MC 

MC 
71 

R,C 

MC 
63 
R 

ML 
69 

MC 

ML 
78 

ML 

MC 
70 
R 

= ML 
73 

MC 

ML 
79 
MC 

» 

1905 

ML* 
50 
R 

= MC 
47 
R 

ML 
52 
R 

ML 
60 
R 

MC 
75 
LL 

ML 
81 
MI 

= ML 
69 

IRg 

ML 
57 
RF 

1907 

Rs 
56 

MC 

CNR 
69 

MC 

IRgs 
66 

MC 

Ts 
56 

= LL 
80 

MC 

LL 
72 

ML 

= ML 
66 

MC 

RFs 
69 

MC 

s'indica la ñliació del diputat electe. 

de reelecció del diputat de la legislatura 
signe = 

anterior s'indica 

1910 

= UFNR 
75 

ML,T 

= UFNR 
81 

ML 

= NI 
73 

ML 

ML* 
78 

ML»T 

= LL 

= LL 

= ML 

= UFNR 
68 

RF 

-

3. Si Pacta és impugnada s'indica amb un asterisc, i si arriba a ser 
anulada Pasterisc va entre paréntesis. Si el Tribunal Suprem altera el 
resultat o en noves eleccíons parcials canvia el diputat electe s'indica 
amb una fletxa. 
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DISTRICTES DE LA PROVINCIA DE LLEIDA 

1914 1916 1918 1919 1920 1923 

MC* 
72 

UFNR 

= UFNR 
81 
LL 

= NI 
70 

MC 

= M L * 
74 

MC 

MC(*) 
79 
MI 

= MC 
80 
LL 

= M L * 
73 
T 

= Rf* 
78 
RR 

= MC 
68 

UFNR 

= UFNR 
62 

MC 

= NI 
69 
T 

= ML 

M L * 
76 

MC 

ML 

= ML 
53 
T 

= Rf 

PRC 
44 

= LL 
67 

= NR 

= ML 
77 
MC 

LL 
74 
MI 

= M L * 
81 
LL 

LL(*) 
65 
ML 

= Rf* 
76 
LL 

= PRC 
59 

UMN, RR 

= LL 

= NR 
49 

UMN 

FMA 
64 

PRC 

= LL 
i 

UMN 
66 
I 

UMN 

= Rf 
53 

MC 

= PRC 
59 

UMN 

= LL 
65 
RN 

= NR 
49 
LL 

= MI 
67 

ML 

U M N * 
66 
LL 

LL 
62 
RR 

UMN 
69 

UMN 
78 

FMA 

LL(*) 
67 
Rf 

= LL 

= NR 

LL(*) 
75 

ML 

= ML 
60 

LL(*) 
84 

IRg 

ML 

= ML 

4. — A la segona casella s'indica el percentatge de participació electoral 

5. —t A la casella inferior s'indica la ñliació del candidat o candidats ven-
cuts ordenáis peí nombre de vots aconseguits per cada un. 

6. — Respecte a les iniciáis amb qué s'indica el partit en cada cas, consul-
teu la taula del quadre del capítol anterior, página 422, 423. 
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ESCONS ACONSEGUITS PER LES DIVERSES FORCES POLÍTIQUES A LES 
ELECCIONS LEGISLATIVES ENTRE 1901 I 1923 ALS DISTRICTES DE LA 

DEMARCACIÓ PROVINCIAL LLEIDATANA 

Districtes 
M/ Totals 

MC ML UMN FMA dinástics T 
LL/ R/ 
IRg NR Rf NI 

Lleida 

Balaguer 

Solsona 

Sort - Viella 

Tremp 

2 

2 

Borges Blanques 1 

Cervera 

La Seu d'Urgell 3 

3 

2 

1 

2 

7 

3 

3 

8 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

3 

9 

7 

7 

10 

4 

1 

4 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

6 

4 

4 

1 

3 

2 4 

Totals 11 29 6 1 47 1 16 16 3 

Seguint els resultats de les onze eleccions parlamentáries estudiades 
resulta que a la provincia de Lleida els dinástics aconseguiren el 53 °/o 
deis escons, els regionalistes el 18 °/o, els republicans el 18 %, els reformis-
tes el 5,6% i el nacionalisme independent en la sola persona de Francesc 
Maciá, el 3,4 %. En fer la classificació que es reflecteix en les taules que 
acompanyen aquest capítol, s'ha considerat Francesc Maciá com afi a la 
Lliga Regionalista en les eleccions del 1907, com a nacionalista independent 
deslligat del regionalisme a les de 1910, 1914 i 1916 i com a nacionalista 
república a les de 1918, 1919, 1910 i 1923, perqué aquest és el període en 
qué Maciá evoluciona cap a posturés independentistes incompatibles amb 
la Monarquía, tot i que les seves coincidéncies amb les esquerres republi-
canes catalanistes foren poques. Les forces dinástiques conservaren glo-
balment un cert predomini a la provincia de Lleida durant el primer quart 
de segle, amb preponderancia relativa deis liberáis dinástics sobre els 
conservadors, igual que a la provincia de Tarragona. 

Les eleccions de la Solidaritat Catalana marcaren com arreu de Cata
lunya una ruptura amb l'anterior docilitat respecte a Talternanca con
vencional liberal-conservadora. Si comparem els resultats de les vuit elec
cions de diputats al Congrés a la provincia de Lleida, celebrades entre 
1891 —les primeres de la Restauració amb sufragi universal— i 1905, amb 
els resultats de les vuit consultes celebrades de 1907 a 1923 resulta que 
durant el primer període foren elegits 35 diputats liberáis dinástics, 25 
conservadors, dos republicans —un a Lleida i l'altre a Les Borges Blan
ques— i dos independents; mentre que durant el període de 1907-1923 
foren elegits 19 liberáis, 4 conservadors, un tradicionalista, 18 regionalis
tes i 18 republicans, comptabilitzant com a republicanes quatre actes 

439 



guanyades per Maciá i sis guanyades per Josep Llari com a reformista a 
Tremp l. 

Les eleccions de la Solidaritat Catalana representaren per tant un cop 
parcialment irreversible per a les forces dinástiques centralistes, que per-
deren el predomini mentre s'establia un equilibri entre regionalistes i re-
publicans de diverses organitzacions, si bé la implantado regionalista a les 
comarques occidentals —i meridionals— catalanes fou tardana i inferior 
a l'aconseguida a les comarques de les províncies de Barcelona i Girona. 
Si s'observa el pes conservat per les forces dinástiques durant les darre-
res quatre eleccions —1918-1923— del període estudiat, resulta que la mit-
jana d'escons aconseguits per aqüestes fou del 37,5 % en lloc del 27 % 
a la provincia de Barcelona i el 33,7 % a la de Girona, per bé que el per-
centatge mitjá era inferior al de la provincia de Tarragona, amb un 46 %. 
La forca conservada per Toligarquia central era clarament superior a la 
provincia de Lleida que a les de Barcelona i Girona, pero inferior a la 
que mantingué a la de Tarragona. 

El progrés de la Luga Regionalista a les comarques lleidatanes es ca-
racteritzá per la compensació del seu escás pes al districte de la capital 
provincial —on el republicanisme catalanista era mes fort— amb la capta-
ció de personatges procedents d'altres partits, personatges que havien 
sortit diputats amb filiació no regionalista i posseíen ja un aparell propi 
d'influéncia a la provincia o a un determinat districte. Aquest era el cas de 
Joan Garriga i Massó a La Seu d'Urgell, procedent del liberalisme canalejis-
ta passat a la Lliga el 1907, el d'Eduard Aunós, conservador abans de 1918, 
el de Felip Rodés, a Balaguer, tránsfuga del nacionalisme república cap a 
la Lliga el 1917, i el del liberal dinástic Josep Matheu i Ferrer a Cervera 
Tany 1923, polític que era gendre de Pere G. Maristany, que tenia nego-
cis de vi a la comarca. 

Aqüestes adhesions, de vegades oportunistes i circumstancials com en 
el darrer deis casos esmentats, no sempre foren estables. Aunós, després 
d'haver estat secretan de Cambó el 1918, quan aquest fou ministre de Fo-
ment, sortiria de la Lliga el 1923 i seria un primoriverista convencut, fins 
al punt d'esdevenir ministre de Treball sota la Dictadura. Josep Matheu 
seria durant la Segona República un deis dirigents del Partit Radical a 
Lleida. Podríem afegir també els casos de dos diputats elegits amb el su-
port de la Lliga él 1907, que després s'enfrontarien amb ella: Pere Milá 
i Camps, hisendat barceloní, germá del futur comte de Montseny, diputat de 
la Lliga per Solsona a les legislatures de 1907 i 1910, el qual havia passat ja 
al partit liberal a la de 1914, i Francesc Maciá, sortit de l'órbita de la 
Lliga Regionalista per enfrontar-s'hi, fins al punt que aquesta li oposaria la 

1. Conxita Mir Curco: Elecciones legislativas en Lérida durante la Restau
ración y la Segunda República: Geografía del voto. Fundación Juan March. Se
rie Universitaria n.° 126 (Madrid, 1980) págs. 4-22. Es tracta d'un a vane de la 
tesi doctoral en realització. 
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candidatura de Rodés al seu districte fidelíssim de les Borges Blanques, 
a les eleccions de 1920. La Lliga, pero pogué comptar amb la influencia 
del seu cap a Lleida Roma Sol i Mestre, alcaide de Lleida el 1901, di
putat provincial des del 1913, president de la Diputació Provincial el 1919 
i conseller de la Mancomunitat des d'aquest any. 

El republicanisme era, pero, mes fort que la Lliga a la capital. 
Com a forca hegemónica de Toposició ais dinástics comandáis peí 
clan deis liberáis dinástics monteristes Miguel Agelet i Besa i Josep Age-
let i Garrelt, el republicanisme encapcalá la Solidaritat Catalana a Lleida2. 
La Joventut Republicana de Lleida, entitat cultural primer i després polí
tica dirigida per Humbert Torres i Alfred Pereña, fill del cap república 
salmeroniá de Lleida durant la Restauració, s'incorporá al Partit República 
Cátala el 1917, si bé com succeí amb el nucli federal i catalanista de l'Em-
pordá, el nucli república lleidatá gaudí d'independéncia de fet, encara que 
dones suport entre 1907 i 1923 a l'advocat barceloní Joan Moles i Ormella, 
degá del CoHegi d'Advocats de Barcelona. 

El liberalisme dinástic a Lleida es dividía en dos clans, que s'identifi-
caren a posteriori, respectivament amb les fraccions moretista, monteris-
ta i canalejista primer i romanonista, garciaprietista i albista després: eren 
els clans que encapcalaren la familia Agelet a la plana —Miquel Agelet 
havia estat diputat peí districte de Lleida durant tots els períodes de 
govern liberal de 1886 a 1901— i els germans Emili i Daniel Riu i Periquet, 
residents a Madrid i procedents de Sort, que controlaven els districtes de 
la muntanya. 
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Emili Riu domina el districte de Sort-Viella des de 1901, i entre ell 
i el seu germá Daniel monopolitzaren la representació d'aquesta contrada 
durant nou Iegislatures, amb dues excepcions: la de 1918, en qué pogue-
ren al capdavall aconseguir 1'anuHació de l'acta del seu rival regionalista 
Eduard Aunós, el qual havia esmergat quatre-centes mil pessetes de Té-
poca en comprar vots, i la de la legislatura de 1920, en la qual cediren 
el districte a llur amic polític Manuel Rius Rius, capitost de la UMN. 
Al mateix temps, el reformista Josep Llari, advocat de Tremp, cedía 
el seu escó i la seva clientela política al seu cunyat Daniel Riu, reelegit 
per l'article 29 al mateix districte el 1923, alhora que el seu germá i cap 
de clan recuperava l'acta de Sort-Viella sense competidor. 

El poder deis Riu, per tant, no sois s'estengué a Tremp grácies al seu 
parentiu i associació amb Tex-nacionalista república i reformista Llari, 

r 

fet amb el qual cal relativitzar molt el grau real d'emancipació del distric
te de Tremp del caciquisme, sino que fou present a Solsona on Daniel 
Riu fou diputat amb gran facilitat el 1916, i el 1918, essent director general 
de duanes i coHaborador de la publicació madrilenya «Revista de Econo
mía y Hacienda» que dirigía el seu germá, el qual era també director de 
la influent «Revista Nacional de Economía» i cap de redacció del «Diario 

2. Vegeu Roma Sol i María Carme Torres: Lleida i el fet nacional cátala, 
1878-191L Edicions 62 (Barcelona, 1978). 
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Mercantil» de Madrid. A mes, els Riu coHocaren Joan Serradell a Solso-
na, com a successor de Daniel Riu el 1919 i a La Seu d'Urgell com a enca-
sellat triomfant el 1920 sobre el regionalista Josep María Trias de Bes, 
diputat per l'article 29 del districte a la legislatura de 1918. De tota ma
nera, els Riu, davant el canvi de mentalitat posterior a 1907 i el progrés 
de les forces contraríes al sistema, hagueren d'oferir millores tangibles 
a canvi deis vots, tal com va fer Daniel Riu el 1920 a Tremp, amb una 
mobilització d'electors a favor de la construcció del ferrocarril Noguera-
Pallaresa, en la qual tingué un paper important el germá del diputat per-
manent de Sort-Viella. 

Durant la Restauracio, els tres districtes de la plana —Lleida, Balaguer 
i Les Borges Blanques— havien estat objecte d'una estricta alternancia con
servadora-liberal d'acord amb el govern del moment, mentre que els distric
tes de la muntanya i de l'altiplá central cátala esdevingueren feus liberáis 
—Cervera i Sort-Viella— o conservadors —Solsona, La Seu d'Urgell i 
Tremp—, on el torn convencional no es practicava i on l'escó tendía a esde
venir patrimoni d'un personatge generalment de Madrid, que era encasellat 
fins i tot pels ministres de la Governació del partit dinástic rival. 

Cervera fou representada al Congrés durant sis legislatures seguides, 
per Vicente Alonso Martínez entre 1886 i 1899 i fins i tot el 1905 l'elecció 
de Dionisio Alonso Martínez sense oposició apreciable fou un conat de 
mantenir vinculat l'escó a la familia. El districte de Sort-Viella havia estat 
patrimoni de Luis de León entre 1881 i 1893 i quan aquest esdevingué 
senador vitalici, el succeí Ricardo García Trapero que traspassá l'escó a 
Daniel Riu, amo de la representació del districte durant els dos primers 
decennis del segle. 

El districte de Solsona fou entre 1893 i 1898 domini de Joan Maluquer 
i Viladot durant tres legislatures, després d'haver estat concedit al general 
Azcárraga durant el decenni anterior. Maluquer i Viladot era un monár-
quic conservador que també havia actuat en els anys vuitanta com a ca
talanista, coHaborant en «La Renaixenca»; mes tard seria cap de la Fede-
ració Monárquica Autonomista, aliada de la Lliga Regionalista. El conser
vador silvelista Isidre Valls succeí Maluquer en l'escó de Solsona durant 
tres legislatures, pero el 1905 cedí el lloc al liberal Josep Agelet, el qual 
seria desbancat peí candidat regionalista de Solidaritat Catalana. 

La Seu d'Urgell fou durant cinc legislatures seguides, feu personal fins 
a 1903 de Ramón Martínez Campos, segon duc de La Seu, fill del general 
Arsenio Martínez Campos, el promotor militar de la Restauracio alfonsina 
i el vencedor deis carlins precisament a La Seu. Un altre fill del general 
Martínez Campos seria vengut el 1907, sense tornar a pretendre el distric
te. Rafael Cabezas Montemayor fou investit com a diputat de Tremp vuit 
legislatures seguides entre 1876 i 1896, pero després el districte deixá 
d'ésser propietat d'un sol polític de Madrid, i estigué, com els dis
trictes de la plana, sotmés a l'alternanga deis dos partits oficiáis, dócil 
a la voluntat del govern del moment. 

Entre 1901 i 1907 Lleida, Balaguer i Les Borges comengaren a ésser dis-
putades ais dinástics alternants pels republicans com a únics contrincants. 
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A les eleccions de 1905 Manuel Pereña, cap d'Unió Republicana a Lleida i 
diputat peí districte a les legislatives anteriors treia el 46,4% deis vots, la 
candidatura de Nicolás Salmerón a Balaguer obtenía el 21,6% deis sufra-
gis i a Les Borges Blanques el president de Joventut Republicana de Lleida, 
Manuel Soldevila aconseguia el 44,3% deis vots. L'electorat carlí tenia 
també un cert pes a Les Borges Blanques, com a Cervera i a Lleida, en
cara que en menys proporció en aquest darrer districte. 

Les eleccions de la Solidaritat Catalana, en les quals només resta en 
mans deis dinástics el districte de Sort-Viella, significaren l'emancipació 
irreversible deis tres districtes de la plana que ja abans de 1907 havien ma-
nifestat mes vida política; representaren també una independització rela
tiva i temporal del districte de Tremp i modificaren els plantejaments de 
les consultes electorals ais districtes de la muntanya i de l'altiplá central 
cátala. Així i tot, la desmobilització, les tupines, les falsificacions d'actes 
i la compra de vots seguiren essent la norma a la major part deis poblets 
mal comunicats d'aquestes contrades, on el Tribunal Suprem i el Congrés 
de Diputáis es veurien obligats a anullar quatre vegades els resultats d'un 
o altre deis quatre districtes per practiques demostrades de corrupció, fins 
al punt de suspendre el dret de representació durant una legislatura, de 
cadascuna de les circumscripcions afectades en comprovar que tant el 
denunciant com el denunciat havien rivalitzat en l'adulteració del sufragi. 

Al districte de Lleida l'antiga alternanca liberal-conservadora —amb 
predomini liberal— dona pas a la pugna catalanista republicana conserva-
dóra, amb marginació deis liberáis i resultat desigual i disputát. Aquest 
fenomen ana acompanyat d'un augment notable de la participació electo
ral, sobretot entre 1910 i 1916, a causa de l'augment de votants a la capital 
provincial, que era residencia de molts funcionaris pels quals el vot era 
obligatori arrel de la llei de 1907, i on la politització fou mes gran que no 
a les comarques. Entre 1907 i 1923 quatre vegades la victoria fou del repú
blica catalanista Joan Moles, tres vegades guanyaren els conservadors en la 
persona de Ricardo Ramos i del sots-secretari de la presidencia del govern 
Dato, Salvador Cañáis, i només el 1923 s'imposá el regionalista Manuel 
Florensa, ex-governador civil de Logroño i alt funcionan dinástic, que 
gaudí del suport deis liberáis riuistes, deis radicáis i deis tradicionalistes 
mellistes, fins aleshores anticatalanistes. En aqüestes eleccions el reformis
ta Joaquim Dualde era derrotat per una diferencia molt petita i molt discu
tida. Dualde tenia alhora el suport de Joventut Republicana i deis liberáis 
ageletistes. Dualde aconseguiria, pero, ésser reconegut diputat per Lleida 
després de demostrar la irregularitat de diverses actes. Només una vegada, 
el 1919, els radicáis de Lleida gosaren presentar com a tercer en discordia 
el seu cap Josep Estadella, pero sois va treure el 8,7% deis vots, senyal 
del carácter inequívocament catalanista del republicanísme lleidatá i de 
la relativa forca conservada pels dinástics que no abandonaren la lluita 
contra el nacionalisme república, ni a mans de la Lliga ni a les deis ra
dicáis. 

Les Borges Blanques esdevingué districte propietat de Francesc Maciá, 
qui, després d'haver obtingut el 88,6% deis vots l'any 1907, pogué comptar 
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amb la fidelitat deis seus electors, ja que ni el jaumí Domingo Cirici l'any 
1916, ni Ignasi Gavín, propietari de la gran finca de Masroig a Juneda el 
1919, ni Felip Rodés el 1920, aconseguiren guanyar ni el 20% deis vots. Fill 
d'un comerciant de vi i oli de les Garrigues natural de les Borges, pero 
establert a Vilanova i la Geltrú, militar de carrera i casat amb la filia del 
propietari de la gran hisenda de Valmanya, al municipi d'Alcarrás (Se-
griá), Francesc Maciá era un representant deis estaments dominants a la 
societat tradicional. Per aixó, podía d'aglutinar al seu voltant sectors 
conservadors locáis amb mes motiu que Felip Rodés a Balaguér. Pero si 
Maciá comencá al camp regionalista, tot beneficiant-se del suport d'una 
base republicana catalanista preexistent i ana evolucionant cap a l'esquerra 
amb una voluntat d'articular reformes socials i nacionalisme radical, Ro
dés va seguir en canvi, la trajectória inversa: del centre-esquena cap al cen-
tre-dreta, consolidant així el seu domini al districte, si bé sense moure's 
del camp autonomista, pero ben lluny naturalment de l'independentisme de 
Maciá en els anys que precediren la Dictadura de Primo de Rivera. 

No hi ha testimonis que l'electorat del districte de Les Borges Blan-
ques, que tan fidel li fou, seguís la mateixa trajectória de Maciá, el qual 
hagué de conjuminar, en la seva actuació a Barcelona i a Madrid, una 
protecció pragmática deis interessos quotidians deis seus electors amb 
l'organització d'Estat Cátala, sense que aixó es reflectís en les relacions 
habituáis que mantenia com a diputat, amb els votants de les Garrigues 
i part del Segriá. 

En el districte de Balaguér, Rodés, quan pertanyia a la UFNR, hagué 
d'enfrontar-se amb un candidat liberal, un regionalista i un conservador, 
els quals aglutinaren successivament els electors dretans i aconseguiren 
respectivament el 41, el 37,5 i el 14% deis vots emesos en el marc d'una 
participació oficial del 80 al 60%. Després, un cop situat en l'órbita de la 
Lliga i havent estat ministre de la Corona, Rodés ja no tingué rival quan el 
nacionalista república i ex-batlle de Lleida, Humbert Torres, es presenta 
per Balaguér aconseguint el 38,7 % deis vots a les eleccions de 1920. 

Si a Balaguér la pugna entre catalanistes, republicans i dinástics alter-
nants acaba amb un dualisme regionalista-republicá, que constitueix un 
cas únic a les comarques lleidatanes, a Tremp, antic feu conservador, el 
nou controlador del districte des de 1907, el república autonomista Josep 
Llarí només trobá altres republicans mes o menys anticatalanistes com 
a antagonistes, fet sorprenent en un districte sense tradició republicana. 
Pero la trajectória cap a la dreta de Llari —de la UFNR al Partit Reformis
ta— aniria també acompanyada de la captació de l'electorat conservador. 
Aquest electorat conservador el 1918 dona encara el 41% deis vots a un 
candidat regionalista, pero en canvi l'any 1919 Llari tingué ja el suport de 
regionalistes i liberáis i obtingué el 91 % deis vots, cedint tot seguit la 
clientela i l'escó l'any 1920 al seu cunyat Daniel Riu, un cas insólit pero 
revelador d'un districte que tornava sense lluita a mans deis cacics dinás
tics, amb la neutralització i absorció de les posicions emancipadores ma-
nifestades a partir de 1907. 

Deixant de banda él districte de Sort-Viella, feu liberal personal d'E-
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mili Riu, immune ais canvis que s'operaven a la resta del país, els dis-
trictes de La Seu d'Urgell, Solsona i Cervera presenten els trets comuns 
d'haver estat impenetrables a la influencia republicana i de no haver-hi 
aconseguit els regionalistes suplantar els dinástics centralistes com a forga 
representativa de les classes propietáries, si bé la pugna entre la candida
tura regionalista i la candidatura dinástica conservadora o liberal, segons 
el color del govern que convoques les eleccions substituí l'anterior domi-
ni monolític d'un deis dos partits dinástics sobre aquests tres districtes, 
a diferencia del que seguia passant a Sort-Viella. 

A Cervera, els jaumins no aconseguiren conservar l'acta conquerida 
sense lluita el 1907 i els intents de penetrado regionalista no foren per
ceptibles fins al 1919, i encara de manera indirecta per mitjá del suport 
primer a un monárquic autonomista, Joan Marsans i Peix —germá del 
banquer barceloní Lluís Marsans—, i després del pacte circumstancial amb 
el polític predominant al districte, el liberal Josep Matheu, l'acta del qual 
fou anuHada a causa deis suborns i coaccions massius denunciáis peí 
perdedor, que era el candidat oficial: un Alonso Martínez altra vegada. 

Entre 1907 i 1923, La Seu d'Urgell i Solsona foren quatre vegades di-
nástiques de filiació alternant i quatre vegades regionalistes; pero si a 
Solsona la penetració regionalista semblava consolidar-se cap al 1923, en 
canvi a La Seu les dues darreres eleccions anteriors a la Dictadura foren 
guanyades per Joan Serradeli, amic polític del capitost liberal Emili Riu, 
després d'unes campanyes sense cap escrúpol. 

Tot i que el percentatge d'actes impugnades com a signe de conflicti-
vitat o de normalitat aparent en el procés electoral i el percentatge de ca
sos de candidat únic com a signe de fossilització política, son massa abs-
tractes i poc reveladors, donada la gran varietat de situacions en el temps 
i en l'espai que presenten el conjunt deis districtes lleidetans, cal regis
trar que la proporció de casos de denuncia de corrupció electoral entre 
1901 i 1923 fou del 20,4 °/o sobre el total deis vuitanta vuit escons sotme-
sos a elecció, taxa lleument superior a la de la provincia de Tarragona, 
pero inferior a les de Barcelona (28,6 %) i Girona (25 %). Mentre la pro
porció de casos de candidat únic fou a la provincia de Lleida mes alta 
que enlloc: 23,8 %, quan la provincia de Barcelona donava un 19,5 %, la 
de Girona un 14,7 °/o i la de Tarragona un 4,5 %. Aquest fet no fou tan 
sois conseqüéncia de la imposició de bell antuvi de l'encasellat ministerial 

• i ' •* • j 

—cas deis Rius—, sino també del reconeixement com a encasellats de 
diputáis que s'havien consolidat en l'oposició —casos de Rodés i de Llari—, 
i, fins i tot, de la impossibilitat de trobar cap candidat disposat a riva-
litzar sense perspectiva d'éxit, amb una figura tan poc grata ais governs 
dinástics centralistes com podia ésser la del nacionalista irreductible 
Francesc Maciá. 

Quant a la participació electoral, tornem a trobar-nos, com en el cas 
deis districtes gironins, amb el fet que ais districtes amb menys cons-
ciéncia política i menys propaganda electoral i amb major predomini de 
les dretes, el percentatge mitjá de participació era considérablement mes 
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alt que no ais districtes mes emancipats i polititzats, donant la mitjana 
mes baixa Lleida que no assoleix el 60 % i la mes alta La Seu d'Urgell que 
supera el 73 °/o. 

Mes revelador és l'estudi de les cotes participatives per municipis dins 
de cada districte. On les votacions i escrutinis tenien possibilitats reals 
d'efectuar-se amb certes garanties es produía un increment automátic de 
l'abstenció declarada oficialment3. Abans de 1907, la taxa de participació 
electoral era mes baixa generalment ais majors nuclis de població, espe-
cialrnent quan la presencia de candidats republicans motivava un major 
control de les taules peí desplegament d'interventors, de manera que 
aquests percentatges son mes fiables que no els deis pobles, en els quals 
la cerimónia electoral era sovint una ficció i on se solien registrar les 
taxes de participació mes altes. Es troben excepcions, en certs anys, a al-
guns centres comarcáis, pero en cap cas a la ciutat de Lleida, que era 
l'únic nucli de població superior ais 1.500 electors de cens. 

No sol observar-se la mes mínima homogeneitat entre les taxes de par
ticipació deis diversos municipis dins de cada districte. La majoria deis 
municipis tenien menys de cinc-cents habitants, molts eren poc accessi-
bles i restaven fora del radi d'acció deis agents electorals. 

A partir de 1907 la participació augmenta de forma espontánia i real 
a causa de l'interes mes gran desvetllat per les eleccions i, també, degut a la 
nova obligatorietat legal del sufragi pels funcionaris i contribuents de 
determinada categoría, factor especialment apreciable a la ciutat de Llei
da, que si per una banda era el nucli amb mes inquietuds polítiques, era 
el que concentrava per altra banda mes funcionaris i contribuents com a 
capital provincial i principal centre comercial. En els districtes eman
cipats de Lleida, Balaguer i Les Borges va desapareixer la correlació an-
teriorment constatada entre índex d'abstenció i inclinació republicana, 
alhora que pujava la proporció de votants, a causa de l'interes superior 
de les alternatives en presencia, i també, degut a la depuració de les ope-
racions de l'escrutini i l'existéncia d'auténtiques campanyes electorals. 
Els contrastos desmesuráis observáis entre les taxes de participació de les 
diverses localitats seguiren produint-se després de 1907 i, fins i tot, s'a-
guditzaren ais districtes de Cervera, La Seu d'Urgell, Solsona i Sort, men-
tre que ais districtes de la plana es perfilava una certa homogeneitat en 
els percentatges participatius. En els districtes de la muntanya, Tadulte-
ració del sufragi i el carácter no ideológic sino personalista de les con
teses electorals presenten xifres participatives tan aleatóries que només 
poden valorar-se a la llum de purés presumpcions. 

3. Conxita Mir: Elecciones legislativas en Lérida... págs. 14-22. 
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19. Els districtes de la demarcació 

provincial de Tarragona 

entre 1901 i 1923 
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Pertanyien a la demarcació provincial tarragonina vuit escons al Con-
grés, el mateix nombre que tenien les províncies de Girona i Lleida. Pero 
el seu cens electoral al final del període considerat ¡era superior en uns 
deu mil electors al de les demarcacions gironina i lleidatana, de manera 
que se li hauria d'haver adjudicat un escó mes per mantenir la mateixa 
proporcionalitat representativa inicial. L'única circumscripció plurinomi-
nal a Catalunya, tret de la ciutat de Barcelona, era la de Tarragona-Reus-
Falset a la qual corresponien tres escons, dos per majories i un per mino-
ries, votant els electors una llista oberta amb dos noms. Durant els dos 
primers decennis del segle la circumscripció trinominal de Tarragona 
estigué estabilitzada en uns 31.200 electors censats. El 1923, tots els altres 
cinc districtes uninominals de la provincia superaven els deu mil electors, 
excepte el de Valls, mentre quatre deis vuit districtes gironins i quatre deis 
lleidetans no arribaven a la xifra mencionada. 

Deis 88 llocs que foren elegits durant les onze eleccions legislatives 
de 1901 a 1923 a les comarques tarragonines, 31 correspongueren a repu-
blicans de diverses denominacions a cinc deis districtes; la Lliga Regio-
nalista n'obtingué únicament 5, els tradicionalistes 2 i els monárquics 
dinástics globalment 50 —mes de la meitat del total deis escons— i si bé 
funciona l'alternanga convencional conservadora-liberal d'acord amb el 
govern que convocava les eleccions, els qui sortiren diputáis amb Tetique-
ta liberal foren 31, revelant un grau d'influéncia superior ais altres dinás
tics. 
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COMPORTAMENT ELECTORA 

Districtes 

Tarragona 
circumscripció 

Gandesa 

Roquetes 

Tortosa 

Valls 

Vendrell 

1901 

ML 
ML 

T 
53 

RF, RF, MC 

ML 
61 

ML 

ML 
70 

ML 
52 

ML 
67 
R 

ML 
47 

MC 

1903 

R 
RF 

MC 
61 

MC, T, ML, 
MC,ML 

ML 
67 

MC,T 

= ML* 
81 

MC 

MC* 
57 

R, MC, ML 

MC 
60 
R 

MC 
67 
I 

1905 

= R 
= RF 
ML 
56 

ML, MC, T 

ML* 
62 

ML, R 

= ML 
63 
R 

ML* 
59 

R, ML 

= M C * 
71 

ML,R 

= M C * 
73 

ML,R 

1907 

= Rs 
= RFs 

Ts 
68 

MC, ML, R, R 

Rs 
64 
MC 

MC 
67 

ML,R 

MC 
59 

LL, R 

LL 
75 
MC 

CNR 
75 

MC, R 

1910 

ML 
= R 
= RF 

64 
T, RR, RI | 

= UFNR 
64 

MC 

ML 
72 

MC, R, T, 

ML 
68 

R, RR 

ML 
83 
LL 

MC (*) 
80 • 

= UFNR 

MC 

ML 

MM 

UMN 

MI 

T 

LL 

monárquica conservadora R 

monárquica liberal 

monárquic maurista 

RF 

RR 

Unión Monárquica Nacional CNR 

monárquica independent UFNR 

: tradicionalista 

: Lliga Regionalista 

Rf 

RN 

: república 

: república federal 

: república radical 

: Centre Nacionalista República 

Unió Federal Nacionalista Repubbcan 

: reformista 

: república nacionalista 
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DELS DISTRICTES TARRAGONINS 

1914 1916 1918 1919 1920 1923 

= ML* 
= RF 
MC 
64 

T, R, RR, 

= ML 
= R 

= MC 
68 

R, LL, T, RR 

= ML 
= MC 
= R 
69 

LL, R 

= UMN 
= RF 

LL 
54 

MC 

= UMN 
= RF 
UMN 

49 
LL 

= ML 
= -R 
LL 
48 

MC,I 

= Rf 
78 

ML,RR 

MC(*) 
73 

= M L ^ 

R 
67 
ML 

= ML 
68 
RR 

= UFNR 
73 
MC 

ML* 
74 

Rf,RR 

= ML 
58 

*• R 

= BRA 
72 

MM 

= M L * 
71 

ML,RR 

M L * 
81 

UFNR 

NOTES: 

NR 
71 
MI 

= ML 
71 

LL, RR 

= PRC 
51 
M 

R 
73 
MI 

= ML 
70 
RR 

RR 

= UMN 
60 

RR 

= PRC* 
66 

UMN 

UMN 
67 

LL, PSOE 

RR 
70 

UMN 

RR 

= UMN 
54 
R 

M * 
68 
R 

LL* 
73 

UMN 

= R R * 
64 
MC 

LL 
72 

RR 

= ML 
55 

LL,R 

R* 
61 

ML, MC 

ML 
61 

RN 

ML 
79 
R 

1. — A la casella superior s'indica la filiació del diputat electe. 

2. 

3. 

4. 

5. 

En cas de reelecció del diputat de la legislatura anterior s'indica amb 
el signe = 

j • 

Si Pacta és impugnada s'indica amb un asterisc, i si és anullada, Pás
tense va entre paréntesis. En cas de resultar elegit després el derrotat 
anteriorment, s'indica amb una fletxa. 

A la segona casella s'indica el percentatge de participació electoral 

A la casella inferior s'indica la filiació del candidat o candidats ven-
cuts per ordre del nombre de yots. 
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ESCONS ACONSEGUITS PER LES DIVERSES FORCES POLITIQUES A LES 
ELECCIONS LEGISLATIVES ENTRE 1901 I 1923 A LA PROVINCIA DE 

TARRAGONA 

Distríctes MC 
M/ Total 

ML UMN dinástics T LL R Rf 

Tarragona 
circunscripció 

Gandesa 

Roquetes 

Tortosa 

Valls 

Vendrell 

4 

2 

2 

2 

8 

4 
7 

3 

5 

4 

3 

1 

1 

15 

4 

11 

6 

8 

6 

2 2 

1 

2 

14 

5 

5 

1 

5 

1 

Totals de cada forca 12 31 7 50 2 5 30 1 

La demarcació provincial de Tarragona era on la penetrado de la Lliga 
Regionalista fou mes reduída: només 5 llocs, d'un total de 88, mentre a 
la provincia de Girona foren 23 i a la de Lleida 15. L'opinió conservadora 
es resistí a traspassar el seu vot al catalanisme dretá. El primer diputat 
regionalista sortí elegit a Valls, el 1907, a l'ombra de la Solidaritat Catala
na i fins a les legislatives de 1919 no sortiria el segon elegit, en aquest 
cas per la circumscripció de Tarragona. La tardana i difícil penetració 
de la Lliga Regionalista a la provincia de Tarragona no es veié compensa
da per una ampliació de la base del nacionalisme república en el terreny 
de la catalanització de la vida política. El grau de vinculació deis diputats 
republicans tarragonins a les successives esquerres nacionalistes o auto-
nomistes fou feble. A les eleccions de 1919 i 1920 el Partit República Ra
dical acón seguí a la provincia de Tarragona els dos únics escons catalans 
que guanyá fora de la ciutat de Barcelona. Els puntáis republicans esta-
ven a la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset, a Gandesa, a Tortosa i 
al Vendrell, per bé que la lluita amb els monárquics fou constant en tots 
els casos i amb nombroses vicissituds desfavorables per al republicanisme. 
Els districtes de Valls i de Roquetes eren controlats sólidament per les 
forces monárquiqués, amb algunes incursions regionalistes. 

A la provincia de Tarragona, entre 1901 i 1923, els monárquics de les 
diverses tendéncies ocuparen el 56,8% deis escons parlamentaris, els re
publicans el 35,2% i els regionalistes només el 5,6%. També els dinástics 
declinaren a les comarques tarragonines ja que el percentatge mitjá 
d'escons que ocuparen durant les quatre darreres legislatures del període 
estudiat fou del 46%. 

La mitjana de resultáis electorals impugnats per irregularitats i tram 
i suposades a la demarcació provincial de Tarragona no era superior £ 
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les de les altres províncies de Catalunya. Pero en canvi els casos de pre
sentado de candidat únic, signe d'apatia política, foren clarament menys 
nombrosos que a les altres demarcacions provincials del Principat. Deis 88 
escons ocupats entre 1901 i 1923, només 4 ho foren sense competencia a 
la provincia de Tarragona, mentre a la de Girona foren 10 i a la de Lleida, 
16 peí mateix nombre, i ais tretze districtes uninominals de la de Barce
lona els candidats sense rival foren 25 en el decurs deis onze comicis 
estudiáis. 

Relacionada amb la menor freqüéncia de candidats únics a la demar
cado provincial de Tarragona en comparació amb les altres tres, es troba 
també la mes alta freqüéncia de casos en que no eren dos sino tres els 
candidats a un escó. Si a la provincia de Lleida entre 1901 i 1923 es regis
traren quatre casos de competició triangular, A Tarragona foren vint-i-un, 
xifra superior a la del conjunt deis districtes gironins, amb 18 casos, 
superant també la mitjana deis districtes uninominals de la provincia de 
Barcelona. 
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El grau de competencia aparentment mes gran en els districtes tarra-
gonins a les eleccions parlamentarles fou perfectament compatible amb 
una relativa continuítat quant ais seus representants al Congrés. El nom
bre de vegades que un diputat de l'anterior legislatura fou reelegit peí 
mateix districte a la provincia de Tarragona, entre 1901 i 1923, és molt 
semblant al de les demarcacions provincials de Girona i Lleida i equiva-
lent a la mitjana deis tretze districtes uninominals barcelonins. El repú
blica federal catalanista Julia Nougués i Subirá, advocat de Reus, resulta 
el diputat reelegit mes vegades a Catalunya en el període considerat —1901-
1923—, representant la circumscripció de Tarragona-Reus-Falset deu vega-
des, de 1903 a 1923. A molta distancia de Julia Nougués, els altres tres 
casos de continuítat extraordinaria com a representants de llurs districtes 
foren el del monárquic liberal, Josep Nicolau i Sabater, enginyer i alt 
carree ministerial d'obres publiques a Madrid, el qual obtingué el primer 
lloc a la circumscripció tarragonina set vegades seguides de 1910 a 1923; el 
cas de Manuel Kindelán y de la Torre, també monárquic liberal-garcia-
prietista— i diputat cunero per Roquetes set vegades seguides entre 1910 
i 1923 i, en tercer lloc, MarceHí Domingo, república autonomista cinc vega-
des diputat per Tortosa des del 1914 fins al 1923, amb excepció de la 
legislatura de 1920, any en qué fou derrotat, a desgrat de les denuncies de 
tupinades i falsejament d'actes. Des del 1893, Roquetes havia estat feu del 
liberal dinástic Vicente López Puigcerver, coronel d'estat major, perllon-
gant-se aquest domini fins a la legislatura de 1905. 

L'aparent grau de concurrencia, relativament alt si ens atenem al nom
bre de casos de pugna triangular a la provincia de Tarragona, no mena 
a un predomini consolidat de les forces inconformistes i renovadores —re-
gionalisme i republicanisme— ais districtes de la demarcació. Fins a la 
Solidaritat Catalana, els monárquics —liberáis o conservadors segons el 
color del grup al poder— conservaren sis deis vuit escons tarragonins, per 
bé que a la circumscripció trinominal els republicans aconseguiren les 
majories el 1903 com a Barcelona. Només a altres quatre districtes catalans 
el predomini deis republicans fou a partir de 1903 tan sólid com a la cir
cumscripció tarragonina: Sabadell, Vilafranea del Penedés, La Bisbal i 
Figueres. 

A les eleccions de la Solidaritat Catalana els monárquics dinástics res
taren reduíts a dos districtes i la Lliga guanyá el primer escó a la provin
cia, pero l'any 1910 els monárquics dinástics recuperaren posicions i van 
aconseguir quatre escons —tots de la filiació del govern—, guanyant el 
primer lloc a la circumscripció tarragonina amb uns dos mil vots per 
sobre del república millor classificat. A les eleccions de 1916 els monárquics 
arribaren a guanyar sis llocs a la provincia de Tarragona, i el fet mes 
important i favorable per a les forces dinástiques fou que de 1914 a 1919 
obtingueren els dos llocs de les majories a la circumscripció de Tarrago
na-Reus-Falset, fins que ais comicis de 1919 i ais de 1923 la Lliga Regio-
nalista no aconseguí de coHocar en tercer lloc el seu candidat a Tarragona-
Reus-Falset. La decadencia relativa deis republicans a la circumscripció 
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ana acompanyada a partir de 1916 d'un menor grau de competivitat, pre-
sentant-se només cinc candidats per tres places, en lloc deis sis o set 
d'ocasions anteriors. Els monárquics únicament oferien una candidatura de 
dos noms, formant un tándem liberal-conservador sota l'hegemonia del 
liberal Nicolau. Josep Nicolau, natural de Tortosa i diverses vegades direc
tor general al ministeri de Foment, que era especialista en ports i regadius. 

La circumscripció tarragonina comprenia 71 municipis, entre els quals, 
dues ciutats —Reus i Tarragona— que ocupaven a comencament de segle 
el segon i el tercer lloc a Catalunya per la seva població —vint-i-sis mil i 
vint-i-tres mil habitants— entre les deu que superaven aleshores els quinze 
mil habitants. Totes dues tendiren, pero, a l'estancament i Reus a una 
certa decadencia en comparació amb el seu dinamisme del segle XIX. La 
circumscripció comprenia aproximadament les comarques de la divisió 
territorial de 1932 del Tarragonés, el Baix Camp, el Priorat i la part me
ridional de la Conca de Barbera —Vimbodí i FEspluga de Francolí—, 
menys Montblanc que pertanyia al districte de Valls. 

La circumscripció de Tarragona-Reus-Falset tingué una orientació polí
tica global complexa que genéricament es podria definir com de centre-
dreta, si bé entre 1903 i 1914, caldria definir-la com a fluctuant de centre-
esquerra, peí predomini república. 

A la circumscripció trinominal l'any 1891 havia estat elegit el república 
possibilista Joan Vilella. La primera Unió Republicana el 1893 hi coHocá 
en tercer lloc en Valles i Ribot, el qual opta per l'acta de La BisbaL A les 
eleccions de 1899 el primer lloc de Tarragona correspongué a Francesc Pi 
i Margall. L'entusiasme suscitat per la segona Unió Republicana fou nota
ble a Tarragona: Julia Nougués —que ja s'havia presentat sense éxit el 
1901— i Ramón Mayner i Socias van aconseguir els dos llocs de majories 
el 1903, perqué el suport electoral república passá de representar el 14% 
del cens a constituir el 20%. A partir d'aquest moment es pot considerar 
la circumscripció redimida del caciquisme i de l'encasellat ministerial i 
en onze eleccions només es produí un cas d'impugnació —fracassada— 
deis resultáis del 1914 per part del candidat derrotat, el jaumí Josep de 
Suelves i Montagut. Suelves havia estat diputat per Tarragona a les legis-
latures de 1896 i 1898 i seguí figurant com a candidat permanent per la 
circumscripció sense que els tradicionalistes presentessin mai candidatura 
completa de dos noms. El pes del carlisme, especialment al Priorat, expli
ca que Suelves aconseguís el tercer escó a les eleccions de 1901, i grácies 
al pacte de la Solidaritat Catalana fou elegit diputat al costat deis repu-
blicans —solidaris— Nougués i Mayner, pero mai mes Suelves no aconse-
guiria l'acta, deixant-se de presentar després de 1916. 

A partir de 1914 els diputats republicans restaren redui'ts a un escó, 
el de Nougués, que fluctúa entre el segon i el tercer lloc fins al 1923. La 
davallada relativa republicana es produí abans que no comencés a minvar 
la participació electoral que es mantingué forca superior al 60% fins al 
1918, i a partir d'aquest any els republicans es resignaren a presentar un 
sol candidat —confiant en l'electorat reusenc— sense aspirar ja a les 
majories. El 1919 la Lliga Regionalista, després d'haver presentat sense 
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éxit candidat a les dues legislatives anteriors, coliocá l'advocat Antoni 
Albafull —que el 1907 havia estat candidat conservador per Gandesa— 
provocant el desbancament del conservador Antoni Maria de Veciana, el 
qual ja havia sortit diputat per Tarragona a les tres legislatures anteriors. 
De nou el 1923 la Lliga coHocá un diputat per Tarragona en tercer lloc, 
després d'haver fracassat a les eleccions de 1920. Aquest diputat regiona-
lista fou Eduard Recasens i Mercadé, que procedía de la UFNR. Recasens 
havia passat la infancia i la joventut a Reus, havia estat regidor municipal 
de Barcelona entre 1912 i 1915 i era el principal dirigent del dinámic i 
ambiciós Banc de Catalunya, que, des de la seva fundació el 1920, contro-
lava el Banc de Reus i el Banc de Tortosa. 

En realitat, el republicanisme de la circumscripció representat per 
Julia Nougués era netament catalanista, fins i tot després de la desinte
grado de la UFNR a la qual Nougués com d'altres diputats de diversos 
llocs de Catalunya estigué vinculat, sense que la descomposició d'aquell 
partit d'esquerra nacionalista afectes la seva sólida posició a Reus. Nou
gués es mantingué al marge del Partit República Cátala —encara que un 
tarragoní, que havia estat també a la UFNR, MarceHí Domingo fos un deis 
caps del partit—, pero participa, en canvi, molt activament a la defensa 
del projecte d'Estatut d'Autonomia de 1918 dintre i fora de les Corts. 

La trajectória del districte de Gandesa és difícil de classificar global-
ment. Després de restar sota el control deis liberáis dinástics —fins i 
tot el 1905 rivalitzaren un liberal moretista i un monterista, ambdós ex-
diputats del districte, guanyant el primer, tot i no ésser el candidat oficial 
i malgrat l'acusació de compra de vots—, Gandesa passá arran de la Soli-
daritat Catalana a donar sobtadament el 56% deis vots emesos, una xifra 
cquivalent al 36% del cens, a un república solidari, corredor de comerc 
de la capital del districte, Joan Caballé i Goyeneche. Caballé conserva un 
suport electoral ampie i estable el 1910 i el 1914, tot i ésser un deis quatre 
diputats catalans de la legislatura anterior que havien abandonat la UFNR 
peí Partit Reformista, si bé a les eleccions legislatives següents fou der-
rotat per una petita diferencia peí liberal ministerial Caries Maristany, 
malgrat denuncia desestimada de compra de vots peí vencedor. 

Pero Gandesa no estaría sota control monárquic mes que una legisla
tura. El 1918 el seu diputat fou el nacionalista república Maciá Mallol, 
navilier tarragoní, que seria poc després senador, president de les obres 
del port de Tarragona i un deis principáis fundadors d'Acció Catalana el 
1922. Sobtadament, pero, el districte de Gandesa s'adjudicá per l'article 
29 i per dues vegades seguides, el 1919 i el 1920, al república radical Joan 
Pich i Pon. Aquesta proclamado sense rival, tractant-se d'un diputat sense 
cap relació anterior amb el districte i, encara mes, d'un dirigent d'un partit 
que no havia aconseguit fins aleshores cap escó fora de Barcelona, fa 
pensar que Pich i Pon, senador el 1918, fou possiblement encasellat minis
terial a les legislatives de 1919 i 1920. Pich i Pon propulsa l'Exposició 
d'Indústries Eléctriques de Barcelona, precedent de l'Exposició Interna
cional de Barcelona de 1929, de la qual fou comissari regi juntament amb 
en Cambó. L'any 1923 l'escó de Gandesa fou pretés, en canvi, per dos 
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antics diputats del districte: Caballé, ara convertit en membre del Partit 
Radical i Maristany ara convertit en candidat de la Lliga, guanyant aquest 
darrer. Mentre el primer havia passat del catalanisme a l'unitarisme, el 
segon havia fet el viatge invers: un de tants canvis d'etiquetes, de les 
mateixes persones amb les mateixes diénteles locáis. 

El districte de Roquetes era un feu monárquic liberal, que va passar 
de mans del coronel Vicente López Puigcerver, el qual controla el districte 
fins al 1905, a mans d'un altre liberal, l'advocat Manuel Kindelán de la 
Torre, després d'un breu paréntesi en la legislatura de 1907 en qué López 
Puigcerver cedí el seu lloc al candidat oficial conservador. Kindelán fou 
Tamo del districte durant set legislatures, de 1910 a 1923, i el 1914 aconse-
guí que el Suprem i el Congrés anuHessin l'acta que havia guanyat el seu 
rival, conservador i candidat oficial, perqué aquest acabava de rebre la 
concessió ministerial de les obres del pont d'Amposta. Fou un deis pocs 
casos a Catalunya —nou en onze legislatures— en qué una impugnació deis 
resultáis fou atesa i acceptada contra un candidat que a mes era amic 
polític del govern, guanyant l'impugnador en repetir-se la consulta elec
toral. Tot i la seva posició incommovible a Roquetes, Kindelán no sortí 
mai per l'article 29 i tingué la competencia de candidats republicans com 
Lluís Companys el 1916 —encara que només va treure el 16,6% deis vots—, 
com Josep Pérez de Rosas, radical i director d'«El Liberal» de Barcelona, 
i també va enfrontar-se a candidats regionalistes, en una pugna triangular 
el 1918 i el 1923, que resulta favorable al sempitern titular del districte. 

Al revés de Roquetes, el districte veí de Tortosa, amb una ciutat im-
portant, resultava una circumscripció disputada i de titular canviant, amb 
ímpugnacions freqüents —mai admeses—, que foren quatre per onze elec-
cions. El districte de Tortosa resta sotmés al torn convencional liberal-
conservador segons el govern que organitzava les eleccions fins al 1914, 
quan MarceHí Domingo, membre de la UFNR, conquerí l'acta, després 
d'haver-se presentat sense éxit a Roquetes l'any 1910. Aquest mestre i 
periodista tarragoní, fill d'un oficial de la Guardia Civil, que arribaría a 
ministre d'Instrucció i d'Agricultura amb la Segona República, obtingué 
el 1914 dos-cents vots mes que el potentat Salvador Sama de Sarriera, 
marqués de Vilanova i la Geltrú, fill del marqués de Marianao, gran 
d'Espanya, senador vitalici i alcalde dues vegades de Barcelona. 

MarceHí Domingo obtingué el suport de les classes subordinades, actúa 
com un deis principáis dirigents del catalanisme d'esquerres al Bloc Re
pública Autonomista primer i al Partit República Cátala després, plantejant 
el novembre de 1918 la campanya a favor de l'Estatut d'Autonomia, des
prés d'haver estat elegit diputat també per Barcelona el 1918, amb l'aureo-
la del seu paper a les jornades de l'estiu de 1917. Desbancat el 1920 peí direc
tor de la revista «Novedades» de Barcelona, José Martínez Villar, candi
dat dinástic oficial amb el suport carlí, MarceHí Domingo no aconseguí 
1'anuHació deis comicis, tot i estar avalada la seva denuncia de falsifi-
cació d'algunes actes no sois per la minoría socialista, sino també 
per la regionalista. Triomfá, pero, de nou el 1923, beneficiant-se de la 
divisió de l'electorat dretá entre dos candidats, l'un liberal i l'altre con-
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servador. Domingo fou cinc vegades diputat per Tortosa i, fins a la Dicta
dura, seguí al capdavant del Partit República Cátala al costat de Lluís 
Companys. La Lliga no li disputa mai l'acta. Només el 1907 els regionalis-
tes havien pugnat sense éxit per la representació del districte, on el cata-
lanisme fou decididament d'esquerra com a la resta de la provincia de 
Tarragona. 

El districte de Valls-Montblanc estigué sota el control de les dretes 
monárquiques, que obtingueren vuit vegades —sobre onze— la represen
tació de la comarca, amb tres excepcions: les de 1907 i 1920 en les quals 
els candidats regionalistes s'imposaren, sense continuítat i la de 1918 en 
qué el triomfador sobre el candidat monárquic fou el república catalanis
ta Joan Esplugas. La Solidaritat Catalana triomfá a Valls-Montblanc, 
bo i desbancant el periodista conservador Salvador Cañáis que venia re
presen tant el districte a les legislatives de 1903 i 1905, i coHocant en Ma
nuel Raventós, regionalista, hereu i empresari de Can Codorniu de Sant 
Sadurní i president també aleshores de l'Institut Agrícola Cátala de Sant 
Isidre. El principal promotor del cooperativisme agrari vitivinícola de la 
comarca de Montblanc, Josep Maria Rendé, organitzador de la Federació 
Agrícola de la Conca de Barbera el 1916, també fou presentat per la Lliga 
Regionalista sense éxit com a candidat a les legislatives de 1919 davant 
d'un maurista nat a Valls, l'advocat Miquel Colom. Fou un districte man-
tingut amb dificultats creixents pels monárquics, amb una certa tradició 
a vincular-se al propietari i fabricant Albert Dasca, natural de Valls, que 
es presenta en aquest districte quatre vegades a les legislatures de 1910, 
1916 i 1923. 

El districte del Vendrell, fou com el de Valls, rescatat a l'encasellat mo
nárquic i a l'alternanca convencional bipartidista a les eleccions de la 
Solidaritat Catalana, quan triomfá Jaume Carner, natural del Vendrell, 
fundador del periódic «El Poblé Cátala» i dirigent del Centre Nacionalista 
República, com a dissident de la Lliga Regionalista. La victoria catalanista 
tingué mes continuítat al Vendrell que no ais districtes de Gandesa i de 
Valls. Carner aconseguí ésser reelegit a les legislatives de 1910 i de 1914, 
en concurrencia primer amb el conservador Jaume Alegret —diputat del 
districte el 1903 i el 1905— l'elecció del qual, Carner aconseguí de veure 
anuHada peí Tribunal Suprem el 1910, i després lluitant amb l'ex-alcalde 
de Barcelona Antoni Martínez i Domingo, també conservador, que passaria 
l'any 1918 a la Lliga Regionalista. 

Pero l'any 1916 Jaume Carner, máxim dirigent amb Pere Coromines de 
la UFNR, fou derrotat al Vendrell per Salvador Sama i Sarriera, milionari 
romanonista que dos anys abans havia estat desbancat a Tortosa per Mar-
ceHí Domingo. Tot i la compra de vots peí vencedor, que Carner denuncia 
sense éxit al Tribunal Suprem, el suport electoral del dirigent nacionalista 
república havia minvat. Mentre que el 1907 havia tingut els vots del 42,8% 
del cens del districte, el 1916 obtenía únicament el recolzament del 35,8%. 
També al Vendrell arribava la decepció i el desconcert deis nacionalistes 
d'esquerra per l'alianca electoral amb llurs antagonistes del Partit Ra
dical. 
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Carner no aconseguí de sobreviure com a diputat del seu districte a la 
desintegrado de la UFNR, a diferencia del que s'esdevingué amb Nougués, 
Domingo i Salvador Albert. Per altra banda, es retirá de la política i es 
dedica ais negocis. La comarca del Vendrell fou durant el període de 
1919-1923 la zona on l'agitació rebassaire prengué mes virulencia i Túnica 
contrada en la qual el moviment pagés s'articulá momentániament amb 
Fanarcosindicalisme. La participado electoral es mantingué alta malgrat 
tot, i permeté la victoria a les legislatives de 1919 i 1920 del república 
radical Lluís Figueroa i María sobre els candidats monárquics oficiáis 
fins a la victoria, el 1923, del gran col-leccionista d'obres d'art Lluís Plan-
diura, fabricant de sucre i candidat romanonista, que fou acusat sense 
éxit per Figueroa de la compra de vots. Figueroa s'havia presentat aquell 
any amb l'etiqueta de república autonomista. El Vendrell pot, per tant, 
clasificar-se com a districte d'orientació de centre-esquerra pero fluctuant, 
i en el qual el nacionalisme república no aconseguí consolidar el seu pre-
domini. 

La participado electoral mitjana del conjunt deis districtes tarrago-
nins era superior abans de 1907 a la mitjana de la provincia de Barcelona, 
la de participació electoral mes baixa entre 1901 i 1907. Com a la resta 
de Catalunya, el percentatge de votants augmenta en el període de 1907 
a 1918, per a davallar després a cotes inferiors a les de les altres tres 
províncies, encara que superiors naturalment a les de la ciutat de Bar
celona. No supera el 60 % com a mitjana de les onze eleccions, la cir-
cumscripció trinominal, la mes urbanitzada i on gairebé no hi hagueren 
impugnacions per fraus electorals. En l'altre districte, en el qual el pes 
del republicanisme i d'una ciutat important eren mes gran, el de Tortosa, 
la participació electoral mitjana no arriba al 62 %. Les mitjanes participa-
tives mes altes eren les de Valls i el Vendrell, amb notable presencia de 
les oposicions al sistema, mentre la de Roquetes, dominada pels monár
quics amb oposició republicana, donava una tónica participativa lleugera-
ment inferior. 

Les 18 impugnacions ais resultáis registrades a la provincia de Tarra
gona —14 de les quals contra dinástics— representen un percentatge del 
20 % sobre el total de places tretes a elecció durant les onze consultes 
estudiades, proporció semblant a la de Lleida, pero inferior a la que hom 
observa a les províncies de Barcelona i de Girona, amb mes de la quarta 
part. La menor conflictivitat deis processos electorals resulta menys am-
bivalent que la de la provincia de Lleida, perqué el grau de competitivitat 
resulta mes alt a les comarques tarragonines amb una proporció molt 
redu'ida de casos de candidat unic, la mes baixa proporció de les quatre 
províncies. Tortosa fou el districte amb mes casos de denuncia d'irregula-
ritats i corrupció —5—, seguit per Valls i Vendrell amb 4, i la circums-
cripció trinominal resulta la menys conflictiva amb una sola impugnado 
de resultats. 
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Apéndix 1: 
Resultáis electorals de la 

Circumscripció de Barcelona 



§ ELECCIONS 1901 

/ / / / / / 

DISTRICTES 

IV V VI VII VIII IX X 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

C. CATALANISTA 
Bartomeu Robert 
Albert Rusiñol 
Ll. Doménech i Montaner 
Sebastiá Torres i Planas 

VOTACIÓ MITJAN* 
% sobre cens 
% sobre votants 

6.947 
1.607 
23,13 
76,87 

574 
487 
478 
444 

496 
7,13 

30,86 

9.215 
2.267 
24,60 
75,40 

1.253 
1.159 
1.084 

979 

1.119 
12,14 
49,36 

7.776 
2.671 
34,34 
75,66 

1.606 
1.430 
1.408 
1.357 

1.450 
18,64 
54,28 

9.674 
1.746 
18,04 
81,96 

974 
867 
852 
809 

875 
9,04 

50,11 

12.511 
2.336 
18,67 
81,33 

740 
588 
499 
498 

581 
4,64 

24,87 

13.329 
2.007 
15,05 
84,95 

912 
817 
793 
752 

818 
6,13 

40,75 

15.415 
1.785 
11,57 
88,43 

459 
391 
372 
364 

317 
2,05 

17,75 

9.874 
1.668 
16,89 
83,11 

831 
629 
514 
473 

612 
6,19 

36,69 

6.541 
1.131 
17,29 
82,71 

272 
174 
163 
140 

187 
2,85 

16,53 

6.756 
1.263 
18,69 
81,31 

396 
244 
239 
194 

268 
3,96 

21,21 

C. REPUBLICANA 
Alejandro Lerroux 
F. Pi i Margall 
Tiberio Avila 
Nicolás Salmerón 
Josep M. Valles i R. 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

672 
589 
608 
534 
506 

582 
8,37 
36,21 

499 
500 
388 
382 
389 

432 
4,64 
19,05 

331 
449 
302 
265 
301 

330 
4,23 
12,35 

331 
373 
303 
282 
297 

317 
3,27 
18,15 

404 
416 
344 
334 
349 

369 
2,95 
15,75 

479 
551 
429 
423 
425 

461 
3,46 
22,96 

552 
543 
444 
478 
457 

495 
3,20 

27,73 

505 
623 
436 
454 
517 

507 
5,13 
30,39 

541 
465 
453 
485 
396 

468 
7,15 

41,37 

644 
363 
489 
487 
376 

472 
6,98 
37,37 



C. MONÁRQUICA 
Pere G. Maristany 
Josep M. Cornet 
J. Puig Saladrigas 
F. Fabra i Puig 
Josep Balcells 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

407 
370 
308 
308 
269 

332 
4,78 

20,65 

479 
418 
389 
395 
262 

389 
4,21 

17,15 

454 
436 
439 
419 
428 

435 
5,59 

16,28 

257 
238 
262 
241 
222 

244 
2,52 

13,97 

938(1) 
920 
901 
882 
917 

912 
7,28 

39,04 

425 
411 
410 
395 
398 

408 
3,05 

20,32 

870 
764 
883 
859 
865 

848 
5,50 

47,50 

390 
396 
429 
260 
288 

353 
3,57 

21,16 

378 
285 
298 
407 
345 

343 
5,23 

30,32 

407 
237 
257 
347 
343 

318 
4,70 

25,17 

J. SOL I ORTEGA 197 327 456 310 474 320 125 196 133 205 
% sobre cens 2,83 3,54 5,86 3,20 3,78 2,40 0,81 1,98 2,03 3,03 
% sobre votants 12,25 14,42 17,07 17,75 20,29 15,94 7,00 11,75 11,75 16,23 

FONT: «La Veu de Catalunya» 21-V-1901. Amb els següents aclariments: Districte 2: una secció sense escrutini. D-3: 
una secció sense escrutini. D-4: tres seccions sense escrutini. D-5: cinc seccions sense escrutini, i a mes a mes, 
en aquests totals s'hi inclouen els escrutinis falsificáis a favor deis ministerials de dues seccions. D-6: dues 
seccions sense escrutini. D-7: set seccions sense dades. D-8: tres seccions sense dades. D-9: una secció sense 
dades. D-10: una secció sense dades. 

(1) El dia 24 del mateix mes «La Veu» publica el recompte de la Junta d'Escrutini, pero només ens dona els resultats 
deis cinc districtes primers. En general, les dades sofreí xen una variació mínima, fora del cas del districte cinqué on 
els monarquics hi obtenen prop de 400 vots de menys. 

& 



s ELECCIONS 1903 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

/ / / / / / IV V 

DISTRICTES 

VI Vil VIH IX 
Sant (1) 

X Horta Adriá Sarria 

7.732 10.283 
3.553 4.879 
45,95 47,44 
54,05 52,56 

9.320 11.697 14.025 15.172 17.297 10.729 
4.743 4.837 5.080 6.709 8.013 5.144 
50.89 41,35 36,22 44,21 46,32 47,94 
49,11 58,65 63,78 55,79 53,68 52,06 

7.395 
3.384 
45,76 
54,24 

7.474 
3.538 
47,33 
52,67 

1.109 
377 

33,99 
66,01 

88 1.101 
— 490 
— 44,50 

55,50 

UNIÓ REPUBLICANA 
Nicolás Salmerón 
Alejandro Lerroux 
J. M. Valles i Ribot 
Emili Junoy i Gelavert 
J. Anglés Preñanosa 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

3.063 
3.032 
3.036 
3.111 
2.956 

3.040 
39.30 
85,56 

2.831 
2.747 
2.753 
2.666 
2.629 

2.725 
26,50 
55,85 

1.893 
1.776 
1.781 
1.689 
1.608 

1.749 
18,76 
36,87 

2.659 
2.559 
2.574 
2.512 
2.476 

2.556 
21,85 
52,84 

3.853 
3.788 
3.774 
3.721 
3.618 

3.751 
26,74 
73,83 

4,148 
4.022 
4.071 
3.992 
3.848 

4.016 
26,46 
59,85 

6.767 
6.526 
6.705 
6.653 
6.571 

6.644 
38,41 
82,91 

3,841 
3.744 
3.669 
3.675 
3.637 

3.708 
34,56 
72,08 

2,890 
2.829 
2.812 
2.798 
2.773 

2.820 
38,13 
83,33 

3.108 
3.089 
3.074 
3.041 
3.041 

3.071 
41,08 
86,80 

205 
203 
191 
188 
190 

195 
17,58 
51,72 

184 
174 
183 
173 
169 

177 
16,07 
36,12 

LLIGA REGIONALISTA 
Albert Rusiñol 
Ll. Doménech i Montaner 
I. Sunyol i Casanovas 
Jaume Carner i Romeu 
Ll. Ferrer-Vidal i Soler 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

399 
395 
407 
397 
381 

396 
5.12 

11,14 

1.564 
1.538 
1.504 
1.495 
1.444 

1.509 
14,67 
30,92 

2.166 
2.054 
2.052 
1.993 
1.961 

2.045 
21.94 
43,11 

1.685 
1.644 
1.482 
1.520 
1.583 

1.583 
13,53 
32,72 

966 
949 
921 
925 
875 

927 
6,60 

18,24 

2.054 
1.990 
2.001 
1.976 
1.822 

1.969 
12,97 
29.34 

800 
785 
802 
788 
760 

787 
4,54 
9,82 

935 
926 
909 
908 
896 

915 
8,52 

17,78 

321 
319 
297 
259 
286 

296 
4,00 
8,74 

298 
293 
305 
295 
306 

299 
4,00 
8,45 

129 
123 
161 
140 
122 

135 
12,17 
35,80 

173 
169 
166 
170 
162 

168 
15,25 
34,28 



C. CARLISTA 
Juan Vázquez de Mella 79 639 981 765 367 694 541 482 297 136 50 — 150 
Bartomeu Feliu 65 492 762 600 296 490 489 425 239 122 8 — 138 
José de España 64 446 686 479 259 464 493 421 227 119 9 — 133 
Manuel M. Sivatte 66 417 661 467 264 438 474 400 205 120 38 — 136 
Mariá Fortuny 61 553 660 501 253 437 442 383 213 113 18 — 131 

VOTACIÓ MITJANA 67 509 750 562 288 505 488 422 236 122 25 — 138 
% sobre cens 0,86 4,94 8,04 4,80 2,05 3,32 2,82 3,93 3,19 1,63 2,25 — 12,53 
% sobre votants 1,88 10,43 15,81 11,63 5,66 7,52 6,09 8,20 6,97 3,44 6,63 — 28,16 

C. REPUBLICANA 
(Partit República Ünic) 
Joan Sol i Ortega 
Joan Salas Antón 
Odón de Buen 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

ALTRES 
Pablo Iglesias 
Verdes Montenegro 

134 
96 
22 

50 
0,64 
1,40 

453 
164 
64 

136 
1,32 
2,78 

684 
216 
97 

199 
2,13 
4,19 

485 
144 
51 

136 
1,16 
2,81 

339 
142 
88 

114 
0,81 
2,24 

707 
260 
126 

219 
1,44 
3,26 

250 
156 
62 

94 
0.54 
1,17 

251 
180 
64 

99 
0,92 
1,92 

105 
40 
17 

32 
0,43 
0,94 

146 
63 
21 

46 
0,61 
1,30 

108 
1 
2 

22 
1,98 
5,83 

20 
21 2 

20 
14 

7 
0,63 
1,42 

FONT: «La Publicidad» 28-IV-1903. Cens electoral a PAnuari Estadístic de la ciutat de Barcelona. 1903. Barcelona, Ajun-
tament 1905. 

(1) Les dades disponibles sobre Sant Adriá i Sarria son, per tot el període estudiat, molt fragmentáries; donem, en c?da 
cas, les que hem pogut trobar. 



o o 
ELECCIONS 1905 

/ / / / / / 

DISTRICTES 

IV V VI VII vía IX x 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

8.991 
2.952 
32,83 
67,17 

12.841 
3.819 
29,74 
70,26 

11.301 
3.490 
30,88 
69,12 

14.030 
3.834 
27,37 
72,68 

16.214 
3.529 
21,76 
78,26 

19.353 
5.316 
27,46 
72,54 

20.600 
5.326 
25,85 
74,15 

12.886 
3.853 
29,90 
70,10 

8.899 
2.721 
30,58 
69,43 

8.153 
2.664 
32,67 
67,33 

UNIÓ REPUBLICANA 
Rafael Rodríguez Méndez 
Nicolás Salmerón Alonso 
Pere Pi i Sunyer 
Alejandro Lerroux García 
Emili Jmoy i Gelabert 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

2.411 
2.404 
2.398 
2.389 
2.384 

2.397 
26.65 
81.99 

2.137 
2.106 
2.075 
2.052 
2.043 

2.083 
16.22 
54.54 

1.186 
1.145 
1.147 
1.091 
1.093 

1.132 
10.01 
32.43 

1.880 
1.807 
1.821 
1.810 
1.788 

1.821 
12,97 
47,49 

2.366 
2.385 
2.317 
2.340 
2.345 

2.351 
14,49 
66,61 

3.089 
3.049 
3.105 
3.063 
2.945 

3.050 
15,75 
57,37 

4.342 
4.224 
4.240 
4.199 
4.220 

4.245 
20,60 
79,70 

2.750 
2.808 
2.617 
2.673 
2.653 

2.700 
20,95 
70,07 

2.039 
2.042 
2.034 
2.024 
2.031 

2.034 
22,85 
74,75 

2.221 
2.212 
2.202 
2.204 
2.196 

2.207 
27,06 
82,84 

LLIGA REGIONALISTA 
Ignasi Girón a i Vilanova 
Frederic Rahola i Trémols 
Francesc Cambó i Batlle 
Josep Puig i Cadafalch 
Josep Pella i Forgas 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

543 
541 
536 
537 
533 

538 
5,98 

18.22 

1.725 
1.728 
1.679 
1.678 
1.701 

1.702 
13,25 
44.56 

2.286 
2.370 
2.305 
2.316 
2.304 

2.316 
20,49 
66.36 

2.026 
2.010 
1.942 
1.961 
1.990 

1.986 
14,15 
51,79 

1.148 
1.136 
1.131 
1.153 
1.107 

1.135 
7,00 

32,16 

2.275 
2.269 
2.211 
2.114 
2.194 

2.213 
11,43 
41,62 

1.106 
1.020 
1.006 

987 
1.007 

1.025 
4,97 

19,24 

1.109 
1.117 
1.085 
1.080 
1.093 

1.097 
8,51 

28,47 

684 
641 
690 
686 
698 

680 
7,64 

24,99 

450 
443 
438 
434 
428 

439 
5,38 

16,47 



UNIÓN RADICAL REVOLUCIONARIA: 
J. Nakens - P. Isart Bula - F. Pinol RESULTATS D 

VOTACIÓ MITJANA (1) 
% sobre cens 
% sobre votante 

8LANCS I NULS 
% sobre cens 
% sobre votante 

5 
0,05 
0,16 

12 
0,13 
0,40 

22 
0,17 
0,57 

12 
0,09 
0,31 

29 
0,25 
0,83 

13 
0,11 
0,37 

22 
0,15 
0,57 

5 
0,03 
0,13 

27 
0,16 
0,76 

16 
0,09 
0,45 

43 
0,22 
0,80 

10 
0,05 
0,18 

26 
0,12 
0,48 

30 
0,14 
0,56 

32 
0,20 
0,83 

23 
0,14 
0,59 

4 
0,02 
0,15 

3 
0,01 
0,11 

9 
0,11 
0,32 

9 
0,11 
0,33 

FONT: Butlletí Oficial de la provincia de Barcelona. Des del dia 12 de setembre del 1905. 
Cens electoral: Anuari Estadístic de la ciutat de Barcelona. Any 1910 Barcelona, Ajuntament, 1910. 

(1) Aquesta candidatura de tres noms es podia completar amb d'altres dos, a gust de l'elector. 
Freqüentment hi trobem a Odón de Buen i Tiberio Avila, malgrat que «El Diluvio» recomana fer «panachage» amb 
els candidats d'Unió Republicana. És per aixó que hem optat per dividir, els pocs vots que teñen, per cinc, ja que 
creiem que es va complir la consigna de combinar noms. 



ELECCIONS 1907 

DISTR1CTES 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

C. SOLIDARIA 
Nicolás Salmerón 
Francesc Cambó 
Josep Puig i Cadafalch 
Emilio Junoy i Gelabert 
Francesc Maciá i Llussá 
J. M. Valles i Ribot 
Ildefons Sunyol 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

C. ANTISOLIDARIA 
Joan Sol i Ortega 
A. Lerroux García 
Nicolás Estébanez 
J. M. Serraclara i Costa 
J. A. Mir i Miró 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

/ 

8.315 
4.582 
55,10 
44,90 

18 
1.078 
1.129 
2.193 
2.192 
2.187 
2.182 

2.196 
26,41 
47,92 

2.387 
2.387 
2.391 
2.386 
2.378 

2.386 
28,68 
52,07 

II 

12.156 
7.704 
63,37 
36,63 

38 
39 

5.585 
5.582 
5.593 
5.576 
5.597 

5.602 
46,08 
72,71 

2.115 
2.110 
2.101 
2.093 
2.089 

2.102 
17,29 
27,28 

/ / / 

9.767 
6.584 
67,40 
32,60 

30 
5.630 

33 
5.602 
5.630 
5.589 
5.623 

5.627 
57,61 
85,47 

990 
954 
953 
948 
934 

956 
9,78 

14,52 

IV 

12.646 
8.005 
63,30 
36,70 

6.220 
6.241 

64 
56 

6.234 
6.165 
6.237 

6.243 
49,36 
77,98 

1.820 
1.757 
1.758 
1.744 
1.729 

1.762 
13,93 
22,01 

V 

13.191 
6.716 
50,91 
49,09 

4.408 
84 

4.391 
77 

4.352 
4.370 
4.341 

4.405 
33,39 
65,58 

2.321 
2.329 
2.314 
2.301 
2.289 

2.311 
17,51 
34,41 

VI 

18.743 
11.826 
63,09 
36,91 

8,674 
8.657 
8.614 
8.641 
8.640 

64 
82 

8.674 
46,28 
73,34 

3.204 
3.165 
3.157 
3.129 
3.107 

3.152 
16,81 
26,65 

VII 

20.302 
11.540 
56,84 
43,16 

7.406 
7.394 
7.399 
7.388 

43 
7.372 

40 

7.408 
36,48 
64,19 

4.100 
4.143 
4.120 
4.199 
4.099 

4.132 
20,35 
35,80 

VIH 

13.398 
8.248 
61,56 
38,44 

6.459 
6.448 
6.438 
6.431 

29 
26 

6.436 

6.453 
48,16 
78,23 

1.810 
1.805 
1.804 
1.789 
1.765 

1.795 
13,39 
21,76 

IX 

8.276 
4.844 
58,53 
41,47 

3.506 
690 

3.487 
683 

2.814 
3.499 
2.818 

3.499 
42,27 
72,23 

1.328 
1.375 
1.371 
1.333 
1.320 

1.345 
16,25 
27,76 

X 

7.618 
4.327 
56,79 
43,21 

2.322 
2.343 
1.460 
1.490 
1.586 
1.653 

901 

2.351 
30,86 
54,33 

1.974 
1.979 
1.984 
1.975 
1.969 

1.976 
25,93 
45,66 

Sarria 

_ 

802 
802 
802 
801 

801 

802 

19 
16 
17 
17 
16 

17 

• ^ ^ -

Si. 
Adria 

_ 

— 

— ^ _ 

52 
52 
52 
52 

• • -

— -

52 

52 
~ ^ — 

• ^ ^ — 

4 
4 
4 
4 
4 

4 
• - — -

^ • ^ ^ ^ ^ 

FONT: Anuari Estadístic. 1907. Barcelona, Ajuntament, 1909. 



ELECCIONS 1908 

DISTRICTES 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

C. ANTISOLIDARIA 
Alejandro Lerroux García 

/ 

8.366 
4.447 
53,15 
46,85 

3.066 
Hermenegildo Giner de los Ríos 3.022 
Joan Sol i Ortega 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

C. SOLIDARIA 
Ramón Albo i Martí 
Jaume Cruells i Sallares 
Francesc Layret i Foix 
Francesc Sunyer i Capdevila 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

3.012 

3.033 
36,25 
68,20 

8 
1.409 
1.408 
1.416 

1.414 
16,90 
31,79 

/ / 

11.833 
7.175 
60,63 
39,37 

2.861 
2.847 
2.825 

2.844 
24,03 
39,63 

4.337 
4.322 
4.300 

35 

4.331 
36,60 
60,36 

/ / / 

9.571 
5.754 
60,11 
39,89 

1.385 
1.378 
1.374 

1.379 
14,40 
23,96 

4.393 
4.358 
4.330 

44 

4.375 
45,71 
76,03 

IV 

12.896 
7.245 
56,18 
43,82 

2.419 
2.408 
2.393 

2.407 
18,66 
33,22 

4.201 
4.802 

714 
4.798 

4.838 
37,51 
66,77 

V 

11.906 
5.953 
50.00 
500,0 

3.101 
3.055 
3.033 

3.063 
25,72 
51,45 

2.882 
34 

2.872 
2.883 

2.890 
24,27 
48,54 

VI 

18.884 
10.772 
57,04 
42,96 

4.336 
4.184 
4.143 

4.221 
22,35 
39,18 

6.542 
82 

6.502 
6.527 

6.551 
34,69 
60,81 

VII 

20.830 
10.463 
50,23 
49,77 

5.870 
5.815 
5.791 

5.825 
27,96 
55,67 

4.617 
4.616 

46 
4.634 

4.638 
22,26 
44,32 

VIII 

12.284 
7.050 
57,39 
42,61 

2.768 
2.689 
2.663 

2.707 
22,03 
38,39 

41 
4.337 
4.320 
4.330 

4.343 
35,35 
61,60 

IX 

7.913 
4.487 
56,70 
43,30 

2.047 
2.039 
2.024 

2.037 
2.574 
45,39 

12.69 
2.448 
2.448 
1.184 

2.450 
30,96 
54,60 

X 

7.414 
4.143 
55,SS 
44,12 

2.650 
2.620 
2.599 

2.623 
35,37 
63,31 

8 
1.513 
1.520 
1.519 

1.520 
20,50 
36,68 

Sarria 

822 

— ^ ^ 

41 
44 
42 

43 

5.23 

779 
777 

2 
778 

779 

94,76 

St. 
A driá 

51 

— — 

4 
4 
4 

4 
— ^ 

7.84 

47 
47 

47 

47 

92,15 

o 
<0 FONT: Anuari Estadístic 1908. Ajuntament de Barcelona 1910. 



-4 ELECCIONS 1910 
DISTRICTES 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

REPUBLICANA RADICAL 
Hermenegildo Giner de los Ríos 
Joan Sol i Ortega 
Alejandro Lerroux 
Toribio Sánchez 
Emiliano Iglesias 

VOTAC1Ó MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

9.353 
4.765 
50,94 
49,06 

3.044 
3.035 
3.033 
3.025 
3.024 

3.032 
32,41 
63,63 

13.390 
8.209 
61,30 
38,70 

3.015 
2.988 
2.983 
2.971 
2.957 

2.983 
22,27 
36,33 

10.211 
6.732 
65,93 
34,07 

1.375 
1.379 
1.341 
1.321 
1.309 

1.346 
13,17 
19,99 

14.480 
8.987 
62,06 
37,94 

2.525 
2.503 
2.469 
2.452 
2.444 

2.479 
17,11 
27,57 

14.322 
6.776 
47,30 
52,70 

3.110 
3.084 
3.085 
3.063 
3.049 

3.078 
21,49 
45,42 

21.307 
12.675 
59,48 
40,52 

4.230 
4.185 
4.124 
4.130 
4.079 

4.150 
19,47 
32,74 

23.350 
12.037 
51,55 
48,45 

6.215 
6.161 
6.153 
6.134 
6.107 

6.154 
26,35 
51,12 

13.751 
7.924 
57,62 
42,40 

2.744 
2.677 
2.667 
2.650 
2.647 

2.677 
19,46 
33,78 

9.075 
5.058 
55,73 
44,27 

2.009 
1.998 
1.996 
1.996 
1.981 

1.996 
21,99 
39,46 

8.453 
4.577 
54,14 
45,86 

2.644 
2.623 
2.626 
2.612 
2.602 

2.621 
31,01 
57,26 

UFNR 
Pere Corominas 
Lluís de Zulueta 
Josep M.a Valles i Ribot 
Josep Tarruella 
Caries M. Soldevila 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

1.091 
1.080 

1.078 
1.070 
1.066 

1.077 
11,51 
22,60 

2.261 
2.243 
2.223 
2.203 
2.199 

2.226 
16,62 
27,11 

2.005 
1.976 
1.957 
1.948 
1.922 

1.962 
19,21 
29,14 

2.554 
2.530 
2.491 
2.492 
2.466 

2.507 
17,31 
27,89 

2.294 
2.281 
2.265 
2.262 
2.244 

2.269 
15,84 
33,48 

4.159 
4.118 

4.086 
4.029 
4.003 

4.079 
19,14 
32,18 

3.675 
3.640 
3.615 
3.597 
3.499 

3.605 
15,43 
29,94 

2.850 
2.840 

2.832 
2.801 
2.790 

2.823 
20,52 
35,62 

1.586 
1.579 
1.562 
1.567 
1.561 

1.573 
17,33 
31,09 

1.202 
1.191 
1.173 
1.180 
1.166 

1.182 
13,98 
25,82 



LLIGA REGIONALISTA 
Francesc Cambó 
Ramón d'Abadal 
J. Puig i Cadafalch 
Narcís Verdaguer i Callís 
Caries de Camps i Olzinelles 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

COALICIÓ DE DRETES 
Joaquim de Sentmenat Patino 
Magí Sandiumenge Navarro 
María Fortuny Portell 
Benito de Pomés de Pomar 
Eusebi Díaz González 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

492 
478 
469 
466 
460 

473 
5,05 
9,92 

182 
182 
185 
183 
182 

183 
1,95 
3,84 

2.078 
2.018 
1.983 
1.988 
1.975 

2.008 
14,99 
24,46 

992 
1.002 
1.009 

981 
978 

992 
7,41 

12,08 

2.227 
2.189 
2.129 
2.142 
2.126 

2.163 
21,17 
32,13 

1.274 
1.273 
1.260 
1.246 
1.259 

1.262 
12,36 
18,74 

2.414 
2.381 
2.323 
.2310 
2.308 

2.347 
16,20 
26,11 

1.676 
1.690 
1.642 
16.24 
1.641 

1.654 
11,42 
18,40 

978 
933 
921 
919 
919 

934 
6,52 

13,78 

506 
494 
503 
496 
472 

494 
3,45 
7,29 

3.109 
2.972 
2.901 
2.897 
2.902 

2.956 
13,87 
23,32 

1.502 
1.509 
1.493 
1.475 
1.474 

1.491 
6,99 

11,70 

1.523 
1.405 
1.380 
1.393 
1.364 

1.413 
6,05 

11,73 

876 
857 
867 
870 
854 

865 
3,70 
7,18 

1.592 
1.541 
1.506 
1.467 
1.495 

1.520 
11,05 
19,18 

908 
909 
908 
894 
902 

904 
6,57 

11,40 

1.006 
995 
976 
972 
976 

985 
10,55 
19,47 

503 
502 
513 
505 
497 

504 
5.55 
9,96 

597 
578 
575 
569 
568 

577 
6,83 

12,60 

193 
196 
198 
195 
196 

196 
2,31 
4,28 

FONT: Anuari Estadístic. 1910. Barcelona. Ajuntament, 1912. 



N» 
ELECCIONS 1914 

DISTRICTES 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA 
P. Rahola i Molinas 
A. Rusiñol i Prats 
L. Ferrer-Vidal i Soler 
J. Garriga i Massó 
C. de Camps i Olzinelles 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

COALICIÓ REPUBLICANA 
H. Giner de los Ríos 
P. Coromines i Montanya 
S. Estapé i Pagés 
A. Lerroux García 
E. Iglesias Ambrosio 

/ 

9.582 
3.356 
35,02 
64,98 

798 
771 
742 
757 
711 

756 
7,89 

22,53 

2.011 
1.980 
1.992 
1.968 
1.973 

11 

13.412 
6.135 
45,74 
54,26 

3.198 
3.179 
3.059 
3.019 
3.121 

3.115 
23,22 
50,77 

2.184 
2.137 
2.131 
2.086 
2.083 

/ / / 

10.797 
5.008 
46,38 
53,62 

3.326 
3.337 
3.287 
3.223 
3.267 

3.288 
30,45 
65,65 

1.224 
1.234 
1.211 
1.174 
1.148 

IV 

14.677 
6.878 
46,86 
53,14 

4.015 
4.013 
3.962 
3.941 
3.944 

3.975 
27,08 
57,79 

2.082 
2.065 
2.031 
1.991 
1.950 

V 

13.404 
5.108 
38,11 
61,89 

1.887 
1.826 
1.798 
1.832 
1.776 

1.824 
13.61 
35,71 

2.293 
2.233 
2.216 
2.217 
2.192 

VI 

22.448 
10.082 
44,91 
55,09 

5.243 
5.228 
5.108 
5.108 
4.899 

5.117 
22,79 
50,75 

3.501 
3.455 
3.416 
3.287 
3.300 

VII 

24.391 
8.761 
35,92 
64,08 

2.960 
2.914 
2.818 
2.831 
2.726 

2.850 
11,68 
32,53 

4.234 
4.137 
4.122 
4.087 
4.097 

VIII 

14.120 
6.450 
45,68 
54,32 

2.883 
2.857 
2.803 
2.687 
2.761 

2.798 
19,82 
43,38 

2.319 
2.275 
2.209 
2.179 
2.184 

IX 

9.461 
3.772 
39,87 
60,13 

1.503 
1.469 
1.461 
1.452 
1.480 

1.473 
15,57 
39,05 

1.536 
1.529 
1.519 
1.478 
1.486 

X 

8.818 
3.505 
39,75 
60,25 

935 
907 
893 
889 
859 

897 
10,17 
25,59 

1.929 
1.897 
1.887 
1.883 
1.898 

Sarria 

^ ^ — 

633 
668 
669 
633 
651 

651 
- ^ — 

120 
151 
122 
103 
109 

St 
Adriá 

— _ 

•• 

44 
43 
43 
43 
40 

43 

16 
16 
16 
16 
16 



VOTACIÓ MITJANA 1.985 2.124 1.198 2.024 2.230 3.392 4.135 2.239 1.510 1.899 121 16 
% sobre cens 20,71 15,83 11,10 13,79 16,64 15,11 16,95 15,86 15,96 21,53 
% sobre votants 59,15 34,62 23,92 29,43 43,65 33,64 47,20 34,71 40,03 54,18 

I. QUERALTÓ I ROS (1) 567 872 499 852 1.006 1.509 1.708 1.362 730 669 94 8 
% sobre cens 4,44 5,54 3,34 4,84 5,58 5,47 5,70 8,84 6,50 6,22 — — 
% sobre votants 12,69 12,11 7,21 10,32 14,64 12,19 15,88 19,35 16,30 15,66 — — 

RENOVACIÓ REPUBLICANA 
G. Alomar i Vilallonga 
L. Zurdo Olivares 
J. Antich Subirana 
A. Samblancat Salanova 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

150 
140 
145 
131 

141 
1,47 
4,20 

150 
133 
132 
101 

129 
0,96 
2,10 

157 
131 
139 
110 

138 
1,28 
2,75 

171 
135 
141 
122 

142 
0,97 
2,06 

260 
261 
293 
218 

258 
1,92 
5,05 

327 
274 
292 
227 

280 
1,24 
2,78 

351 
354 
303 
260 

317 
1,30 
3,62 

164 
103 
110 
81 

114 
0,81 
1,77 

126 
117 
116 
103 

115 
1521 
3,05 

129 
140 
106 
105 

120 
1,36 
3,42 

P S O E 
P. Iglesias Posse 
A. Fabra i Ribas 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

50 
46 

48 
0,50 
1,43 

24 
24 

24 
0,18 
0,39 

20 
26 

23 
0,21 
0,46 

27 
28 

27 
0,18 
0,39 

40 
57 

48 
0,35 
0,94 

65 
62 

64 
0,28 
0,63 

77 
60 

68 
0,28 
0,77 

37 
65 

51 
0,36 
0,79 

61 
57 

59 
0,62 
1,56 

40 
41 

40 
0,45 
1,14 

9 
79 

8 
8 

26 

(1) A tots els efectes, hem considerat la de J. Queraltó una candidatura uninominal independent de la de Renovació Re 
publicana. 

FONT: Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona (1914). 



^a ELECCIONS 1916 

D1STRICTES 
St. 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS * 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA 
C. de Camps i Olzinelles 
L. Ferrer-Vidal i Soler 
M. Morera i Galicia 
A. Albafull i Vidal 
A. Rusiñol i Prats 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

COALICIÓ REPUBLICANA 
D. Millán y Albiag 
H. Giner de los Ríos 
E. Iglesias Ambrosio 
A. Lerroux García 
P. Coromines i Montanya 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

/ 

10.126 
3.083 
30'45 
69,55 

584 
628 
619 
618 
635 

617 
6,09 

20,01 

1.916 
1.951 
1.901 
1.927 
1.930 

1.925 
19,01 
62,44 

/ / 

13.712 
5.326 
38,84 
61,16 

2.655 
2.671 
2.661 
2.619 
2.683 

2.658 
19,38 
49,91 

1.691 
1.782 
1.680 
1.759 
1.716 

1.726 
12,58 
32,41 

/ / / 

10.822 
4.518 
41,74 
58,26 

2.932 
2.951 
2.921 
2.857 
2.983 

2.929 
27,06 
64,83 

821 
879 
849 
884 
860 

859 
7,93 

19,01 

IV 

14.857 
5.828 
39,22 
60,78 

3.372 
3.682 
3.359 
3.297 
3.412 

3.424 
23,04 
58,75 

1.442 
1.532 
1.515 
1.531 
1.471 

1.498 
10,08 

25,70 

V 

13.637 
5.002 
36,67 
63,33 

1.533 
1.534 
1.532 
1.503 
1.550 

1.530 
11,22 
30,59 

2.424 
2.556 
2.506 
2.575 
2.439 

2.500 
18,33 
49,98 

VI 

23.155 
9.090 
39,25 
60,75 

4.587 
4.617 
4.571 
4.461 
4.676 

4.582 
19,79 
50,41 

2.627 
2.785 
2.595 
2.734 
2.743 

2.697 
11,64 
29,67 

VII 

25.596 
8.242 
32,20 
67,80 

2.732 
2.747 
2.733 
2.713 
2.793 

2.744 
10,71 
33,29 

3.565 
3.700 
3.742 
3.621 
3.565 

3.638 
14,21 
44,14 

VIII 

14.656 
5.775 
39,40 
60,60 

2.725 
2.754 
2.738 
2.676 
2.777 

2.734 
18,65 
47,34 

1.775 
1.840 
1.726 
1.736 
1.775 

1.770 
12,08 
30,65 

IX 

9.710 
3.377 
34,77 
65,23 

1.379 
1.429 
1.417 
1.410 
1.429 

1.413 
14,55 
41,84 

1.149 
1.156 
1.142 
1.177 
1.149 

1.154 
11,89 
34,17 

X 

9.138 
3.026 
33,11 
66,89 

780 
782 
775 
767 
790 

779 
8,52 

25,74 

1.606 
1.636 
1.643 
1.640 
1.615 

1.628 
17,82 
53,80 

Sarria 

• 

- — 

717 
720 
717 
708 
717 

716 
- ^ ^ 

66 
69 
66 
66 
73 

68 
— 

- ^ ^ 

Adria 

——,-

69 
69 
69 
69 
69 

69 
— 

_ _ . 

8 
8 
9 
8 
8 

8 
— ^ — 



B. REPUB. AUTONOMISTA 
J. Brossa i Roger 
J. Queraltó i Ros 
G. Alomar i Vilallonga 
F. Layret i Foix 
A. Samblancat Salanova 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

* No incloem els vots blancs 

FONT: Anuari Estadístic de la 

534 
569 
532 
542 
529 

541 
5,34 
1755 

935 
990 
928 
959 
901 

943 
6,88 
17,70 

711 
765 
732 
774 
671 

731 
6,75 
16,18 

885 
960 
899 
925 
858 

905 
6,09 
15,53 

i nuls, perqué n'ignorem la 

ciutat de Barcelona (1916). 

952 
1.037 
956 
961 
953 

972 
7,12 
19,43 

1.771 
1.931 
1.807 
1.829 
1.716 

1.811 
7,82 
19,92 

1.832 
2.005 
1.854 
1.777 
1.833 

1.860 
7,26 
22,56 

1.254 
1.343 
1.261 
1.271 
1.225 

1.271 
8,67 

2 2 -

distribució per districtes. 

805 
866 
796 
800 
781 

810 
8,34 
23,98 

602 
658 
613 
610 
611 

619 
6,77 
20,45 

63 
78 
61 
69 
61 

66 

4 
4 
4 
4 
4 

4 

— _ 



ELECCIONS 1918 DISTRICTES 

I II III IV V VI VII VIII IX X Sarria 

FONT: Boletín Oficial Extraordinario de la provincia de Barcelona, 1-III-1918. 

St. 
Adriá 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARUCIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA - CARLINS 
F. Cambó i Batlle 
A. Rusiñol i Prats 
P. Rahola i Molinas 
M. Morera i Galicia 
N. Batlle i Baró 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

COALICIÓ ESQUERRES 
A. Lerroux García 
H. Giner de los Ríos 
F. Largo Caballero 
M. Domingo i Sanjuan 
J. Pich i Pon 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

VOTS EN BLANC I NULS 
% sobre cens 
% sobre votante 

10.555 
3.721 
35,25 
64,75 

1.249 
1.241 
1.258 
1.231 
1.197 

1.235 
11,70 
33,19 

2.461 
2.502 
2.554 
2.538 
2.449 

2.501 
23,169 
67,21 

45 
0,43 
1,21 

13.758 
6.526 
47,43 
52,57 

3.873 
3.902 
3.917 
3.888 
3.791 

3.874 
28,16 
59,36 

2.519 
2.553 
2.567 
2.562 
2.434 

2.527 
18,37 
38,72 

115 
0,84 
1,76 

10.251 
5.265 
51,36 
48,64 

3.922 
3.975 
3.976 
3.940 
3.831 

3.929 
39,07 
74,62 

1.192 
1.258 
1.305 
1.316 
1.199 

1.254 
12,47 
23,81 

82 
0,80 
1,56 

15.595 
7.650 
49,30 
50,70 

5.274 
5.366 
5.362 
5.289 
5.191 

5.296 
35,27 
69,32 

2.132 
2.281 
2.262 
2.282 
2.199 

2.215 
14,75 
28,99 

128 
0,83 
1,67 

13.961 
5.478 
39,23 
60,77 

2.531 
2.555 
2.572 
2.535 
2.428 

2.524 
18,08 
46,07 

2.923 
2.918 
2.942 
2.929 
2.796 

2.902 
20,78 
52,98 

52 
0,37 
0,95 

24.469 
11.291 
46.14 
53,86 

7.122 
7.173 
7.227 
7.124 
6.861 

7.101 
29,02 
62,89 

3.914 
4.108 
4.221 
4.123 
3.822 

4.038 
16,50 

35,76 

152 
0,62 
1,35 

26.979 
9.844 
36,48 
63,52 

4.675 
4.677 
4.715 
4.650 
4.484 

4.640 
17,02 
47,13 

4.993 
5.094 
5.318 
5.266 
4.631 

5.060 
18,76 
51,40 

143 
0,53 
1,45 

15.067 
7.372 
48,92 
51,08 

4.520 
4.598 
4.555 
4.527 
4.392 

4.508 
29,92 
61,15 

2.682 
2.845 
2.817 
2.910 
2.684 

2.788 
18,50 
37,82 

76 
0,50 
1,03 

10.067 
4.329 
43 — 
57 — 

2.206 
2.198 
2.213 
2.201 
2.173 

2.198 
21,84 
50,77 

2.021 
2.076 
2.160 
2.113 
2.029 

2.080 
20,66 
48,05 

51 
0,51 
U 8 

9.905 
4.004 
40,42 
59,58 

1.550 
1.541 
1.565 
1.548 
1.504 

1.542 
15,56 
38,51 

2.324 
2.392 
2.468 
2.439 
2.316 

2.388 
24,11 
59,64 

75 
0,76 
1,87 

— « 

990 
998 
992 
991 

1.020 

998 

111 
128 
133 
132 
120 

125 
— _ 

10 

—*^^— 

— 

108 
108 
110 
109 
109 

109 

6 
7 
7 
8 
8 

7 
~ ^ — 

^ ^ 

^ ^ — 





ELECCIONS 1919 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA - CARLINS 
N. Batlle i Baró 
F. Cambó i Batlle 
P. Rahola i Molinas 
M. Morera i Galicia 
A. Rusiñol i Prats 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

COALICIÓ REPUBLICANA 
A. Lerroux García 
H. Giner de los Ríos 
G. Alomar i Vilallonga 
J. Puig d'Asprer 
M. de Unamuno y Jugo 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

/ / / / / / IV 

9.211 13.774 9.631 14.067 
3.837 5.900 5.141 7.873 
41,66 42,83 53,38 55,97 
58,34 57,17 46,62 44,03 

979 
1.063 
1.061 
1.035 
1.044 

1.036 
11,25 
27,00 

2.609 
2.708 
2.727 
2.674 
2.694 

2.682 
20,05 
45,46 

2.817 
2.954 
3.017 
2.923 
2.982 

2.939 
30,51 
57,17 

3.858 
4.045 
4.059 
3.980 
4.057 

4.000 
28,43 
50,80 

2.051 
2.051 
2.065 
2.052 
2.026 

2.049 
22,24 
53,40 

2.029 
1.926 
1.974 
1.926 
1.881 

1.947 
14,55 
33,00 

895 
901 

1.057 
965 
908 

945 
9,81 

18,38 

1.628 
1.568 
1.714 
1.594 
1.551 

1.611 
11,45 
20,46 

DISTRICTES 

V VI VII VIII 

14.799 22.913 29.896 16.464 
5.236 12.081 11.216 8.173 
35,38 52,72 37,52 49,64 
64,62 47,28 62,48 50,36 

1.700 
1.866 
1.859 
1.816 
1.831 

1.814 
12,26 
34,64 

5.475 
5.931 
5.995 
5.796 
5.874 

5.814 
25,37 
48,12 

4.436 
4.732 
4.777 
4.602 
4.676 

4.645 
15,53 
41,41 

4.026 
4.206 
4.159 
4.246 
4.209 

4.169 
25,32 
51,01 

2.691 
2.186 
2.330 
2.274 
2.227 

2.342 
15,82 
44,73 

3.054 
3.075 
3.406 
3.201 
3.121 

3.171 
13,84 
26,25 

4.769 
4.540 
4.832 
4.736 
4.545 

4.684 
15,66 
41,76 

2.286 
2.392 
2.526 
2.397 
2.353 

2.390 
14,51 
29,24 

St. 
IX X Sarria A driá 

10.131 10.743 
4.002 4.268 
39,50 39,73 
60,50 60,27 

1.748 
1.806 
1.796 
1.792 
1.781 

1.785 
17,61 
44,60 

1.501 
1.581 
1.588 
1.544 
1.553 

1.553 
14,45 
36,39 

882 
862 
859 
868 
854 

867 
^ ^ ~ 

- ^ ^ 

90 
93 
81 
90 
68 

84 

_ _ 

1.698 
1.697 
1.772 
1.755 
1.709 

1.726 
17,03 
43,12 

2.355 
2.246 
2.284 
2.277 
2.218 

2.276 
21,18 
53,33 

68 
67 
77 
69 
72 

71 
_ _ 

• — 

7 
5 
5 

24 
5 

9 
— 



UNIÓN MONÁRQUICA NAC. 
M. Girona i Vidal 648 
R. Bosch i Alsina 675 
G. Marfá í Clivillés 646 
M. Menacho Peirón 641 
M. Rius i Rius 655 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

653 
7,09 

17,02 

1.032 
1.050 
1.029 
1.040 
1.016 

1.033 
7,50 

17,51 

1.049 
1.070 
1.054 
1.076 
1.038 

1.057 
10,98 
20,56 

1.928 
1.866 
1.869 
1.879 
1.814 

1.871 
13,30 
23,76 

834 
832 
813 
825 
839 

829 
5,60 

15,83 

2.552 
2.547 
2.486 
2.514 
2.554 

2.531 
11,04 
20,95 

1.276 
1.272 
1.248 
1.260 
1.340 

1.279 
4,28 

11,40 

1.216 
1.181 
1.189 
1.181 
1.197 

1.193 
7,25 
14,60 

268 
259 
265 
272 
280 

269 
2,65 
6,72 

271 
259 
258 
258 
273 

211 
1,96 
4,94 

296 
258 
293 
275 
264 

277 

2 
2 
2 

29 

7 

P S O E 
A. Fabra i Ribas 
M^Seira i Moret 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

100 
99 

99 
1,07 
2,58 

241 
235 

238 
1,73 
4,03 

199 
200 

200 
2,07 
3,89 

357 
425 

391 
2,78 
4,97 

257 
245 

251 
1,70 
4,79 

562 
568 

565 
2,46 
4,67 

633 
584 

608 
2,03 
5,42 

420 
422 

421 
2,56 
5,15 

219 
225 

222 
2,19 
5,55 

228 
228 

228 -
2,12 
5,34 -

2 
2 

2 

FONT: «La Veu de Catalunya», 2-V-1919. 
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00 ELECCIONS 1920 

/ / / / / / IV 

DISTRICTES 

V VI VII VIII IX X 
St. 

Sarria Adria 

CENS ELECTORAL 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA 4 CARLINS 
F. Cambó i Batlle 
M. Morera i Galicia 
P. Rahola i Molinas 
A. Rusiñol i Prats 
N. Batlle i Baró 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

PARTIT RADICAL 
A. Lerroux García 
E. Iglesias Ambrosio 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

9.655 
1.728 
17,90 
82,10 

700 
701 
706 
702 
672 

696 
7,21 

40,27 

769 
700 

734 
7,61 

42,48 

UNIÓN MONÁRQUICA NAC. 
J. Cussó Maurell 
B. de Pomes i de Pomar 

305 
301 

13.193 
3.765 
28,54 
71,46 

2.099 
2.090 
2.123 
2.112 
2.080 

2.101 
15,92 
55,80 

969 
814 

891 
6,76 

23,66 

789 
759 

9.559 
3.277 
34,28 
65,72 

2.068 
2.084 
2.100 
2.101 
2.073 

2.085 
21,81 
63,62 

458 
373 

416 
4,35 

12,69 

788 
775 

13.937 
5.093 
36,54 
63,46 

2.922 
2.917 
2.964 
2.951 
2.861 

2.923 
20,97 
57,39 

899 
737 

818 
5,87 

16,06 

1.397 
1.343 

14.909 
5.457 
36,60 
6340 

2.019 
2.017 
2.034 
2.023 
2.008 

2.020 
13,55 
37,02 

2.951 
2.895 

2.923 
19,60 
53,56 

528 
514 

22.780 
7.047 
30,93 
69,07 

3.711 
3.806 
3.862 
3.843 
3.723 

3.789 
16,63 
53,77 

1.635 
1.287 

1.461 
6,41 

20,73 

1.828 
1.768 

28.873 
7.910 
27,40 
72,60 

3.985 
3.974 
3.999 
4.000 
3.915 

3.975 
13,77 
50,25 

3.216 
3.113 

3.164 
10,96 
40,00 

770 
759 

16.213 
4.315 
26,61 
73,39 

2.722 
2.727 
2.756 
2.773 
2.671 

2.730 
16,83 
63,27 

912 
744 

828 
5,11 

19,19 

779 
746 

9.946 
3.154 
31,71 
68,29 

1.710 
1.715 
1.716 
1.716 
1.700 

1.711 
17,20 
54,25 

1.188 
1.169 

1.179 
11,85 
37,38 

269 
264 

10.507 
2.209 
21,02 
78,98 

1.002 
1.003 
1.013 
1.004 

976 

1.000 
9,51 

45,27 

1.041 
986 

1.013 
9,65 

45,85 

208 
189 

^ ^ ~ 

^ ^ — 

461 
457 
465 
464 
501 

470 

7 
4 

5 

116 
115 

— 

62 
56 
53 
52 
69 

58 

~ w _ ^ _ 

28 
1 



E. Ragull Alabau 289 771 768 1.343 492 1.746 754 759 263 203 114 1 
A. Martínez Vargas 306 792 777 1.338 528 1.896 816 757 266 201 120 28 
P. Saenz de Bares 289 755 773 1.337 508 1.745 758 744 258 177 117 — 

VOTACIÓ MITJANA 298 773 776 1.352 514 1.797 771 757 264 196 116 12 
% sobre cens 3,08 5,86 8,12 9,69 3,44 7,88 2,67 4,67 2,65 1,86 
% sobre votante 17,24 20,53 23,68 26,55 9,42 25,50 9,75 17,54 8,37 8,87 

FONT: «La Veu de Catalunya», 21-XII-1920 



fe ELECCIONS 1923 oo 
to DISTRICTES 

i ii m iv v vi VII vin ix x 

CENS ELECTORAL (1) 
VOTANTS 
% PARTICIPACIÓ 
% ABSTENCIÓ 

LLIGA - CARLINS 
F. Cambó i Batlle 
A. Martínez i Domingo 
P. Rahola i M o linas 
M. Morera i Galicia 
N. Batlle i Baró 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

PARTIT RADICAL 
A. Lerroux García 
E. Iglesias Ambrosio 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votante 

9.655 
2.780 
28,79 
71,21 

769 
796 
794 
788 
675 

764 
7,91 

27,48 

915 
858 

886 
9,1$ 

31,87 

13.193 
5.160 
39,11 
60,89 

1.571 
1.707 
1.653 
1.579 
1.350 

1.572 
11,91 
30,46 

1.258 
1.089 

1.173 
8,89 

22,73 

9.559 
4.446 
46,51 
53,49 

1.540 
1.627 
1.652 
1.578 
1.325 

1.544 
16,15 
34,73 

437 
321 

379 
3,96 
8,52 

13.937 
6.527 
46,83 
53,17 

2.347 
2.544 
2.454 
2.326 
1.938 

2.322 
16,65 
35,57 

985 
808 

897 
6.43 

i» 

13,74 

14.909 
4.750 
31,86 
68,14 

1.030 
1.139 
1.042 
1.091 

879 

1.036 
6,95 

21,81 

2.074 
1.981 

2.027 
13,60 
42,67 

22.780 
9.522 
41,80 
58,20 

2.978 
3.223 
3.249 
3.083 
1.213 

2.749 
12,06 
28,87 

2.226 
1.880 

2.053 
9,01 

21,56 

28.873 
13.181 
45,65 
54,35 

4.327 
3.384 
3.313 
3.339 
3.928 

3.658 
12,67 
27,75 

5.626 
5.291 

5.459 
18,91 
41,42 

16.213 
6.415 
39,57 
60,43 

2.534 
2.717 
2.690 
2.610 
2.239 

2.558 
15,78 
39,88 

937 
783 

860 
5,30 

13,41 

9.946 
3.159 
31,76 
68,24 

1.160 
1.227 
1.207 
1.182 
1.083 

1.172 
11,78 
37,10 

744 
676 

710 
7,14 

22,47 

10.507 
3.917 
37,28 
62,72 

847 
943 
925 
883 
702 

860 
8,18 

21,95 

1.568 
1.385 

1.476 
14,05 
37,68 

ACCIÓ CATALANA 
A. Rovira i Virgüi 617 1.499 1.436 1.971 928 2.780 2.513 1.827 679 919 
% sobre cens 6,39 11,36 15,02 14,14 6,22 12,20 8,70 11,27 6,83 8,75 
% sobre votante 22,19 29,05 32,30 30,20 19,54 20,29 19,06 28,48 21.49 23.46 



P S O E 
M. Serra i Moret 
J. Salas i Antón 

VOTACIÓ MITJANA 
% sobre cens 
% sobre votants 

CAMBRA DE LLOGATERS 
J. Vilalta i Comes 
% sobre cens 
% sobre votants 

PARTIT LIBERAL 
F. Schwartz y Luna 
% sobre cens 
% sobre votants 

VOTS EN BLANC I NULS 
% sobre cens 
% sobre votants 

251 
250 

250 
2,59 
8,99 

93 
0,96 
3,34 

58 
0,60 
2,09 

112 
1,16 
4,03 

230 
213 

221 
1,67 
4,28 

309 
2,34 
5,99 

145 
1,10 
2,81 

241 
1,83 
4,67 

220 
153 

187 
1,96 
4,21 

283 
2,96 
6,36 

299 
3,13 
6,72 

318 
3,32 
7,15 

315 
283 

299 
2,15 
4,58 

396 
2,84 
6,06 

400 
2,87 
6,12 

242 
1,74 
3,71 

177 
154 

166 
1,11 
3,49 

* 

226 
1,52 
4,76 

w 

148 
0,99 
3,11 

219 
1,47 
4,61 

507 
465 

486 
2,13 
5,10 

652 
2,86 
6,85 

388 
1,70 
4,07 

414 
1,82 
4,35 

545 
524 

534 
1,85 
4,05 

478 
1,65 
3,63 

279 
0,97 
2.11 

260 
0,90 
1,97 

329 
367 

348 
2,15 
5,42 

370 
2,28 
5,77 

169 
1,04 
2,63 

283 
1,75 
4,41 

278 
283 

280 
2,81 
8,86 

85 
0,85 
2,69 

115 
1,16 
3,64 

118 
1,82 
3,73 

251 
247 

249 
2,37 
6,36 

132 
1,26 
3.37 

153 
1,46 
3,90 

128 
1,22 
3,27 

(1) Utilitzem el del 1920, perqué per al 1923 n'ignorem la distribució per districtes municipals. 

FONTS: «La Veu de Catalunya», 3-V-1923 i «Boletín Oficial de la provincia de Barcelona», 2-V-1923 i ss 





Apéndix 2: 
Resultats deis districtes electorals 

de Catalunya 





ELECCIONS DEL 19 D E MAIG DE 1901 
• r 

+ 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 

Cens electoral: 104.641. Votants: 21.057. % Participants: 20,12. % Abstenció: 
79,88. (1). 

Dip. Vots 
C andida ts 

Bartomeu Robert 
Albert Rusifíol 
Lluís Doménech i Montaner 
Sebastiá Torres i Planas 

Pere G. Maristany i Oliver 
Josep M. Cornet i Mas 
Joan Puig i Saladrigas 
Ferran Fabra i Puig 
Josep Balcells i Cortada 

Alejandro Lerroux García 
Francesc Pi i Margall 
Tiberio Avila 
Nicolás Salmerón Alonso 
Josep M.° Valles i Ribot 

Joan Sol i Ortega 
Román Rigorosa 
Enríe Vilalta 
Josep Puig d'Asprer 
Romulo Quintana 

(1) Acta aprovada després d' 

Partit o coal. 

regioanlista 
regio nalista 
regionalista 
regionalista 

liberal 
conservador 
conservador 
liberal 
liberal 

república 
república 
república 
república 
república 

república 
Unión Nacional 
romerista 
romerista 

-

eleg. 

* 

* 

* 

* 

* 

j 

* 

* 

• • 

• 

- F 

escrutáis 

7.708 
6-488 
6.272 
5.963 

5.605 
5.137 
5.102 
5.054 
5.004 

5.426 
5.232 
4.321 
4.241 
4.122 

2.765 
1.540 

481 
419 
190 

• w • • 

% vot. 

31,38 

24,59 

22,16 

13,13 
7,31 
2,13 

0,90 

ésser discutida al Congrés de Diputáis. 

% cens 

6,31 

4,95 

4,46 

2,64 
1,47 
0,43 

0,18 

1 

' " L 
L • 

PROVÍNCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 

Cens electoral: 9.799. Votants: 6.185. % Participants: 63,11. % Abstenció: 36,89. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Elias de Molins (2) conservador * 4.590 74,21 46,84 
Eusebi Corominas i Cornell república 1.588 25,67 16,20 

(2) Substituí d'en Planas i Casáis. 

487 



DISTRICTE: BERGA 

Cens electoral: 9.538. Votants; 6.916. % Participants: 72,50. % Abstenció: 27,50. 
(3). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís G. Pons i Enríen liberal * 3.624 52,40 37,99 
Antoni Rosal Sala (4) independent 3.282 47,45 34,40 

(3) Expedient electoral declarat de 3.a classe per la Comissió d'Actes. El vot parti
cular demanant l'anuí lacio no fou pres en considerado. 

(4) Anomenat catalanista i carlí, recolzat per la Lliga Regionalista; diputat el 1899. 

DISTRICTE: CASTELLTERgOL 

Cens electoral: 6.931. Votants: 5.296. % Participants: 76,41. % Abstenció: 23,59. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Sala i Caba (5) Conservador * 5.292 100 76,41 

(5) Propietari d'Artes; substituí de Ramón de Rocafort —encasellat de sempre—, 
mort poc abans deis conúcis. 

DISTRICTE: GRANOLLERS 

Cens electoral: 12.014. Votants: 7.193. % Participants: 59,87. % Abstenció: 40,13. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Frederic Travé i Escardó liberal * 5.190 72,15 43,19 
Pere Pujol i Molas república 923 12,83 7,68 
Francesc Maspons i Anglasell (6) independent 913 12,69 7,59 

(6) Considerat també regionalista; fill del Degá del CoHegi de Notarís, F. Maspons 
i Labros. 

DISTRICTE: IGUALADA 

Cens electoral: 9.274. Votants: 4.643. % Participants: 50,06. % Abstenció: 49,94. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramón Godo i Lallana liberal * 4.632 99,77 49,94 

488 



DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 10.739. Votants: 6.177. % Participants:57,51. % Abstenció: 42,49. 
(7). 

~~ ~Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Leonci Soler i March Lliga Regionalista * 2.679 43,37 24,49 
Emili Junoy i Gelabert república ? 
Caries Muntadas i Muntadas liberal ? 

(7) El 28 de gener de 1902 s'anullá l'elecció. La Comissió d'Actes resta dividida 
a l'hora de dictaminar i la discussió s'allargá perqué la diferencia entre les 
votacions deis dos primers candidats era només de 25 vots. No s'ha pogut 
esbrinar si es va repetir l'elecció o bé el districte resta castigat sense represen
tado parlamentaria. 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 10.917. Votants: 7.769. % Participants: 71,16. % Abstenció: 28,84. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Modesto Sánchez Ortiz (8) liberal * 6.785 87,33 62,15 
Pau Estapé i Maristany (9) independent 591 7.60 5,41 
Pablo Iglesias socialista 144 1,85 1,31 

(8) Director de "La Vanguardia". 
(9) FUI del Masnou, acabalat fabricant, amb suport de la Lliga. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 9.597. Votants: 4.635. % Participants: 48,34. % Abstenció: 51,66. 

r • _ . *• • — . — 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Timoteo Bustillo López gamacista * 2.625 56,63 27,38 
Francisco Pi y Arsuaga república federal 1.985 42,82 20,70 

DISTRICTE; ST. FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 10.138. Votants: 4.624. % Participants: 45*61. % Abstenció: 54,39. 

_ _ _ _ 

Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Roig i Bergada liberal * 2-697 58,32 26,60 
Odón de Buen y del Cos república 1.913 41,37 18,86 
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DISTRICTE: TERRASA 
Cens electoral: 8.547. Votants: 3.077. % Participants: 36,00. % Abstenció: 64,00 

Candida ts 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemí (10) liberal 3.076 99,66 35,98 

(10) 5.a legislatura guanyada. 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 9.545. Votants: 6.270. % Participants: 65,68. % Abstenció: 34,32. 

Candida ts 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Fernando M. Huelin Serra conservador 6.242 99,55 65,39 

• . -

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 9.689. Votants: 4.275. % Participants: 44,12. % Abstenció: 55,88 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan M.a Forgas i Frigola 
Manuel Raventós i Doménec 

liberal 
independent 

4.112 96,18 42,43 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÚ 
Cens electoral: 10.277. Votants: 5.414. % Participants: 52,66. % Abstenció: 47,34. 

Candidats Partit o coal, 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Joan Ferrer i Vidal 
Joan Liado i Valles 
Antonio García Quejido 
Altres 

liberal * 
república federal 
socialista 

4.207 
1.111 

69 
22 

77,73 
20,52 

1,27 
0,40 

40,93 
10,81 
0,67 
0,20 
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PROVÍNCIA DE GIRONA 
1 J • 

DISTRICTE; GIRONA 
% Abstenció: 65,14. (11) 

^ i. 
' . . __•_ • /_ . _ j 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

José Joaquín Herrero Sánchez liberal canalejista * 3.443 99,56 34,71 

(11) Es parla de la presentado del república Arturo Gallan i també de Cipriano 
Bernal, del qual no hem pogut esbrinar la filiado... 

* - i • 

F M' ' " . ' -

r ' r • 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 11.649. Votants: 6.941. % Participants: 59,58. % Abstenció: 40,42. 
(12). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Jaume Roura i Prats liberal puigcerve-
rista * 2.737 39,43 23,49 

Josep M.a Valles i Ribot república federal * 2.434 35,06 20,89 
Josep M.a Garay i Robant (13) liberal moretista 1.784 25,70 15,31 
Blancs 4 0,05 0,03 

H 
r 

(12) L'expedient arriba a la Comissió d'Actes acompanyat de 19 protestes contra 
el guanyador Róure, que no foren preses en considerado. 

(13) Candidat «oficial». 
r , i 

^ 
1 

' h 
j 

I 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.188. Vitants: 2.251. % Participants: 24,49. % Abstenció: 75,51. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. .% cens 

Francesc Pi i Margall república federal * 2.244 99,68 24,42 
Altres 2 0,08 0,02 
BlancS — ^ , 5 0,08 0,02 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 6.893. Votants: 3.889. % Participants: 56,41. % Abstenció: 43,59. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries de Camps i Olzinelles Lliga Regionalista * 3.889 100 56,41 
(Marques de Camps) (14) 

(14) President de l'lnstitut Agrícola i Cátala de St. Isidre. 
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DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 9.353. Votants: 6.716. % Participaras: 71,80. % Abstenció: 28,20. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ferran Puig i Mauri 
(Marques de Sta. Anna) 

Altres 

conservador 6.667 

46 

99,27 71,28 

0,68 0,48 

DISTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.299. Votants: 4.060. % Participants: 48,92. % Abstenció: 51.08. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramiro Alonso Padierna 
de Villapadierna 

liberal 
puigcerverista 

4.051 99,77 48,81 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ 
Cens electoral: 10.007. Votants: 6.478. % Participants: 64,73. % Abstenció: 35,27. 

Candidats 

Robert Robert i Suris, 
(Compte de Serra) 

Josep M.a Serrad ara 
Altres 
B lañes 

Partit o coal. 

romerista 

república 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.361 

2.106 
3 

38 

% vot. 

67,32 

32,51 
0,04 
0,58 

% cens 

43,27 

21,04 
0,02 
0,37 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.572. Votants: 4.378. % Participants: 51,07. % Abstenció: 48,93. 

Candidats 

Luis Canalejas Méndez 
Altres 
Blancs 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

liberal 4.334 
39 

5 

98,99 
0,89 
0,11 

50,55 
0,45 
0,05 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 11.368. Votants: 5.603. % Participante: 49,28. % Abstenció: 50,72. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Miquel Agelet i Besa (15) liberal * 5.598 99,91 49,24 

(15) Cap del Partit Liberal a Lleida. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 10.090. Votants: 6.415. % Participante: 63,59. % Abstenció: 31,41. 
(16). 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coal, eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antonio Motos Martínez (17) liberal * 4.625 72,09 45,83 
Ignacio Hidalgo Saavedra república 1.787 27,86 17,71 

(16) Es parla de la presentado d'en Josep Sol i Torrents de la "Unión Nacional" 
i del conservador Vivanco. 

(17) Director de "El Heraldo de Aragón" de Zaragoza. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 11.486. Votante: 6.515. % Participante: 56,72. % Abstenció: 43,28. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Cipriano Garijo Aljama liberal * 3.488 53,53 30,36 
Enrique Ortiz de Zarate carlí 1.721 21,41 14,98 
Manuel Perefia i Puente (18) república 1.304 20,01 11,35 

(18) Director de «El Ideal». Professor de VInstitut de Lleida i cap deis republicans 
lleidatans. 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 9.293. Votants: 6.217. % Participante: 66,89. % Abstenció: 33,11. 

• M 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Luis de Armifián Pérez (19) liberal * 6.214 99,95 66,86 

(19) Secretan del Congreso 1 bero-Americano de Madrid. Publicista i escriptor 
d'«El Liberah de Madrid. 
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DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.576. Votants: 5.894. % Participants; 77,79. % Abstenció: : 22,21. 
(20). 

Candidats Partit o coaL 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramón Martínez de Campos conservador 
y Rivera (Duc de la Seu) (21) 

Pere La Rosa Pich (22) independent 
Altres 

2.976 

2.891 
72 

50,49 39,28 

49,04 
0,45 

38,15 
0,35 

(20) Expedient electoral impugnat per La Rosa. La Comissió d'Actes no prengué 
en considerado les protestes. 

(21) FUI del General Martínez Campos. 
(22) Recolzat per la Lliga. President de la Cambra de Comerc i Foment de Bar

celona. Se l'anomena també liberal i regionalista. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 10.365. Votants: 5.936. % Participants: 57,26. % Abstenció: 42,74. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Isidre Valls i Pallerola 

Mariano Jorro Barber (23) 
Altres 

conservador 
polaviejista 
liberal 

3.113 

2.821 
2 

52,44 30,03 

47,52 
0,03 

27,21 
0,01 

(23) Encasellat d'altres legislatures. Empleat de Correus. 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral: 8.449. Votants: 6.503. % Participants: 76,96. % Abstenció: 23,04. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. <fc cena 

Emili Riu i Periquet (24) 
Joan Torras i Vilanova (25) 

liberal 
conservador 
polaviejista 

5.782 
714 

88,91 
10,97 

68,43 
8,45 

(24) 
(25) 

polaviejista 

FUI del districte. Director de la «Revista de Economía y Hacienda» de Madrid. 
Amb suport de la Lliga. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 8.099. Votants: 6.481. % Participants: 80,02. % Abstenció: 19,98. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Doménec Sert i Badia (26) 
José Moragas (27) 

independent 
liberal 

(26) Gran propietari. Amb suport de la Lliga 
(27) Candidat retirat. 

6.430 
51 

99,21 79,39 
0,78 0,62 
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.269. Votants: 16.865. % Participants: 53,93. % Abstenció: 46,07. 

Candidats 

Joan Cañellas i Tomás 
Francesc J. Rabassa i Satorras 

(28) 
Josep de Suelves i Montagut 
Julia Nougués i Subirá 
Francesc Pi i Margall 
Ramón Morenes G. Alesson 
Altres (29) 
Blancs 

Partit o coal. 

liberal 
liberal 

carlí 
república federal 
república federal 
conservador 

Dip. 
eleg. 

* 

* 

* 

[ 

Vots 
escrutáis 

6.068 
5.505 

5.098 
4.959 
4.637 
3.663 

109 
9 

% vot. 

17,98 
16,32 

15,11 
14,70 
13,74 
10,85 
0,64 
0,05 

% cens 

9,70 
8,80 

^ 

8,15 
7,92 
7,42 
5,85 
0,32 
0,02 

(28) Propietaria Expresident de la Diputado Provincial. 
(29) Deis 109 vots, 26 corresponen a Pablo Iglesias 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.122. Votants: 6.790. % Participants: 61.05. % Abstenció: 38,95. 

Candidats 

Juan de Urquía y Redecilla 

Enríe Bosc Herrero (30) 

Altres 

Partit o coal. 

liberal 
dinástic 
liberal 
canalejista 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

3.600 

3.187 

% vot. 

53,01 

46,93 

% cens 

32,36 

28,65 

3 0,04 0,02 

(30) FUI de l'ex-Ministre de Foment, Bosch i Fustegueras. 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 12.103. Votants: 8.545. % Participants: 70,60. % Abstenció: 29,40. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Vicente López Puigcerver (31) liberal 
Altres 

8.531 
8 

99,83 
0,09 

70,48 
0,06 

(31) Ex-diputat a Corts. Coronel de VEstat Major. Propietari. Actualment 
rector de l'Institut Geográfic i Estadístic. 

495 



DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 12.556. Votants: 6.606. % Participants: 52,61. % Abstenció: 47,39. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Santiago Gascón Cervantes (32) liberal 
Altres 

6.602 
4 

99,93 
0,06 

52,58 
0,03 

(32) Advocat. Diputat Provincial de Madrid. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 11.089. Votants: 7.509. % Participants: 67,68. % Abstenció: 32,32. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Orga i Sans (33) 

Josep A. Mir i Miró 

sagas tí 
liberal 
república 

3.466 

3.161 

46,17 31,25 

42,11 28,50 

(33) Hisendat de Picamoixons. Ex-Diputats a Corts. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.540. Votants: 4.956. % Participants: 47,02. % Abstenció: 52,98. 

Candidats 

Joan Matheu i Sabater (34) 
José M.a Alvarez Fuster 
Altres 

Dip. Vots 
Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

liebral * 
romerista 

3.857 
804 
258 

77,82 
16,22 
5,20 

36,59 
7,62 
2,44 

(34) Propietari, ex-Diputat a Corts. 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS Elecció complementaria 
Cens electoral: 8.293. Votants: 1.728. % Participants: 20,83. % Abstenció: 79,17. 
Data de l'elecció: 21-XII-1902. (35). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramiro Alonso Padierna 
de Villapadierna 

liberal 
puigcervista 

1.719 99,47 20,72 

(35) Motiu de l'elecció parcial: Renuncia del mateix senyor en ésser nomenat 
Subsecretari del Ministeri de Gracia i Justicia. (22-X1-1902). 

DISTRICTE: FIGUERES Elecció complementaria 
Cens electoral: 9.158. Votants: 4.808. % Participants: 52.50. % Abstenció: 47,50. 
Data de l'elecció: 2-IM902. (36). 

Candida ts Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Rafael Coderch i Serra 
Josep M.a Valles i Ribot 

liberal 
república federal 

2.453 
2.310 

51,01 
48,08 

26,78 
25,22 

(36) Motiu de l'elecció parcial: defunció de Francesc Pi i Margall. 
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ELECCIONS DEL 26 MAIG 1903 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 113.419. Votants: 51.272. % Participants: 45,60. % Abstenció: 
54.40. 

Ccwdidats Partit o coaL 
Dip 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Nicolás Salmerón Alonso 
Alejandro Lerroux García 
Josep M.a Valles i Ribot 
Emili Junoy i Gelabert 
Jaume Anglés i Pruñonosa 
Albert Rusiñol 
Liuís Doménech i Montaner 
Ildefons Sunyol i Casanovas 
Jaume Carner i Rómeu 
Lluís Ferrer-Vidal i Soler 

Juan B. Vázquez de Mella 
José de España y de Orteu 
Bartomeu Feliu Pérez 
Manuel Sivate Llopart 
Mariá de Fortuny Portell 

Joan Sol i Ortega 

Joan Salas Antón 
Odón de Buen 

Unió Republicana 
» 

» 

» 

» 

Lliga Regionalista 
» 

» 

» 

» 

carlista 
» 

» 

» 

» 

Part. Republicano 
Único 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

35.720 
34.951 
34.919 
34.277 
33.775 

11.673 
11.373 
11.173 
11.031 
10.890 

5.186 
3.838 
4.183 
3.687 
3.624 

3.866 
1.571 

623 

67,73 30,61 

21,89 

8,00 

2,36 

9,89 

3,61 

1,06 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 9.964. Votants: 6.853. % Participants: 68,77. % Abstenció: 31,23. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg, escrutáis % vot. % cens 

Joaquim Sagnier i Vilavecchia 
Josep Elias de Molins 

conserv. silvelista * 
conservador 

3.609 
3.133 

52,66 
45,71 

36,22 
31,44 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 9.585. Votants: 6.866.% Participants: 71,63. % Abstenció: 28,37. 
(1). 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot % cens 

Antonio Rosal Sala (2) 
Lluís Pons i Enríen (3) 
Joaquim Marín Carbonell (4) 

independent 
liberal canalejista 
conservador 

3.271 
3.192 

47,64 
46,48 

34,12 
33,30 

(1) Uacta arriba a la Comissió del Congrés amb gran nombre de protestes que 
desencadenaren una llarga i renyida discussió entre els partidaris de l'aprova-
ció i de Vanuliació. La votado final dona 88 vots a favor i 78 en contra. El 
motiu de la discordia eren 79 vots de diferencia entre ambdós candidats. 

(2) Neo-catolict fabricant i fill de Gironella. 
(3) Fabricant i fill de Puig-reig. 
(4) Retirat a darrera hora. 
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DISTRICTE: CASTELLTER£OL 
Cens electoral: 7.153. Votants: 5.321. % Participants: 74,38. % Abstenció: 25,62. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Sala i Caba conservador * 5.290 99,41 73,95 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 11.924. Votants: 6.834. % Participants: 57,31. % Abstenció: 42.69. 
(5). 

Dip. — -
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Robert Ferratjes Domínguez conservador * 3.684 53,90 30,89 
Joan Liado i Valles república 1.531 22,40 12,83 
Trinitat Monegal i Nougués Lliga Regionalista 1.455 21,29 12,20 

(5) Acta aprovada amb protestes que no foren preses en considerado per la Co-
missió dyActes. 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.092.Votants: 5.421. % Participants: 59,62. % Abstenció: 40,38. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramón Godo Lallana liberal moretista * 5.381 99,26 59,18 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 11.226. Votants: 7.020. % Participants: 62,53. % Abstenció: 37,47. 
(6). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Leonci Soler i March (7) Lliga Regionalista * 3.121 44,45 27,80 
Lluís Vilá i Miralles conservador 1.934 27,54 17,22 
Eusebi Corominas i Cornell (8) república 1.630 23,21 14,51 

(6) Acta aprovada amb discussió. Es formula un vot particular contra la incom-
patibilitat de Velegit per ésser cap de. Sometent. Junoy denuncia davant la 
Comissió d'actes la influencia d'aquest organisme a Vhora de celebrar la 
votado. 

(7) Advocat, hisendat, cap de Sometent, ex-diputat i candidat católic. 
(8) Ocupa el lloc d'en Junoy 
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DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 10.726. Votants: 6.826. % Participants: 63,63. % Abstenció: 36,37. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Salvador T. Rius i Torres (9) Lliga Regionalista * 2.891 42,35 26,95 
Salvador Maristany i Sensal (10) catalanista 2.232 32,69 20,80 
Antoni Franquesa Sivilla (11) república federal 1.548 22,67 14,43 
Pablo Iglesias (12) PSOE 144 2,10 1,34 
Bartomeu Bosch i Puig (13) conservador 

(9) Hisendat, comerciant, ex-diputat. 
(10) Considerar independent, regionalista i de la Unió Catalanista. FUI de Masnou. 
(11) Metge de Matará, fill del districte. 
(12) No es tracta de cap candidatura formal. Els seus vots teñen carácter testi

monial. 
(13) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 9.635. Votants: 5.401. % Participants: 56,05. % Abstenció: 43,95. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francisco Pi Arsuaga república federal * 2.951 54,63 30,62 
Timoteo Bustillo López (14) conservador 2.450 45,36 25,42 

(14) Candidat oficial. 

DISTRICTE: ST. FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 10.034. Votants: 5.375. % Participants: 53,56. % Abstenció: 46,44. 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Lletget i Sarda república * 2.774 51,60 27,64 
Josep Roig i Bergada liberal canalejista 2.503 46,56 24,94 
Eugenio Demetrio Danyans república federal 81 1,50 0,80 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 8.347. Votants: 5.864. % Participants: 70,25. % Abstenció: 29,75 
(15). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Alfons Sala i Argemí liberal * 3.152 53,75 37,76 
Josep Roca i Roca(16) república 2.706 46,14 32,41 

(15) Acta aprovada amb un vot particular de Junoy contra Sala per ésser membre 
del Sometent, aduint els máteteos motius que en el cas de Vacta de Manresa. 

(16) Director de «La Campana de Gracia». 
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DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 9.540. Votants: 6.071. % Participants: 63,63. % Abstenció: 36,37 
(17). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Fernando Huelín Serra 
Raimond d'Abadal (18) 

conservador 
Lliga Regionalista 

6.004 98,89 62,93 

(17) Acta aprovada amb protestes que no foren preses en considerado per la 
Comissió. 

(18) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 9.923. Votants: 5.946. % Participants: 59,92. % Abstenció: 40,08. 

Candidats Partit o coaL 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomis (19) 
Carlos M. de Moy Sauri, 

(Comte de Moy) 

república 
conservador 

* 3.160 
2.784 

53,14 
46,82 

31,84 
28,05 

(19) Expert en agricultura. Té el suport deis rabassaires. 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 10.596. Votants: 6.429. % Participants: 60,67. % Abstenció: 39,33. 

Candidats 

Pau Barbé i Huguet (20) 
Josep Milá i Pi 
Narcís Pía i Deniel 
Antonio García Quejido 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

república federal * 
conservador 
Lliga Regionalista 
socialista 

2.206 
2.197 
1.911 

94 

34,31 
34,17 
29,72 

1,46 

20,81 
20,73 
18,03 
0,88 

(20) Autonomista, ex-diputat provincial, fill de Vilanova. 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 9.654. Votants: 6.729. % Participants: 69,70. % Abstenció: 30,30 

Candidats 

Bonaventura Sabater i Burcet 
Joaquím Costa 
Tomas d'A. Boada i Borrell 
Joan Casas i Arxer (21) 
Blancs 

Partit o coal. 

conservador 
república 
carlí 
catalanista 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

2.295 
1.917 
L276 
1.237 

3 

% vot. 

34,10 
28,48 
18,96 
18,38 
0,04 

% cens 

23,77 
19,85 
13,21 
12,81 
0,03 

(21) Fabricant i hisendat 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 12.022. Votants: 7.909. % Participants: 65,78. % Abstenció: 34,22. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Josep M.a Valles i Ribot (22) 
Jaume Roura i Prats (23) 
Altres 
Blancs 

república federal * 
liberal 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

4.043 
3.842 

6 
20 

51,11 
48,57 

0,07 
0.25 

33,63 
31,95 

0,04 
0,16 

(22) No opta a l'acta fins el 7-IV-1904 ja que no renuncia fins aquesta data a ¡'acta 
de Barcelona. 

(23) Director de "El Heraldo de Gerona". 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.201. Votants: 5.513. % Participants: 59,91. % Abstenció: 40,09. 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg 

Josep M.a Bofill i Roig 
Rafael Coderch Serra 
Pedro P. Ojesto (25) 
Altres 

(24) república federal * 
liberal canalejista 
conservador 

Vots 
escrutáis 

3.437 
2.062 

11 

% vot. % cens 

62,34 
37,40 

0,19 

37,35 
22,41 

0,11 

(24) Director de «El Ampurdanés». Catedrátic d'Institut. 
(25) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE 
Cens electoral: 6.912. Votants: 5.235. % Participants: 75,73. % Abstenció: 24,27. 

Candidats 

Francesc Albo i Martí 
Lluís Bosch i Gauces 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lliga Regionalista * 
conservador 

3.162 
2.074 

60,40 
39,61 

45,74 
30,00 
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DISTRICTE: PUIGCERDÁ 
Cens electoral: 9.931. Votants: 7.219. % Participants: 72,69. % Abstenció: 27,31. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ferran Puig Mauri 
Altres 

conservador 7.080 
138 

98,07 
1,90 

71,29 
1,38 

DISTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.301. Votants: 5.027. % Participants: 60,55. % Abstenció: 39,45. 
Gustavo Ruiz de Grijalba 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Gustavo Ruiz de Grijalba 
Ramiro Alonso Padierna 
Francesc Rosselló 
Joaquim Cases-Carbó (26) 

conservador * 
liberal puigcerverista 
república 
catalanista 

1.812 
1.357 
1.001 

844 

36,04 
26,99 
19,91 
16,78 

21,82 
16,34 
12,05 
10,16 

(26) Hisendat, advocat, editor i crític modernista. 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRI 
Cens electoral: 10.037. Votants: 7,635. % Participants: 76,06. % Abstenció: 23,94. 

Candidats 

Robert Robert i Suris (27) 
Lluís Moróte 
Nuls 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

conservador 
república 

4.703 
2.666 

268 

61,59 
34,91 

3,51 

46,85 
26,56 
2,67 

(27) Acta aprovada amb protestes i vot particular de la minoría republicana i 
canalejista contra el dictamen. S'anuliaren 298 paperetes perqué acompanya-
ven el nom del conservador amb el titol de comte o marqués. En realitat 
era Comte de Serra i Sant Iscle i Marqués de Robert. 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.689. Votants: 5.261. % Participants: 60,54. % Abstenció: 39,46. 

Candidats 

Luis Canalejas Méndez 
Tomás Roger Larrosa (28) 
Joan Deu 
Frederic Rahola i Trémols (29, 
Altres i blancs 

Partit o coal. 

liberal 
conservador 
república 

Dip. 
eleg. 

* 

Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

3.534 
1.364 

354 

7 

% vot. 

67,17 
25,92 
6,72 

0,12 

% cens 

40,67 
15,69 
4,07 

0,07 

(28) Amb él suport de la Lliga després de la retirada de Rahola, fill del país amb 
importants interessos a Roses; resident a Barcelona. 

(29) Retirat abans de Velecció. 
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DÍSTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 11.871. Votants: 4.898. % Participants: 41,26. % Abstenció: 58,74. 

Candidats Partit o coal, 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel Pereña Puente 
Joaquín Gómez y Gómez 

Pizarro 
Altres 

república 
conservador 

2.514 
2.329 

52 

51,32 
47,55 

1,06 

21,17 
19,61 

0,42 

DÍSTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 10.162. Votants: 7.247. % Participants: 71,31. % Abstenció: 28,69. 

Candidats Partit o coal, 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Pere Lasala i Boreras (31) 
Mariá Clua i Anglés (30) 
Josep M.a Valls i Vicens (32) 
Altres 

conservador * 
república 
Lliga Regionalista 

4.525 
1.856 

864 
2 

62,43 
25,61 
11,92 
0.01 

44,52 
18,26 
8,50 

(30) Hisendat, ex-president de la Diputado, vei de Balaguer 
(31) Advocat, cap deis republicans de Balaguer. 
(32) Banquer, hisendat, vei de Barcelona. 

DÍSTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 11.534. Votants: 7.291. % Participants: 63,21. % Abstenció: 36,79. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

Manuel Vivanco Menchaca (33) conservador 
Manuel Soldevila i Carreras (34) república 
Altres 
B lañes 

4.455 
2.790 

6 
40 

61,10 
38,26 
0,08 
0,54 

38,62 
24.18 
0,05 
0,34 

(33) Renuncia a l'acta a Vésser anomenat el 16-6-1905 Governador Civil de Lleida. 
No hem tingut notkia de qué es celebressin eleccions complementarles per a 
cobrir la vacant. 

(34) Advocat, president de Joventut Republicana. 

DÍSTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 9.547. Votants 

Candidats 

Josep Balcells i Cortada (35) 
Dionisio Alonso Martínez 

Martín 
Altres 

Partit o coal. 

liberal 

conservador 

3.870 

2.724 
3 

Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

58,66 40,53 

41,29 28,53 
0,04 0,03 

(35) FUI del districte, vei de Barcelona. Presentat amb etiqueta d'independent. 
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DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.805. Votants: 6.114. % Participants: 78,33 % Abstenció: 21,67. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg, escrutáis 

Ricardo de Guillerma y de 
Heras (36) 

Joan Garriga i Massó (37) 
Al tres 

las 
conservador 
liberal canalejista 

3.359 
2.753 

2 

54,93 
45,02 

0,03 

% vot. % cens 

43,03 
35,27 
0,02 

(36) Advocat, veí de Madrid. 
(37) Propietari, veí de Barcelona. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 88.92. Votants: 6.266. % Participants: 70,46. % Abstenció: 29,54. 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Isidre Valls i Pallerola (38) 
Nicolás Salmerón Alonso 
Francesc de Ciurana (39) 
Altres 

conservador 
república 
liberal 

* 6.158 
101 

7 

98,27 
1,61 

0,10 

69,25 
1,13 

0,07 

(38) Fabricant de Barcelona. 
(39) Advocat i propietari gironí amb interessos al districte. Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral:8.499. Votants: 6.257. % Participants: 73,62. % Abstenció: 26,38. 

Candidats Partit o coaL 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot % cens 

Emili Riu i Periquet (40) 
María Fuester 
Altres 

liberal 
conservador 

* 5.006 
1.249 

2 

80,00 
19,96 
0,03 

58,90 
14,69 
0,02 

(40) Fou recolzat peí federal Josep Llarí. Presentat amb carácter dindependent. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 8.148. Votants: 6.477. % Participants: 79,12. % Abstenció: 20,88. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Gregorio Jover Piñán (41) 
Narcís Maurí i Vidal (42) 
Altres 

liberal 
conservador 

3.514 
2.929 

4 

54,50 
45,43 

0,05 

43,12 
35,94 

0,04 

(41) Acta protestada davant la Junta d-Escrutini pels interventors de diversos 
pobles que acusaren a Jover de compra de vots. La Junta opta per no prendre 
en considerado les protestes. Veí de Madrid. Cunyat de Romanones. 

(42) FUI de Barcelona amb residencia a Madrid. Periodista, propietari de &La 
Correspondencia de España». 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 30.659. Votants: 18.822. % Participants: 61,39. % Abstenció: 38,61. 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Ramón Mayner i Socias 

Julia Nougués i Subirá 
Ramón Morenes García Aleson 
Josep de Suelves i Montagut 
Joan Cañellas i Tomás 
Anselm Guasch i Robusté 
Luis Fontana i Esteve 

república * 
possibilista 
república federal * 
conservador * 
carlí 
liberal 
conservador 
liberal 

8.357 

7.183 
5.517 
4.951 
4.603 
3.197 
2.527 

22,20 

19,08 
14,65 
13.15 
12,22 
8,49 
6,71 

13,62 

11,71 
8,99 
8.09 
7,50 
5,21 
4,12 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.279. Votants: 7.575. % Participants: 67,16. % Abstenció: 32,84. 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Enric Bosch i Herrero 
Conde de San Bernardo 
Ricard Vidal i Comas 

liberal 
conservador 
carlí 

* 3.640 
2.815 

988 

48.05 
i» 

37.16 
13,04 

32,27 
24,95 

8,75 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 12.320. Votants: 9.984. % Participants: 81,03. % Abstenció: 18,97. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Vicente López Puigcerver (43) 
Marqués de Atalayuelas 

liberal 
conservador 

5.169 
4.430 

51,77 
44,37 

41,95 
35,95 

(43) Acta aprovada per la Comissió després de la discussió d'un vot particular 
d'en Junoy denunciant les irregularitats comeses peí liberal. 

DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 12.088. Votants: 7.005. % Participants: 57,95. % Abstenció: 42,05 
(44). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Primitivo Ayuso Colina (45) 
Ricardo Fuente Asencio 
Teodoro González Cabanne 
Santiago Gascón Cervantes 

conservador 
república 
conservador 
liberal 

* 2.231 
1.651 
1.339 
1.290 

31,84 
23,56 
19,11 
18,41 

18,45 
13,65 
11,07 
10,67 

(44) Acta aprovada per la Comissió després de la discussió d'un vot particular deis 
liberáis denunciant la presencia de delegáis governamentals que, acompanyats 
de la Guardia Civil, feren possible el triomf del conservador. 

(45) Metge i gran propietari, president de la Cambra Agraria. 
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DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 11.005. Votants: 6.685. % Participants: 60,74. % Abstenció: 39,26. 

Candidats Partit o coal. 

Salvador Cañáis i Vilaró 
Josep A. Homs i Moncusí 

conservador 
república 

Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

3.403 50,90 30,92 
3.220 48,16 29,25 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.482. Votants: 7.063. % Participants: 67,38. % Abstenció: 32,62. 

Candidats 

Jaume Alegret i Vidal 

Javier Tort i Martorell (46) 
Pere Inglada i S a gala 
Altres 

Partit o coal. 

conservador 
m aurista 
conservador 
independent 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.779 
706 
476 

54 

% vots 

81,82 
9,99 
6,73 
0,76 

% cens 

55,13 
6,73 
4,54 
0,50 

(46) Segons aLa Publicidad» es va retirar a darrera hora. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: CASTELLTER£OL Elecció complementaria 
Cens electoral: 7.144. Votants: 5.495. % Participants: 76,91. % Abstenció: 23,09. 
Data de l'elecció: 6-XI-1904 (47). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alexandre M.a Pons i Serra 
Genis Codina i Sert (48) 

conservador 4.184 76,14 58,56 

(47) Motiu de l'elecció complementaria: mort del diputat Antoni Sala i Cava el 
8-X-1904. 
Els republicans s'oposaren a Vaprovació de l'acta, pero les denuncies de les 
irregularitats comeses no foren preses en considerado per la Comissió 4'Actes. 

(48) Segons aL,a Veu de Catalunya», retirat cmoralment-ü. 
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ELECCIONS DEL 10 N O V E M B R E 1905 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 135.169. Votants: 39.109. % Participants: 28,93. % Abstenció: 
71,07. 

Candidats 

Rafael Rodríguez Méndez 
Nicolás Salmerón Alonso 
Pere Pi i Sunyer 
Alejandro Lerroux García 
Emili Junoy i Gelabert 
Ignasi Girona i Vilanova 
Frederic Rahola i Trémols 
Francesc Cambó i Batlle 
Josep Puig i Cadafalch 
Josep Pella i Forgas 
José Nackens 
Pablo Isart Bula 
Francisco Pinol 
Odón de Buen 
Tiberio Avila 
José García Blaha 
Vots perduts 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Unió Republicana * 
» 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

Lliga Regionalista * 
» 

» 

» 

» 

Unió Radical 
» 

» 

» 

» 

» 

* 

Vots 
escrutáis 

25.057 
24.852 
24.592 
24.408 
24.362 
14.086 
14.015 
13.736 
13.716 
13.701 

232 
121 
86 

181 
73 
48 

457 

% vot. 

63,03 

35,41 

0,31 

1,16 

% cens 

18,23 

10,24 

0,10 

0,33 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.389. Votants: 6.506. % Participants: 62,62. % Abstenció: 37.38. 

Candidats Partit o coal 
Dip 
eleg 

Vots 
escru ta ts °L vot. % cens 

Joaquim Sagnier i Vilavecchia 
Bartolomeu Bosch i Puig 

conservador 
liberal 

4.214 
2.016 

64,77 
30,98 

40,56 
(19,40 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 10.170. Votants: 8.126. % Participants: 79,70. % Abstenció: 20,30 
(1). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vots % cens 

Lluís G. Pons i Enrich 
Antonio Rosal Sala 

liberal canalejista * 
conservador 

4.360 
3.749 

53,65 
46,13 

42,87 
36,86 

(1) Acta aprovada per la Comissió d'Actes que no pren en considerado les pro 
testes contra Pons i Enrich per compra de vots. 

DISTRICTE: CASTELLTERCOL 
Cens electoral: 7.403. Votants: 5.079. % Participants: 68,60. % Abstenció: 31,40. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vots % cens 

Alexandre M. Pons i Serra (2) conservador 4.941 97,28 66,74 

(2) Ex-regionalista amb el suport deis carlins i Defensa Social. 
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DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.957. Votants: 5.047. % Participants: 50,68. % Abstenció: 49,42. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ramón Godo Lallana liberal * 3.470 68,75 34,84 
Ildefonso L. García del Corral república 1.573 31,16 15,79 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 12.787. Votants: 6.409. % Participants: 50,12 % Abstenció: 49,88 
(3). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Frederic Travé i Escardó liberal * 2.424 37,81 18,95 
Bonaventura Plaja i Tapis (4) regionalista 1.991 31,06 15,57 
Jor=n Liado i Valles república 1981 30,90 15,49 

(3) La Junta d'Escrutini Provincial va proclamar a F. Travé, pero les protestes 
conjuntes de republicans i regionalistes van obligar a la Junta a rectificar. 
Scgons «La Veu de Catalunya», en un acte de «Justicia Popular-a, la Junta es 
decanta a favor de B. Plaja. Posteriorment, la Comissió d'Actes dictamina a 
favor del liberal i el Congrés així ho resolgué perqué, en primer lloc, el regio
nalista va deixar passar el termini de dos mesos sense presentar la credencial 
i, a mes a mes, cap Junta Provincial podia invalidar la votado d'alguna seccióf 
com va fer-ho la Junta de Barcelona. 

(4) Amb el suport deis carlins. 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 12.822. Votants: 7.267. % Participants: 56,67. % Abstenció: 43,33 
(5)-

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Leonci Soler i March (6) Lliga Regionalista * 3.784 52,07 29,51 
Francesc Toda i Ñuño de la liberal 3.413 46,96 26,61 

Rosa (7) 
Antonio Escuder (8) liberal 

(5) Acta aprovada després de forta discussió a la Comissió d'Actes. Carlins, con-
servadors i villaverdistes, defensen al liberal contra les protestes presentades 
pels regionalistes demanant que Vacía fos declarada greu. 

(6) Amb el suport deis carlins. FUI del Pía de Bages; advocaí, ex-president de 
la Federado Agrícola Catalana. 

(7) Veí de Madrid. Advocaí. FUI d'un Magistrat del Suprem, F. Toda Tortosa, 
que fou jutge de la ciutat. 

(8) Retirai a darrera hora, malgrat que la junta provincial del partit el va procla
mar com a candidato 
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DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 11.162. Votants: 6.400. % Participants: 57,33. % Abstenció: 42,67. 

Dip. Vots 
Condidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Salvador T. Rius i Torras (9) Lliga Regionalista 4.203 65,67 37,65 
Lluís Juli i Casáis (10) república federal 2.034 31,78 18,22 
López Montenegro socialista 133 2,07 1,19 

(9) Amb el suport de monárquics i carlins. Des del 8-IX-1905, era president de la 
Lliga de Defensa Industrial i Comercial. 

(10) Proclamat per acord d'Unió Republicana i federáis, sembla ésser que en 
substitució d'Odón de Buen. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 10.843. Votants: 5.068. % Participants: 46,73. % Abstenció: 53,27. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francisco Pi y Arsuaga república federal * 2.686 52,99 24,77 
Lluís Ferrer-Vidal i Soler (11) regionalista -

conservador 2.261 44,61 20,85 

(11) Fortes protestes de Ferrer-Vidal davant la Junta Provincial d'Escrutini, que 
no son preses en considerada. Ferrer Vidal era ex-president del Foment del 
Treball Nacional. 

DISTRICTE: ST. FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 10.385. Votants: 5.617. % Participants: 54,08. °/o Abstenció: 45,92. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Roig i Bergada liberal * 2.926 52,09 28,17 
Josep Lletget i Sarda (12) república 2.683 47,76 25,83 

(12) Fortes protestes per part d*alguns correligionaris perqué, segons ellsy el re-
traiment i, fins i tot el vot a favor del monárquic d'alguns federáis, han fet 
possible la desfeta de J. Lletget. 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 8.509. Votants: 3.316. % Participants: 38,97. % Abstenció: 61,03. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemí liberal * 3.153 95,08 37,05 
Josep Roca i Roca (13) república 

(13) Malgrat la seva proclamado, en la práctica es pot considerar retirat. 
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DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.107. Votants: 6.971. % Participants: 68,97. % Abstenció: 31,03. 
(14). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Albert Rusiñol i Prats Lliga Regionalista * 3.504 50,26 34,66 
Fernando Huelin Serra (15) conservador 3.467 49,73 34,30 

(14) Vacia fou aprovada per la Comissió del Congrés sense cap mena de dificul
táis, pero la votado s'esdevingué molt polémica, així com Vescrutini provin
cial. 

(15) Amb el suport deis carlins que acusaren ais regionalistes de múltiples irregu-
laritats i de guanyar grades a l'ajut deis republicans, tot i que "La Publicidad*' 
recomaná Vabstenció. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.177. Votants: 3.517. % Participants: 34,55. % Abstenció: 65,45. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vou % cens 

Josep Zulueta i Gomis (16) república, indep. * 3.505 99,65 34,44 
Joan M. Forgas i Frigola (17) liberal 

(16) .Proclamado recolzada pels federáis i per la Unió Republicana. 
(17) Retirát a darrera hora. 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 10.511 Votants: 5.742. % Participants: 54,62. % Abstenció: 45,38. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % xot. % cens 

p 

Josep Bertrán i Musitu Lliga Regionalista * 3.595 62,60 34,20 
Pau Barbé i Huguet república federal 2.086 36,32 19,84 
Joan Ferrer i Vidal (18) liberal 

(18) Segons "La Publicidad", la retirada de J. Ferrer fou acordada per la Junta 
del Comité Fusionista Liberal, que acordé donar suport ais regionalistes a 
canvi de que aquests recolzessin al liberal de St. Feliu, J. Roig i Bergadá. 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 10.327. Votants: 5.926. % Participants: 57,38. % Abstenció: 42,62. 

Candidats 

Eusebi Corominas i Cornell (19) 
Manuel Bonmatí i de Cendra 

(20) 
Bonaventura Sabater i Burcet 
Altres 
B lañes 

Partit o coal. 

república 

carlí 
conservador 

Dtp. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

2.150 

2.112 
1.645 

8 
8 

% vots 

36,28 

35,63 
27,75 
0,13 
0,13 

% cens 

20,81 

20,45 
15,92 
0,07 
0,07 

(19) Advocat i propietari. Primer Tinent d'Alcalde. 
(20) Catblic-monárquic amb grans interessos industriáis: ¡¿Colonia Bonmath. 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 12.664. Votants: 
(21). 

Candidats 

7.477. % Participants: 59,04. % Abstenció: 40,96 

Dip. 
Partit o coal. eleg, 

Vots 
escrutáis %vou % #* , * 

Francesc Roure Braguet 
Massanet (22) 

Josep M.a Valles i Ribot 
Altres 
Blancs 

liberal monterista * 
república federal 

3.839 
3.609 

16 
13 

51,34 
48,26 
0,21 
0,17 

30,31 
28,50 
0,12 
0,10 

(21) Uacta passá al Congrés perqué no va haver-hi acord a l'hora de valorar 
si Vedat del guanyador —25 anys— era motiu d'incompatibilitat'. El Ministre 
de Governació faculta a la Junta de Diputáis per a votar lliurement la qües-
tió de la dispensa dedat. La votación fou favorable. 

(22) Advocat. FUI de Jaume Roure i Prats, diputat en anteriors eleccions. 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.114. Votants: 3.026. % Participants: 33,20. % Abstenció: 66,80. 

Candidats 

Joaquim Salvatella i Gibert 
José J. Herrero Sánchez 
Altres 
Blancs 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

república federal * 
liberal canalejista 

2.503 
492 
27 

3 

82,71 
16,25 
0,89 
0,09 

27,46 
5,39 
0,29 
0,03 

(23) Uacta passá al Congrés peí mateix motiu que la de La Bis bal 
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DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 7.410. Votants: 3.897. % Participants: 52,59. % Abstenció: 47,41. 
% Abstenció: 47,41. \ 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis %^pts % cens 

Francesc Albo i Martí (24) 
Nicolás Salmerón 
Altres 

(24) Amb el suport deis carlins. 

Lliga Regionalista 
república 

* 3.735 
157 

4 

95,84 
4,02 
0,08 

50,60 
2,12 
0,05 

DISTRICTE: PUIGCERDÁ 
Cens electoral: 9.256. Votants: 5.485. % Participants: 59,25. % Abstenció: 40,75. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ferran Puig Mauri 
José Jonama (25) 
Nicolás Salmerón 
Altres 

conservador 
república 
república 

* 4.643 
665 
112 
66 

84,64 
12,12 
2,04 
1,20 

50,16 
7,18 
1,21 
0,71 

(25) Retirat la vigilia de les eleccions. 

DISTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.621. Votants: 4.711. % Participants: 54,64. % Abstenció: 45,36. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg, escrutáis % vot. % cens 

2.51 A 
2.007 

119 
10 

54,63 
42,60 

2,52 
0,21 

29,85 
23.28 

> 

1,38 
0,11 

Ramiro Alonso Padierna de 
Villapadierna (26) liberal puigcerv. * 

Gustavo Ruiz de Grijalba (27) conservador 
Nicolás Salmerón república 
Altres 

(26) Advocat de VEstat, 
(27) «La Veu de Catalunya)) 2-1X-1905, reprodueix una carta d'en Cambó en lf 

que desmenteix que la Lliga doni suport al candidat conservador; alhorft, 
demaná la retracció deis regionalistes, postura que també adopta «El Autono
mista» respecte ais republicans. 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ 
Cens electoral: 10.076. Votants: 6.191. % Participants: 61,44. % Abstenció: 38,56. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Robert Robert i Suris 
Joan Ventosa i Calvell 
Altres (29) 
B lañes 

(28) 
conservador 
Lliga Regionalista 

3.771 
2.286 

124 
5 

60,91 
36,92 
2,00 
0,08 

37,42 
22,68 

1,23 
0,04 

(28) Candidatura anomenada «autonomista de moralització» que rebé el suport 
deis carlins i del diari república «J?/ Autonomistas. 

(29) La majoria deis vots pertanyen a la candidatura d'acumulació de Salmerón. 
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DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.489. Votants: 4.661. % Participants: 54,90. % Abstenció: 45,10. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. %. cens 

Luis Canalejas Méndez liberal * 3.269 70,13 38,50 
Pere Pi i Sunyer (30) república federal 1.392 29,86 16,39 

(30) President de la Cambra de Comerc de Seta. FUI de Roses, resident a Franca* 
Candidat també per Barcelona. 

PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 11.732. Votants: 5.887. % Participants: 50,17. % Abstenció: 49,83 
(31). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Sol i Torrents (32) liberal demócrata * 3.140 53,33 26,76 
Manuel Pereña i Puente (33) república 2.734 46,44 23,30 
Altres 12 0,20 0,10 

Í31) Protestes per la falsificado de les actes de diversos municipis que provocaren 
una discussió en la Comissió d'actes, abans de Yaprovació de Yexpedient. 

(32) Amb el suport d'una coalició monárquica. Industrial. Copropietari de «El Pa-
llaresan. Diputat provincial. President de la Cambra de Comerc i Industria. 

(33) Advocat. Director de *El ¡deah. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 10.803. Votants: 5.089. % Participants: 47,10. % Abstenció: 52,90. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Mariá Clua i Anglés conservador * 3.954 77,69 36,60 
Nicolás Salmerón república 1.103 21,67 10,21 
nuiles 32 0,62 0,29 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 11.994. Votants: 6.340. % Participants: 52,85. % Abstenció: 47,15. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Luis de Armiñán Pérez (34) liberal demócrata * 3.481 54,90 29,02 
Manuel Soldjevila i Carreras 

(35) república 2.814 44,38 23,46 
Nicolás Salmerón república 45 0,70 0,37 

(34) Advocat i periodista de «El Heraldo*. Governador de La Coruña. Ex-diputat 
per Cervera. 

(35) Advocat. President de Joventut Republicana. 
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DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.039. Votants: 6.084. % Participants: 60,60. % Abstenció: 39,40. 

Candidats 

Dionisio Alonso Martínez y 
Martín 

Nicolás Salmerón 

Partit o coal. 

Kberal 
república 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.950 
133 

% vot. 

97,79 
2,18 

% cens 

59,26 
1,32 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 8.038. Votants: 6.080. % Participants: 75,64. % Abstenció: 24,36. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Garriga i Massó (36) liberal demócrata * 
Caries de Fortuny i de Millares 

(38) Lliga Regionalista 
Ricardo Guillerna de las Heras 

(38) conservador 

3.990 

2.060 

65,62 49,63 

33,88 25,62 

27 0,44 0,33 

(36) Advocat, veí de Barcelona. 
(37) Advocat i propietari de Barcelona. 
(38) Retirat a darrera hora, ocupant el seu lloc el candidat regionalista. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 8.984. Votants: 7.289. % Participants: 81,13. % Abstenció: 18,87. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Agelet i Garrell (39) 
José Menendez de Parra (40) 
Nicolás Salmerón 

(39) Advocat. FUI del cap deis liberáis de Lleida. 
(40) Considera! liberal moretista. Advocat i notari de Madrid. 

liberal demócrata * 
independent 

5.277 
2.006 

5 

72,39 
27,52 

0,06 

58,73 
22,32 

r" 

0,05 

DISTRICTE: SORT-VIELLA 
Cens electoral: 8.834. Votants: 6.134. % Participants: 69,43. % Abstenció: 30,57. 

Candidats 

Emili Riu i Periquet 
Joaquim Árumí i Sauri (41) 
Alfonso de Chopitea 
Lluís Romanich i Mas (42) 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal moretista * 
independent 
liberal monterista 
conservador 

Vots 
escrutáis 

3.984 
2.142 

8 

% vot. 

64,94 
34,92 

0,13 

% cens 

45,09 
24,25 

0,09 

(41) Industrial de Barcelona, Ocupa el lloc de Chopitea al marxar, per motius de 
treball, a Vestranger, Considerat regionalista. 

(42) Retirat a darrera hora. 
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DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 8.370. Votants: 4.781. % Participants: 57,12. % Abstenció: 42,88. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Santiago Mataix i Soler (43) 
Rossend Castells i Ballespí (44) 
Altres 

liberal moretista 
república federal 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

3.542 
1.206 

31 

74,08 
25,22 
0,64 

42,31 
14,40 
0,37 

(43) Advocat i periodista de &EI Heraldo*. Director i gerent d'*El Diario Univer
sal». tx-diputat per Alacant, legislatures 1899 i 1901. 

(44) Metge. 

PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.052. Votants: 17.554. % Participants: 56,53. % Abstenció: 43,47. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

Ramón Mayner i Socias 
Julia Nougués i Subirá 
Joan Cañellas i Tomás (45) 
Anselm Guasch i Robusta (46) 
Ramón de Morenes i García 
Alesson. Marqués de Griny 
Josep de Suelves i Montagut 
Altres 
Blancs 

república unionista * 
república federal * 
liberal moretista * 
liberal moretista 

conservador maurista 
ca rl í 

8.295 
7.919 
6.073 
5.304 

5.033 
454 
133 

7 

23,62 
22,55 
17,29 
15,10 

14,33 
2,58 
0,37 
0,01 

13,35 
12,75 
9,77 
8,54 

8,10 
0,73 
0.20 
0,01 

(45) Advocat i propietari. Ex-diputat. 
(46) Propietari. Diputat provincial. 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.379. Votants: 
(47). 

Candidats 

Juan de Urquía y Redecilla 
Enríe Bosch i Herrero 
Altres (48) 
Blancs 

7.060. % Participants: 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal moretista * 
liberal monterista 

62,04. % Abstenció: 37,96 

Vots 
escrutáis 

3.245 
3.215 

595 
3 

% vot. % cens 

45,96 28,36 
45,53 28,10 

8,42 5,20 
0.03 0.01 

(47) Expedient discutit a la Comissió d'Actes demanant Vanuliació de la votació 
per compra de vots. El vot particular formulat, no fou pres en considerado. 

(48) La majoria foren per N. Salmerón. 
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DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 12.900. Votants: 8.133. % Participants: 63,04. % Abstenció: 36,96. 

Dip. 
Candidats Partit o coal. eleg. 

Vicente López Puigcerver (49) ilberal monterista * 
José Hilario Ayuso república 
Germá Adeíl Borrell (50) liberal moretista 
Altres 
Blancs 

Vots 
escrutáis 

6.643 
1.484 

3 
4 

% vot. 

81,67 
18,24 

0,03 
0,05 

% cens 

51,49 
11,50 

0,01 
0,03 

(49) Coronel de l'Estat Major. 
(50) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 13.145. Votants: 7.756. % Participants: 59,00. % Abstenció: 41,00 
(51). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Manuel Kindelan de la Torre 
Ricardo Fuente Asensio (52) 
Santiago Gascón Cervantes 
Pablo Iglesias 
Altres 

(51) Vot particular formulat i 

liberal monterista * 
república 
liberal moretista 
PSOE 

?er Junoy denunciant 

3.304 
3.091 
1.350 

9 
7 

compra de 

42,59 
39,85 
37.40 
0,11 

r 

0,08 

vots, que 

25,13 
23,51 
10.27 
0,06 
0.04 

no fou 
pres en considerado per la Comissió d'Actes. 

(52) Periodista, ex-director del diari aEl Paísy>. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 11.144. Votants: 8.017. % Participants: 71,94. % Abstenció: 20,06 
(53). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Cañáis i Vilaró (54) 
José Wezolowski Rebuelto 
Mario Méndez Bejaraño (55) 
Blancs 

conserva dor 
liberal monterista 
república 

3.330 
2.616 
2.069 

9 

41,53 
32,63 
25,80 
0,11 

29,88 
23,47 
18,56 
0,08 

(53) Junoy formula un vot particular davant la Comissió d'Actes, que no fou 
pres en considerado per manca de proves justificatives de la compra de vots 
denunciada. 

(54) Periodista. Ex-director del diari «España*. 
(55) Catedrátic de Vlnstitut de San Isidro. Vei de Madrid. 
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DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.526. Votants: 7.761. % Participante: 73,73. % Abstenció: 26,27. 
(56). 

Candidats Partit o coaL 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Jaume Alegret i Vidal (57) 
Lluís Fontana i Esteve (58) 
Emiliano Iglesias 
Blancs 

conservador * 
liberal monterista 
república 

3.742 
2.338 
1.932 

5 

48,21 
30,12 
24,89 
0,06 

35,55 
22,21 
18,35 
0,04 

(56) Expedient protestat per Junoy que denuncia compra de vots per part de 
Alegret. La Comissió d'Actes no prengué en considerado la denuncia. 

(57) Hisendat, advocat i notari de Barcelona. 
(58) Tinent Coronel de VEstat Major, propietari. FUI del Vendrell. 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES Elecció complementaria 
Cens electoral: 11.994. Votants: 5.349. % Participants: 44,59. % Abstenció: 55,41. 
Data de l'elecció: 18-XM906 (59). 

— - — -

Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Luis de Armiñán Pérez liberal monterista 5.234 97,85 43,63 

(59) Motiu de Velecció complementaria: renuncia del mateix senyor en ésser no-
menat Subsecretari del Ministeri de la Governació. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

DISTRICTE: ROQUETES Elecció complementaria 
Cens electoral: 12.871. Votants: 8.752. % Participants: 67,99. % Abstenció: 32,01. 
Data de l'elecció: 17-XII-1905 (60). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Vicente López Puigcerver liberal monterista * 8.247 94,22 64,07 

(60) Motiu de Velecció complementaria: renuncia del mateix senyor en ésser no-
menat General de Brigada. 

PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: VILADEMULS: Elecció complementaria 
Cens electoral: 8.860. Votants: 5.787. % Participants: 65,31. % Abstenció: 34,69. 
Data de l'elecció: 31-XIM905 (61). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Salvador Raventós Chivillés liberal monterista * 2.475 42,76 27,93 
Nicolás Estévanez (62) república federal 2.326 40,19 26,25 
Manuel de Bofarull regionalista 984 17,00 11,10 

(62) Ex-ministre de la guerra de la República. 
(61) Motiu de l'elecció complementaria: renuncia de Luis Canalejas per haver 

optat al carree de senador vitálici (Retal Decret) de 24 de setembre del 1905. 
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ELECCIONS DEL 21 D'ABRIL DE 1907 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 125.792. Votants: 75.252. % Participants: 59,82. % Abstenció: 40,18. 

Candidats 

n 

Nicolás Salmerón Alonso 
Francesc Cambó i Batlle 
Josep Puig i Cadafalch 
Emili Junoy i Gelabert 
Francesc Maciá i Llussá 
Josep M.a Valles i Ribot 
Ildefons Sunyol i Casanova 

Joan Sol i Ortega 
Alejandro Lerroux García 
Nicolás Estébanez 
Josep M.a Serraclara i Costa 
Josep A. Mir i Miró 

Dip. 
Parir* o coa!. eleg. 

SOLIDARITAT 
Unió Republicana 
Lliga Regionalista 
Lliga Regionalista 
Unió Republicana 
catalanista 
república federal 
CNR 

ANTISOLIDARITAT 
república 

» 

» 

>» 

)> 

Vots 
escruta ts 

39.935 
39.458 
39.454 
38.996 
37.113 
36.501 
35.110 

22.081 
22.024 
21.974 
21.918 
21.699 

% vot. 

70,84 

29,15 

% cens 

42,38 

17,44 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.300. Votants: 7.497. % Participants: 72,78. % Abstenció: 27,22. 

Vots 
Candidats Partit o coa!. 

Dip. 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eduard Calvet i Pintó Lliga Regionalista * 
Joaquim Sagnier i Vilavecchia conservador 

5.040 
2.437 

31,22 48,93 
32,50 23,66 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 10.381. Votants: 7.831. % Participants: 75,43. % Abstenció: 24,57. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Mariá Bordas i Flaquer 
Lluís Pons i Enrich 

carlí 
liberal canalejista 

4.340 
3.399 

55,42 41,80 
43,40 32,74 

DISTRICTE: CASTELLTER£OL 
Cens electoral: 7.438. Votants: 5.623. % Participants: 75,59. % Abstenció: 24,41. 

Candidats 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens Partit o coal. 

Lluís Ferrer-Vidal i Soler (1) Lliga Regionalista 5.533 98,39 74,38 

(1) Recomanat per Alexandre M.a Ponts, diputat del districte el 1905. 
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DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 13.158. Votants: 6.901. % Participants: 52,44. % Abstenció: 47,56. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Ignasi Girona i Vilanova (2) 
Joan Liado i Valles 
Juan Comín de Ángulo (3) 

Luga Regionalista * 
República federal 
conservador 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

4.964 
1746 

71,93 
25,30 

37,72 
13,26 

(2) Ocupa el lloc d'en Francesc Cambó. 
(3) Retirat molt abans deis comicis, 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.997. Votants: 6.411. % Participants: 64,12. % Abstenció: 35,88. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutats % vot. % cens 

Frederic Rahola i Trémols 
Joan Godo i Lluciá 
Josep Puig d'Asprer 

Lliga Regionalista 
liberal 
república antisolidari 

3.571 
2.829 

55,70 
44,12 

35,72 
28,29 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 13.031. Votants: 6.844. % Participants: 52,52. % Abstenció: 47,48. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Leonci Soler i March 
Ferran Puig i Mauri 

Lliga Regionalista * 
conservador 

5.880 
889 

85,91 
12,98 

45,12 
6,82 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 11.610. Votants: 5.970. % Participants: 51,42. % Abstenció: 48,58. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Salvador T. Rius i Torres Lliga Regionalista 5.651 94,65 48,67 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 10.788. Votants: 3.894. % Participants: 36,09. % Abstenció: 63,91. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutats % vot. % cens 

Francisco Pi y Arsuaga 
Facundo Perezagua 

república federal 
socialista 

3.745 96,17 34,71 
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DISTRICTE: ST. FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 10.499. Votants: 5.129. % Participants: 48,85. % Abstenció: 51,15. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Laurea Miró i Trepat república solidan * 5.011 97,69 47,72 
Joan Pich i Pon república antisolidari 
Ramón Roig i Armengol (4) república federal 

(4) Fou proclamat pels federáis i tradicionalistes com a candidat solidan. Es 
retirá a darrera hora. 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 8.632. Votants: 3.928. % Participants: 45,50. % Abstenció: 54,50. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Amadeo Hurtado i Miró república indep. * 3.531 89,90 40,90 
Pere Villanueva i Mas república antisolidari 388 9,87 4,49 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.330. Votants: 6.230. % Participants: 60,30. % Abstenció: 39,70. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Miquel Junyent i Rovira (5) carlí * 6.074 97,49 58,79 
Andreu Serra i Rafart (6) república antisolidari 
Fernando Huelin Serra (7) conservador 

(5) Director de «£/ Correo Catalán». 
(6) Advocat de Vic. 
(7) Retirat la vigilia de Velecció. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.252. Votants: 4.279. % Participants: 41,73. % Abstenció: 59,27. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomis república solidari * 4.271 99,81 41,66 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 10.779. Votants: 7.170. % Participants: 66,51. % Abstenció: 33,49. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Josep Bertrán i Musitu Lliga Regionalista * 4.186 58,38 38,83 
Josep Rubau-Donadeu i república federal 2.932 40,89 27,20 

Corcelles 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DiSTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 10.539. Votants: 3.934. % Participants: 37,32. % Abstenció: 62,68. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eusebi Corominas i Cornell república solidari * 3.934 100 37,32 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 13.069. Votants: 5.971. % Participants: 45,68. % Abstenció: 54,32. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Juli Marial i Tey (8) república federal * 5.841 97,82 44,69 
José Jorge Vinaixa república antisolidari 116 1,94 0,88 
Blanc 14 
(8) Regidor de VAjuntament de Barcelona. 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.430. Votants: 4.714. % Participants: 49,98. % Abstenció: 50,02. 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joaquim Salvatella i Gibert república federal * 4.123 87,46 43,72 
Antoni Jonama Vergonyós (9) república 560 11,87 5,93 

antisolidari 

(9) Ex-diputat provincial. FUI de Palafrugell. 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 7.514. Votants: 5.645. % Participants: 75,12. % Abstenció: 24,88. 

i r 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Pere Llosas i Badia carlí * 3.093 54,79 41,16 
Mateu Vila independent 2.506 44,39 33,35 

DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 10.089. Votants: 6.764. % Participants: 67,04. % Abstenció: 32,96. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

gusebi Bertrand i Serra (10) Lliga Regionalista * 6.114 90,39 60,60 
Ferran Puig i Mauri conservador 643 9,50 6,37 

(Marqués de Sta. Anna) 

(10) Fabricant. FUI de Cerdanya. f 
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DíSTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.479. Votants: 5.802. % Participants: 68,42. % Abstenció: 31,58. 

Dip. Vots 
Candidats Partir o roa!. ele?, escrutáis % vot. % cens 

Joan Ventosa i Calvell Lliga Regionalista * 4.381 75,50 51,66 
Gustavo Ruiz de Gríjalba conservador 1.410 24,30 16,62 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRl 
Cens electoral: 10.126. Votants: 7.305. % Participants: 72,14. % Abstenció: 27,86. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Robert Robert i Suris (11) conservador * 3.805 52,08 37,57 
Josep Torras i Sampol (12) república 3.469 47,48 34,25 

(11) Robert i Suris deixá Pescó en ser designat senador vitalici. 
(12) Amb suport de Solidaritat 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.903. Votants: 4.643. % Participants: 51,99. % Abstenció: 48,01. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel de Bofarull i Palau (13) carlf * 4.606 99,20 5157 

(13) Considerat conservador maurista pels nacionalistes del districte, partidaris de 
que Solidaritat presentes a Pere Rahola i Molinos, advocat i membre de la 
Lliga regionalista. Veí de Vilademuls. 

PROVINCIA DE LLEIDA 
\ "I ~m 

* 

DISTRICTE: DE LLEIDA 
Cens electoral: 11.976. Votants: 6.728. % Participants: 56,17. % Abstenció: 43,83. 

Dip. Vots 
Candidats • Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Moles i Ormella (14) -*. república * 4.987 74,12 41,64 
Lluís Ferrer-Busquets (15) conservador 1.669 24,80 13,93 
Altres 12 0,17 0,10 

(14) Ex-regidor de VAjuntament de Barcelona. 

(15) Hisendat. Director de la Societat del Canal dUrgell. 

524 



DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 10.708. Votants: 7.399. % Participants: 69,09. % Abstenció: 30,91. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Felip Rodés i Baldrich (16) 
Mariá. Clúa Anglés 
«Trabajo libre» (17) 

CNR 
conservador 

* 4.074 
3.232 

70 

55,06 
43,68 

0,94 

38,04 
30,18 
0,65 

(16) Secretan del CNR. 
(17) Concepte votat a Almenar. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.081. Votants: 8.078. % Participants: 66,86. % Abstenció: 33,14. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Maciá. i Llussá (18) 
José Menéndez de Parra 
Altres 

Solidaritat 
conservador 

ft 7.161 
912 

5 

88,64 
11,28 
0,06 

59,27 
7,54 
0,04 

(18) Considerat regionalista per <tLa Veu de Catalunya^. 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 9.939. Votants: 5.650. % Participants: 56,84. %Abstenció: 43,16. 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lloren? M.a d'Alier i Casi (19) carlí * 5.629 99,62 56,63 
Rafael Roig i Torres (20) conservador 
Altres 21 0,37 0,21 

(19) President del Cercle Tradicionalista de Barcelona. 
(20) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 8.124. Votants: 6.529. % Participants: 80,36. % Abstenció: 19,64. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Garriga i Massó Lliga Regionalista * 3.476 53,23 42,78 
Miguel Martínez Campos conservador 2.812 43,06 34,61 

y Rivera (Marqués de Baztán) (21) 

(21) Comandant de Cavalleria, fill del General Martínez Campos, germá 
de la Seu, gendre del Marqués de Cayo del Rey. 
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DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 9.046. Votants: 6.603. % Participants: 72,99. % Abstenció: 27,01. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coa!. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Pere Milá i Camps Lliga Regionalista * 4.674 70,78 51,66 
Josep Agelet i Garrell liberal 1.844 27,92 20,38 
Altres 22 0,33 0,24 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral: 8.975. Votants: 5.986. % Participants: 66,69. % Abstenció: 33,31. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Emili Riu i Periquet liberal canalejista * 3.492 58,33 38,90 
Lluís Romanich i de Mas conservador 2.429 40,57 27,06 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 8.303. Votants: 5.386. % Participants: 64,86. % Abstenció: 35,14. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Llari i Areny república federal * 4.185 77,70 50,40 
Ramón Mauri i Arnalot conservador 1.088 20,20 13,10 
Altres 11 0,20 0,13 

(22) Propietari de la Pobla, substituí de Vhisendat i ex-alcalde de San Sebastián, 
José de Elosegui. 

PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 30.708. Votants: 20.893. % Participants: 68,03. % Abstenció: 31,97. 

Dip. Vots 
Candidats 

Julia Nogués i Subirá 
Ramón Mayner i Socias 
Josep de Suelves i Montagut 
Ramón de Morenes G. Alesson 
Joan Cañellas i Tomás 
Alejandro Lerroux 
Emiliano Iglesias 
Altres 
Blanchs 

Partit o coal. eleg. 

república solidan * 
república solidari * 
carlí solidari * 
conservador 
liberal 
república antisolidari 
república antisolidari 

escrutáis 

8.994 
8.087 
7.096 
6.743 
5.946 

680 
67 
97 
17 

% vot. 

21,52 
19,35 
16,98 
16,13 
14,22 
1,62 
0,16 
0,22 
0,03 

% cens 

14,64 
13,16 
11,55 
10,97 
9,68 
1,11 
0,11 
0,15 
0,02 
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DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.870. Votants: 7.705. % Participants: 64,91. % Abstenció: 35,09. 

Candidats 

Joan Caballé i Goyeneche(23) 
Antoni Albafull i Vidal 
Juan de Urquía y Redecilla (24) 
Altres 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

república solidan * 
conservador 
liberal 

Vots 
escrutáis 

4.312 
3.306 

7 
6 

% vot. 

55,96 
42,90 

0,09 
0,07 

% cens 

36,32 
27,85 

0,05 
0,05 

(23) FUI de la comarca. 
(24) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 12.561. Votants: 8.467. % Participants: 67,40. %Abstenció: 32,60. 

Candidats 

Agustí Querol i Subirats 
Germa Adell Borrell (25) 
José Hilario Ayuso 
Vicente López Puigcerver (26) 
Altres 

Partit o coal, 

conservador 
liberal 
república 
liberal 

Dip, 
eleg. 

•k 

Vots 
escrutáis 

5.846 
1.626 

978 

13 

% vot. 

69,04 
19,20 
11,55 

0,15 

% cens 

46,54 
12,94 
7,78 

0,09 

(25) Moretista. Ric propietari d'Ulldecona, diputat provincial. Ex-vice-president 
de la Diputado Provincial. 

(26) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 13.491. Votants: 7.971. % Participants: 59,08. % Abstenció: 40,92. 

Candidats 

Adolfo Navarrete y de 
Alcázar (27) 

Pere Montañola i Carné (28) 
Ricardo Fuente Asensio 
Altres 
Blancs 

Dip, 
Partit o coal. eleg. 

conservador * 

Lliga Regionalista 
república 

Vots 
escrutáis 

4.749 

1.743 
1.464 

8 
6 

% vot. 

59,57 

21,86 
18,36 
0,10 
0,07 

% cens 

35,20 

12,91 
10,85 
0,05 
0,04 

(27) Amb el suport del gremi de pescadors. Era oficial de Varmada. 
(28) Sembla ser que fou votat per integristes, carlins, pero molt pocs republicans. 
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DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 11.294. Votants: 8.575. % Participants: 75,92. % Abstenció: 24,08. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel Raventós i Doménech 
(29) 
Salvalor Cañáis i Vilaró 
Alt res 
Blancs 

Lliga Regionalista * 

conservador 

5.213 

3.343 
14 
2 

60,79 

38,98 
0,16 
0,06 

46.15 

29,59 
0,12 
0,05 

(29) President de Vlnstitut Agrícola i Caíala de St. Isidre. Ex-president de la 
Federado Agraria Catalano-Balear. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.398. Votants: 7.826. °/o Participants: 75,26. % Abstenció: 24,74. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Jaume Carner i Romeu (30) república solidari * 4.457 56,95 42,86 
Jaume Alegret i Vidal (31) república antisolidari 387 4,94 3,72 
Santiago Valentí i Camp (32) conservador 2.968 37.92 28,54 

8 0,10 0,07 
5 0,06 0,04 

Blancs 
Altres 

(30) FUI del districte. President del CNR. 
(31) FUI del districte. 
(32) Regidor de l'Ajuntament de Barcelona. 
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PROVÍNCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ Elecció complementaria 
Cens electoral: 10.521. Votants: 4.809. % Participants: 45,70. % Abstenció: 54,30. 
Data de l'elecció: 4-VIII-1907. (33) 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg, escrutáis % vots % cens 

Josep Torras i Sampol solidan * 4.752 98,81 45,16 

(33) Motiu de Velecció complementaria: renuncia a [-acta per part de Robert 
Robert i Suris. 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA Elecció complementaria 
Cens electoral: 128.979. Votants: 68.360, % Participants: 53,00. % Abstenció: 
47,00. Data de l'elecció: 13-XII-1908. (34) 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg, escrutats % vot. % cens 

Alejandro Lerroux García 
H. Giner de los Ríos 
Joan Sol i Ortega 

Ramón Albo i Martí 
Jaume Cruells i Sallares 
Francesc Layret i Foix 
Francesc Sunyer i Capdevila 

ANTISOLIDARITAT 
república * 

» * 

» * 

SOLIDARITAT 
Lliga Regionalista * 
CNR 
Unió Republicana 
Unió Republicana 

30.548 
30.105 
29.903 

29.124 
28.745 
28.462 
28.195 

44,15 23,40 

55,84 29,59 

(34) La Comissió d'actes proposá al Congrés que aprovés Velecció, pero declares 
a Lerroux sense capacitat legal per a ésser admés com a diputat Després 
d'una llarga i polémica discussió, s'aprová Vexpedient. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: SABADELL Elecció complementaria 
Cens electoral: 10.872. Votants: 5.908. % Participants: 54,34- % Abstenció: 45,66. 
Data de l'elecció: 14-11-1909. (35) 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg, escrutats % vot. % cens 

Jaume Cruells i Sallares (36) república solidari * 4.387 74,25 40,35 
Josep Puig d'Asprer (37) república radical 1.406 23,79 12,93 

(35) Motiu de Velecció complementaria: renuncia de F. Pi y Arsuaga per no 
estar d'acord amb el sufragi corporatiu proposat per la llei maurista d*Admi
nistrado Local Al menys, aquest fou Vargument publicat per la premsa de 
l'época. 

(36) Vice-president de la Diputado Provincial i fill del districte. 
(37) Sembla que va rebre el suport d'alguns federáis. 
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ELECCIONS DEL 8 MAIG 1910 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 135.924. Votants: 78.835. % Participants: 57,99. % Abstenció: 
42,01. 

Candidats 

H. Giner de los Ríos 
Joan Sol i Ortega 
Alejandro Lerroux García 
Toribio Sánchez Bertrán 
de Guevara (1) 
Emiliano Iglesias Ambrosio 
Pere Corominas 
Lluís de Zulueta i Escolano 
Josep M.a Valles i Ribot 
Josep Tarrueüa 
Caries M. Soldevila i Boixader 
Francesc Cambó i Batllé 
Ramón d'Abadal 
Josep Puig i Cadafalch 
Narcís Verdaguer i Callís 
Caries de Camps i Olzinelles 
Joaquim de Sentmenat Patino 
(2) 
Magí Sandiumenge Navarra 
Maria F. Fortuny Portell 
Benito de Pomés de Pomar (3) 
Eusebio Díaz González 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

república radical * 
* 

» 

» 
* 

* 

» 

UFNR 
n 

» 

» 

* 

* 

Lliga Regionalista 

» 

» 

» 

Coal icio de dretes 

» 

» 

» 

Vots 
escrutáis 

31.031 
30.752 
30.597 
30.443 

30.318 
23.828 
23.623 
23.447 
23.293 
23.059 
16.292 
15.757 
15.426 
15.382 
15.353 
9.202 

9.182 
9.150 
9.028 
9.013 

% vot. % cens 

38,85 22,53 

29,74 17,25 

19,84 11,50 

11,56 6,70 

(1) Metge, resident a Buenos Aires. 
(2) Marqués de Sentmenat i Marqués de Ciutadelia, 
(3) Comte de Sta. Maria de Pomés, títol pontifici. 

hisendat i Grande de España 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.673. Votants: 8.711. % Participants: 81,61. % Abstenció: 18,39. 
(4). 

Candidats Partit o coal. 
Dip, 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot, % cens 

Joaquim Sagnier i Vilavecchia 
Joaquim Arumf i Saurí 

conservador 
Lliga Regionalista 

4.395 
4.071 

50,45 
46,73 

41,17 
38,14 

(4) Arumi va demanar la revistó de Vexpedient quan el Tribunal Suprem ja Vhavia 
enviat al Congrés. Els documents presentáis peí regionalista foren desestimáis* 
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DÍSTRICTE: BERGA 
Gens electoral: 11.377. Votants 
(5). 

8.376. % Participants: 73,62. % Abstenció: 26,38 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Manuel Farguell de Magarola 
Pere Pujol i Thomas 
Cristóbal Litrán 
Mariá Bordas i Flaquer (6) 

Lliga regionalista * 
liberal 
república radical 
carlí 

5.271 
2.762 

280 

62,92 
32,97 

3,34 

46,33 
24,27 

2,46 

(5) El Tribunal Suprem no va teñir en compte les protestes formulades per C. 
Litrán denunciant les coaccions de les autoritats eclesiástiques; administratives 
i judicials a favor del guanyador. Tampoc va prendre en considerada la im
pugnado presentada per P. Pujol contra la capacitat legal de Farguell, vocal de 
la Comissió Provincial de la Diputado, carree que no va ocupar mal —segons 
el Tribunal Suprem— per motius de salut. 

(6) Retirada de la candidatura. Dona suport al regionalista. 

DÍSTRICTE: C ASTELLTERgOL 
Cens electoral: 7.743. Votants: 5.977. 
(7). 

% Participants: 77,19. % Abstenció: 22,81 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Lluís Ferrer-Vidal i Soler 
Miquel Salellas i Ferrer 
Lluís G. Damians i Toli 

Lilga Regionalista 
carlí 
liberal 

2.878 
1.641 
1.426 

48,15 
23,87 
23,87 

37,16 
21,19 
18,42 

(7) Votado plena dirregularitats denunciades per monárquica i carlins. Malgrat 
constar les protestes a l'acta d'escrutini, foren desestimades peí Tribunal Su
prem. 

DÍSTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 14.496. Votants: 10.203. % Participants: 70,38. % Abstenció: 29,62. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Bonaventura Plaja i Tapis (8) 
José Viñamata 
Juan Dessy Marios 
Francesc Layret i Foix 

Lliga Regionalista 
liberal 
república radical 
UFNR 

5.015 
2.209 
1.526 
1.359 

49.15 
21,65 
14,95 
13,31 

34,59 
15,23 
10,52 
9,37 

(8) Diputat provincial de Barcelona, fou designat en lloc d'Ignasi Girona, que no 
acceptá presentarse a la reelecció. 
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DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.563. Votants: 7.689. % Participants 
(9). 

80,40. °/o Abstenció: 19,60 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Godo i Lluciá 
Frederic Rahola i Trémols 

liberal canalejista * 
Lliga Regionalista 

3.913 
3.730 

50,89 
48,51 

40,91 
39,00 

(9) Votado molt accidentada. Rahola protesta per les coaccions efectuades peí 
fill del guanyador, alcalde de la ciutat, i per la compra de vots a un nombre 
considerable de localitats. Alhora, demaná la incompatibilitat del liberal per 
ser tcabo de Sometent del districte d'Igualada*. El Tribunal Suprem deses

tima les proves presentades i la petició 0*incompatibilitat, argumentant que no 
formava part de la comissió mixta de reclutament. 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 14.667. Votants: 9.855. % Participants: 67,19. % Abstenció: 32,81. 

Candidats 

Lluís Vila i Miralles 
Leonci Soler i March 

Dip. Vots 
Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

conservador 
Lliga Regionalista 

5.446 
4.156 

55,26 
42,17 

37,13 
28,33 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 12.061. Votants: 9.310. % Participants: 77,19. % Abstenció: 22,81. 

Candidats 

Pere G. Maristany i Oliver 
Jaume Estapé i Pagés 

Partit o coal, 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

liberal moretista 
república 

4.964 
4.340 

53,31 
46,61 

41,15 
35,98 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.271. Votants: 7.963. % Participants: 70,65. % Abstenció: 29,35 

Candidats 

Jaume Cruells 
Josep Griera 
Josep Antich 
Blancs i nuls 

i Sellares 
i Dolcet 

Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

UFNR 
liberal moretista 
república radical 

3.166 
3.123 
1.528 

146 

39,75 
39,21 
19,18 
1,83 

28,08 
27,70 
13,55 
1,29 

DISTRICTE: ST. FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 11.777. Votants: 8.389. % Participants: 71,23. % Abstenció: 28,77. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg, escrutáis % vot. % cens 

Laurea Miró i Trepat 
Antoni Jansana i Llopart (10) 
Joan Pich i Pon 

UFNR 
Lliga Regionalista 
república radical 

4.337 
3.071 

885 

51,69 
36,60 
10,54 

36,82 
26,07 

7,51 

(10) Gran propietari del districte, president de la Cambra Agrícola, advocat. 
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DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 8.912. Votants: 4.118. % Participants: 46,20. % Abstenció: 53,80. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemí liberal * 3.857 93,66 43,28 
Jaume Valls i Creus república 261 6,33 2,92 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 11.619. Votants: 9.249. % Participants: 79,60. % Abstenció: 20,40 
(11). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Rómulo Bosch Alsina liberal canalejista * 4.788 51,76 41,20 
Miquel Junyent i Rovira carlí 4.262 46,08 36,68 

0 1) El Tribunal Suprem desestima la protesta de carácter general formulada per 
Junyent per manca de proves suficients que justifiquessin les denuncies de 
compra de vots. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.636. Votants: 7.129. % Participants: 67,02. % Abstenció: 32,98. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomis (12) UFNR * 6.195 86,89 58,24 
Ricardo Soriano república radical 582 8,16 5,47 

Salvador Rovira i Santacana (13) independent 

(12) També considerat república independent. 
(13) Retirat a darrera hora. 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 11.233. Votants: 8.336. % Participants: 74,20. % Abstenció: 25,80. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Bertrán i Musitu Lliga Regionalista * 4.624 55,47 41,16 
Josep Rubau Donadeu república federal 3.337 40,51 30,06 
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PROVINCIA DE GIRONA 
DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.344. Votants: 8.657. % Participants: 76,31. % Abstenció: 23,69. 

Candidats 

Dalmacio Iglesias García (14) 
Eduardo Fernandez del Pozo 
(15) 
Pau Bosch i Barrau 
Jaume Roure Prats (16) 
Altres 
B lañes 

Partit o coal. 

carlí 
república 

liberal 
liberal 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

2.957 
2.550 

1.772 
1.288 

6 
84 

% vot. 

34,15 
29,45 

20,46 
14,87 
0,06 
0,97 

% cens 

26,06 
22,47 

15,62 
11,35 
0,05 
0,74 

(14) Advocat i publicista. Considerat membre del Comité de Defensa Social. 
(15) Veí de Jaén. 
(16) Dissident, independent. 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 14.322. Votants: 11,658. % Participants: 81,39. % Abstenció: 18,61. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Albert i Pey 
Francesc Cambó i Batllé 
Blancs 
Altres 

república * 
LÜga Regionalista 

6,217 
5.259 

147 
10 

53,32 
45,11 

1,26 
0,08 

43,40 
36,71 

1,02 
0,06 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.727. Votants: 7.187. % Participants: 75,37. % Abstenció: 24,63. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis 

Joaquim Salvatella i Gibert 
Josep Torroella 
Blancs 
Altres 

(17) Ex-alcalde de Port Bou 

UFNR 
república radical 

4.113 
2.382 

642 
50 

% vot. % cens 

57,22 
33,14 

8,93 
0,69 

42,28 
24,48 

6,60 
0,51 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 8.860. Votants: 6.678. % Participants: 75,37. % Abstenció: 24,63. 

Candidats 

Pere Llosas i Badia (18) 
Joan Déu 
Francesc Tor i Martorell (19) 
Blancs 
Altres 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

carlí * 
república radical 

liberal 

Vots 
escrutats 

5.739 
800 
121 
18 

%vot. 

85,93 
11,97 

1,81 
0,26 

% cens 

64,77 
9,02 
1,36 
0,20 

(18) Advocat i banquer. 
(19) Retirat a dañera hora, 
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DISTRICTE: PUIGCERDÁ 
Cens electoral: 10.968. Votants: 8.798. % Participants: 80,21. A Abstenció: 19,79. 
(20) 

Candida ts Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eusebi Bertrand i Serra Lliga Regionalista * 
Pedro Pedraza de la Pascua (21) liberal 
B lañes 
Altres 

5.716 
3.051 

22 
9 

64,96 
34,67 
0,25 
0,10 

52,11 
27,81 

0,20 
0,08 

(20) El literal denuncia coaccions comeses per alcaldes, jutges, capellanst fabrí-
cants, propietaris, etc.. a favor del regionalista, així com la intervenció del 
President de la Diputado, Isidre Riu, en pro de Bertrand. El Tribunal Suprem 
opta per anublar la votado i convocar nous comicis. 

(21) Agent de vigilancia de policía. 

DISTRICTE: STA. COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.972. Votants: 6.841. % Participants: 76,24. % Abstenció: 23,76. 

Candídats 
Dip, Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Ventosa 
Lluís de Prat 
Blancs 
Altres 

i Calvell Lliga Regionalista * 
liberal 

4.341 
2.387 

89 
5 

63,45 
34,89 

1,30 
0,07 

48,38 
26,60 

0,99 
0,05 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ 
Cens electoral: 10.533. Votants: 8.101. % Participants: 76,91. % Abstenció: 23,09. 

Candidats 
Dip. 

Partit o coal. eleg. 
Vots 

escrutáis % vot. % cens 

Juli Fournier i Cuadros (22) 
Rodrigo Soriano 
Josep Torras i Sampol (23) 
Altres 
Blancs 

(22) Jutge d'Arenys de Mar. Considerat també canalejista, com el seu sogre, Bo-
naventura Muñoz, Governador Civil de Barcelona. 

(23) Retirat a darrera hora. 

conservador 
república 
UFNR 

6.760 
196 
30 

126 
786 

83.44 
2,41 
0,37 
1.55 
9,70 

64,17 
1,86 
0,28 
1,19 
7,46 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 9.123. Votants: 7.259. % Participants: 79,56. % Abstenció: 20,44. 
(24) 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Caries Cusí de Miquelet (25) 
Manuel de Bofarull i Palau 
Altres 
Blancs 

liberal canalejista * 
carlí 

3.741 
3.307 

18 
193 

51,53 
45,55 

0,24 
2,65 

41,00 
36,24 

0,19 
2,11 

(24) 

(25) 

Acta aprovada per part del Tribunal Suprem, que desestima les protestes 
formulades per Bofarull respecte a la compra de vots practicada peí liberal. 
Advocat i Propietari. Notari de Madrid. 
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PROVÍNCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 12.022. Votants: 9.125. % Participants: 75,90. °/o Abstenció: 24,10 

Candidats 

Joan Moles i Ormella (26) 
Josep Agelet i Garrell 
Estanislau Segarra i Vilalta 
Altres 
Blancs 

Partit o coal. 

UFNR 
liberal 
carlí 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.362 
3.889 

753 
14 

107 

% vot. 

47,80 
42,61 

8,25 
0,15 
1,17 

% cens 

36,28 
32,34 
6,26 
0,11 
0,89 

(26) Amb el suport deis regionalistes que no comptaren amb candidat propi, mal-
grat l'intent de presentar a Magt Morera i Galicia. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 11.457. Votants: 9.294. % Participants: 81,12. % Abstenció: 18,88. 

Candidats 

Felip Rodés i Baldrich 
Julio Saracibar y de la Cámara 
(27) 
Altres 
Blancs 

Partit o coal. 

UFNR 
liberal 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.403 
3.820 

6 
65 

% vot. 

58,13 
41,10 

0,06 
<J$9 

% cens 

47,15 
33,34 

0,05 
0,56 

(27) Advocat i agent de negocis. Empleat al Senat. Vei de Madrid pero natural 
de Lie i da. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.031. Votants: 8.855. % Participants: 73,60. % Abstenció: 26,40. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Francesc Maciá Llussá (28) 
Antoni Agelet i Romeu (29) 
Altres 
Blancs 

nacionalista 
liberal 

* 8.230 
302 
107 
216 

92,94 
3,41 
1,20 
2,43 

68,40 
2,51 
0,88 
1,79 

(28) Regionalista segons *La Veu de Catalunya». 
(29) Parent del cap liberal de Lleida. 
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DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.060. Votants: 7.931. % Participants: 78,83. % Abstenció: 21,17. 
(30) 

Candidaís 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Matheu i Ferrer (31) 
Salvador Montiu i Rene (32) 
Estanislau Segarra i Vilalta (33) 
Altres 
Blancs 

liberal 
liberal 
carlí 

4.668 
2.094 
1.078 

2 
89 

58,85 
26,40 
13,59 
0,02 
1,12 

46,40 
20,81 
10,71 
0,01 
0,88 

(30) E. Segarra demaná la revistó de Vexpedient que fou retornat peí Congrés al 
Tribunal Suprem, sense que aquest tingues en compte les proves presentades 
peí carlí. 

(31) Ful polític de Pere G. Maristany, que té negocis de vi a la comarca. Enea-
sella t. 

(32) Ageletista. FUI de Tárrega afincat a Barcelona. Advocat i diputat provincial 
(33) FUI de Tárrega. Propietari i advocat de Vesmentada localitat. 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: . Votants: . % Participants: . % Abstenció 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Garriga i Massó Lliga Regionalista Art. 29 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: . Votants . % Participants: . % Abstenció: 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Pere Milá i Camps Lliga Regionalista Art. 29 

DISTRICTE: SORT-VIELLA 
Cens electoral: . Votants: . % Participants . % Abstenció 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Emili Riu i Periquet (34) 

(34) Subsecretari d'Hisenda 

liberal Art. 29 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.972. Votants: 5.563. % Participants: 69,78 % Abstenció: 30,22. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot, % cens 

Josep Llari i Areny 
Rossend Castell i Ballespf (35) 
Altres 

UFNR 
república federal 

4.439 
803 
321 

79,79 
14,43 
5,77 

(35) Presentat amb el supon de regionalistes, lerrouxistes i conservadors, 

55,68 
10,07 
4,02 

537 



PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.453. Votants: 20.296. % Participants: 64,52. % Abstenció: 35,48 

C andida ts Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Nicolau i Sabater (36) 
Ramón Mayner i Socias (37) 
Julia Nougués i Subirá (38) 
Josep de Suelves i Montagut 
(Marqués de Tamarit) 
Lluís Massó i Simó 
Joan Solanas i Mestre (39) 
Blancs 
Perduts 

liberal * 
república unionista * 
república federal * 
carlí 

república radical 
república 

9.478 
8.236 
7.208 
6.785 

5.608 
2.475 

680 
123 

23,34 
20,28 
17,75 
16,71 

13,81 
6,09 
1,67 
0,30 

15,06 
13,09 
11,45 
10,78 

8,91 
3,93 
1,08 
0,19 

(36) Enginyer de camins. Subdirector d'aigües i recs al MinisteH de Foment. Patro-
cinat peí Marqués de Vilanova i la Geltrú. 

(37) Comerciant de vi a Vengrós, natural del Vendrell establert a Reus. 
(38) Aliat amb els lerrouxistes, segons Vórgan deis regionalistes, «La Ven de 

Catalunya*. 
(39) Segons «La Publicitat», república «rebelde». 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.786. Votants: 9.252. % Participants: 78,49. % Abstenció: 21,51. 

Candidats Partit o coal 
Dip, 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Caballé i Goyeneche 
Mateu Vi la Tarazona 
Blancs 
Perduts 

UFNR 
liberal 

5.738 
3.292 

172 
50 

62,01 
35,58 

1,85 
0,54 

48,68 
27,93 

1.45 
0,42 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 13.726. Votants: 9.937. % Participants: 72,39. % Abstenció: 27,61. 

Candidats 

Manuel Kindelan de la Torre 
Josep R. Franquet 
Josep Oriol de Bofarull (40) 
Marcelli Domingo 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal 
conservador 
carlí 
república 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.993 
2.356 
1.034 

164 
372 

18 

% vot. 

60,30 
23,70 
10,40 

1,65 
3,74 
0,18 

% cens 

43.66 
17,16 
7,53 
1,19 
2,71 
0,13 

(40) Amb el suport de Defensa Social 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 13.414. Votants: 9.171. % Participants: 68,36. % Abstenció: 31,63. 

Candidats 

Salvador Sama de Sarriera (41) 
Josep Lletget i Sarda (42) 
Ricardo Fuente Asensio 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

liberal * 
república 
república radical 

Vots 
escrutáis 

7.407 
1.001 

562 
178 
23 

% vot. 

80,76 
10,91 
6,12 
1,90 
0,25 

% cens 

55,21 
7,46 
4,18 
1,30 
0,17 

(41) Marqués de Vilanova i la Geltrú, ful del Marqués de Marianao. 
(42) Amb el suport de la UFNR. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 10.386. Votants: 8.705. % Participants: 83,81. % Abstenció: 16,19 
(43). 

Candidats Partit o coaL 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Albert Dasca i Boada 
Pere Rahola i Molinas 
Blancs 
Perduts 

(44) \ ib eral 
Lliga Regional ista 

4.703 
3.835 

114 
53 

54,02 
44,05 

1,30 
0,60 

45,28 
36,92 

1,09 
0,51 

(43) 

(44) 

P. Rahola demaná la revisió de Vexpedient que fou retornat al Congrés des-
prés que el Tribunal Suprem desestimes les proves presentades peí regionalista 
Natural de Valls. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.416. Votants: 8.388. % Participants: 80,52. % Abstenció: 19,48. 
(45) 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Jaume Alegret i Vidal (46) 
Jaume Carner i Romeu 
Manuel Mariano Vivó 
Blancs 

conservador 
UFNR 
liberal 

3.910 
3.575 

737 
136 

46,61 
42,62 

8,78 
1,62 

37,53 
34,32 
7,07 
1,55 

(45) El Tribunal Suprem acordá Vanullació de Velecció davant les irregularitats 
corrieses per ambdós candidats. 

(46) Amb el suport de la Junta del Comité de Defensa Social. 
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PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: CASTELLTERCOL Elecció complementaria 
Cens electoral: 7.744. Votants: 4.754. % Participante: 61,38. % Abstenció: 38,62. 
(47). Data de relecció: 3-III-1912. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Cambó i Batllé 
Domingo Gaspar Mata 
Al tres 
B lañes 

Lliga Regionalista * 
república radical 

4.331 
252 

79 
84 

91,10 
5,30 
1,66 
1,76 

55,92 
3,25 
1,02 
1,08 

(47) Motiu de í'elecció complementaria: renuncia a Vacía per parí del regionalista 
Lluis Ferrer-Vidal el 8-11-1912. La renuncia fou motivada possiblement per 
tal d'evitar que Cambó restes sense acta parlamentaria. 

DISTRICTE: MATARÓ Elecció complementaria 
Cens electoral: . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 
(50). Data de Í'elecció: 11-11-1912. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Pere G. Maristany i Oliver liberal * Art. 29 

(50) Motiu de í'elecció complementaria: renuncia del mateix candidaí el 18-1-1912 
a Vésser anomenat comte de Lavern. 

DISTRICTE Elecció complementaria 
Cens electoral: . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 
(51). Data de relecció: 29-DC-1912. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries Padrós i Rubio liberal * Art. 29 

(511 Motiu de relecció complementaria: renuncia de P. G. Maristany. 

PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: PUIGCERDA Elecció complementaria 
Cens electoral: . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 
(48). Data de Í'elecció: 4-DC-1910. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eusebi Bertrand i Serra Lliga Regionalista * Art. 29 

(48) Motiu de Velecció complementaria: anullació de la voíació general de maig 
del maieix any, 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

DISTRICTE: VENDRELL Elecció complementaria 

Cens electoral: 10.416. Votants: 7.016. % Participants: 67,35. % Abstenció: 32,65 
(49) Data de l'elecció: 4-IX-1910. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL éleg. escrutáis % vot. % cens 

Jaume Carner i Romeu 
Jaume Alegret i Vidal 
Blancs 

UFNR 
conservador 

* 4.326 
2.591 

99 

61,65 
36,92 

1,41 

41,53 
24,87 
0,95 

(49) Motiu de l'elecció comeplementária: anullació de l'elecció general de maig 
del mateix any. 
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ELECCIONS DEL 8 DE MAR£ DE 1914 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 143.150. Votants: 61.749. 
56,87. 

% Participants: 43,13. % Abstenció: 

Candidats 

Pere Rahola i Molinas 
Albert Rusiñol i Prats 
Lluís Ferrer-Vidal i Soler 
Joan Garriga i Massó 
Caries de Camps i 
d'Olzinelles 
H. Giner de los Ríos 
Pere Corominas i Montanya 
Santiago Estapé i Pagés 
Alejandro Lerroux García 
Emiliano Iglesias Ambrosio 
Jaume Queraltó i Ros 
Gabriel Alomar i Vilallonga 
Lluís Zurdo i Olivares 
Josep Antich i Subirana 
Ángel Samblancat Salanova 
Pablo Iglesias Posse 
Antoni Fabra i Ribas 
Frederic Rahola i Trémols 
Vots perduts 
Nuls 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
» * 

» * 

» * 

* 

Coalició" Republic. * 
» * 

» 

» 

» 

Re no vació Republicana 
» 

» 

» 

j> 

PSOE 
PSOE 

Vots 
escrutáis 

27.423 
27.212 
26.643 
26.415 
26.235 

23.449 
23.109 
22.902 
22.479 
22.436 

L 9.876 
1.994 
1.797 
1.785 
1.466 

491 
472 

31 
187 
211 

1.302 

% vot. 

43,37 

37,04 
13,14 

2,85 

0,77 
0,05 
0,30 
0,34 
2,10 

% cens 

18,71 

15,97 
5,70 

1,22 

0,33 
0,02 
0,13 
0,14 
0,91 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.553. Votants: 8.583. % Participants: 81,33. % Abstenció: 18,67. 
(1). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joaquim Sagnier i Vilavtcchia 
(2) 
Ricard de Campmany i de 
Roura (3) 
Perduts 
Blancs 
Nuls 

Conserv. datista * 

Lliga 

4.483 

4.061 

52,23 42,48 

47,31 38,48 

24 
8 
3 

0,27 
0,09 
0,03 

0,22 
0,07 
0,02 

(1) Protesta de carácter general (compra de vots, coaccions, amenaces) per part 
de Campmany, que el Tribunal Suprem desestima. 

(2) Alcalde de Barcelona. 
(3) Amb el suport de nacionalistes i carlins; hom el considera el candidat *anti-

caciquista». 

S i - * 
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DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 11.205. Votants: 7.826. % Participants: 69,84. % Abstenció: 30,16. 

Candidats 

Manuel Farguell de Magarola 
Guillem de Boladeres i Roma 
(4) 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

Partit o coal. 

Lliga 
Conservador 

Dip. 
eleg. 

•k 

Vots 
escrutáis 

4.640 
3.173 

6 
7 
9 

% vot. 

59,28 
40,54 

0,07 
0,08 
0,11 

% cens 

41,41 
28,31 

0,05 
0,06 
0,08 

(4) Amb el suport de conservadors, liberáis i carlins. 

DISTRICTE: CASTELLTER£OL 
Cens electoral: . Votants: . % Participants . % Abstenció 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Cambó i Batlle Lliga Regionalista art. 29 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 15.350. Votants: 9.497. % Participants: 61,86. % Abstenció: 38,14. 
(5) 

Candidats 

Bonaventura Plaja i Tapis 
Andreu de Boet i Vigas 
Alejandro Lerroux García 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
Liberal 

Vots 
escrutats 

5.235 
4.180 

11 
4 

10 
62 

% vot. 

55,12 
44,01 

0,11 
0,04 
0,10 
0,65 

% cens 

34,10 
27,23 
0,07 
0,02 
0,06 
0,40 

(5) Boet realitzá una protesta general per coaccions i recomanacions especiáis del 
govern en favor de Plaja; el Tribunal Suprem la rebutjá. 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.522. Votants: 7.204. % Participants: 75,65. % Abstenció: 24,35. 
(6) 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutats % vot. % cens 

Manuel González Vilart (7) 
Joan Godo i Lluriá 
Blancs 

conservador 
liberal 

* 3.816 
3.376 

11 

52,97 
46,86 
0,15 

40,07 
35,45 
0,11 

(6) Les protestes de Godo per coaccions foren desestimades peí Tribunal Suprem. 
(7) Amb el suport de republicans independents, carlins i Lliga. 
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DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 14.041. Votants: 9.742. % Participants: 69,38. % Abstenció: 30,62 
(8). 

Candidats 

Lluís Vila i Miralles (9) 
Leonci Soler i March (10) 
Andreu Abadal Soldevila (11) 

Partit o coaL 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

conservador * 3.923 
Lliga Regionalista 3.731 
Coalició Republicana 2.021 

40,26 
38,29 
20,75 

27,93 
26,57 
14,39 

(8) 

(9) 
(10) 
(11) 

El Tribunal Suprem no considera les protestes sobre [elecció a Monistrol prou 
pro vades. 
Amb el suport deis reformistes. 
Amb el suport deis carlins i de la Defensa Social. Ex-diputat i ex-senador. 
UFNR. Fabricant a Surta. 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: . Votants: . % Participants: . % Abstenció 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries Padrós i Rubio liberal art. 29 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.058. Votants: 7.420. % Participants: 67,10. % Abstenció: 32,90. 
(12) 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Énric Turull i Comadrán (13) 
Joan Salas Antón (14) 
Marti Trías i Doménech (15) 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

conserv. datista * 
república independent 
Lliga Regionalista 

3.191 
2.968 
1.207 

35 
19 
6 

43,00 
40,00 
16,26 
0,47 
0,25 
0,08 

28,85 
26,84 
10,91 
0,31 
0,17 
0,05 

(12) Els dos candidats vencuts denunciaren compres de vots, i Salas demaná Vanul-
lacio, mentre es produien manifestacions de protesta peí resultat; el Tribunal 
Suprem, pero, desestima les protestes, i el Congrés dona per bona Velecció 
malgrat Toposició d Azcárate. 

(13) Fabricant. 
(14) Amb el suport de la Coalició Republicana. 
(15) Advocat sabadellenc resident a Barcelona. 
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DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 12.130. Votants: 7.549. % Participants: 62,23. % Abstenció: 37,77. 

Candidats 

Laurea Miró i Trepat 
Antoni Par i Tusquets 
Pere Salisachs i Jane (16) 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

reformista * 
Lliga Regionalista 
Coalició Republicana 

Vots 
escrutáis 

3.585 
2.962 

969 
29 

4 
11 

% vot. 

47,48 
39,23 
12,83 
0,38 
0,05 
0,14 

% cens 

29,55 
24,41 

7,98 
0,23 
0,03 
0,09 

(16) UFNR. 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 9.165. Votants: 4.945. % Participants: 53,95. % Abstenció: 46,05. 

Candidats 

Alfons Sala i Argemí 
Jaume Anglés Pruñonosa (17) 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal * 
Coalició Republicana 

Vots 
escrutáis 

4.709 
177 
50 
9 

32 

% vot. 

95,22 
3,57 
1.01 
0,18 
0,64 

% cens 

51,38 
1,93 
0,54 
0,09 
0,34 

(17) PRR. 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.764. Votants: 8.120. % Participants: 75,43. % Abstenció: 24,57. 
(18) 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Narcís Verdaguer i Callís 
Alvaro Camín de Ángulo 
Blancs 
Nuls 

(19) 
Lliga Regionalista * 
conservador 

4.308 
3.593 

143 
76 

53,05 
44,24 

1,76 
0,93 

40,02 
33,37 

1,32 
0,70 

(18) 

(19) 

Protestes del perdedor per compra de vots i coaccions de les auíoritats a favor 
d'en Verdaguer, que el Tribunal Suprem no considera prou provades. 
Amb el supon deis carlins. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.739. Votants: 8.103. % Participants: 75,45. % Abstenció: 24,55. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomís 
Pau Torres Picornell 
Blancs 
Nuls 

reformista 
conservador 

. 

* 4.675 
3.371 

27 
8 

57,69 
41,60 

0,33 
0,09 

43,54 
31,39 

0,25 
0,07 
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DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÚ 
Cens electoral: 11.512. Votants: 6.929. % Participants: 60,18. % Abstenció: 39,82. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

i Musitu 
i Roger (20) 

Lliga Regionalista * 
república independent 

Josep Bertrán 
Jaume Brossa 
Blancs 
Nuls 
Perduts 

(20) Federal, i gendre de Ferrer i Guardia. Publicista. Tenia el suport del Partit 
Radical i de totes les esquerres. 

4.803 
2.034 

73 
13 
36 

69,31 
29,35 

1,05 
0,18 
0,51 

41,72 
17,66 

0,63 
0,11 
0,31 

PROVÍNCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.146. Votants: 8.134. % Participants: 72,97. % Abstenció: 27,03. 

Candidats 

Eduardo Fernández del Pozo 
y del Río (21) 
Dalmacio Iglesias García 
Francesc de Ciurana 
Hernández (22) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

república indep. * 

carlí 
conservador datista 

Vots 
escrutats 

3.599 

2.954 
1.500 

7 
66 
8 

%vot. 

44,24 

36,31 
18,44 

0.08 
0,81 
0,09 

% cens 

32,28 

26,50 
13,45 

r 

0,06 
0,59 
0,07 

(21) Jurisconsult i catedrátic, cap deis federáis de Jaén. Tenia el suport de la 
Coalició Republicana. 

(22) Ex-alcalde de G i roña. 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 14.434. Votants: 11.704. % Participants: 81.08. % Abstenció: 18,92. 

Candidats 

Salvador Albert i Pey 
Bonaventura Sabater i Burcet 
(23) 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Coal. Republicana * 
Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

6.111 
5.475 

105 
13 

%vot. 

52,21 
46,77 

0,89 
0,11 

% cens 

42,33 
37,93 

0,72 
0,09 

(23) Fabricant de taps de suro a Begur i diputat provincial peí districte. 
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DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.487. Votants: 

Candidats 

Joaquim Salvatella i Gibert (24) 
Lluís Puig de la Bel la cas a (25) 
Joan Liado i Valles (26) 

Altres 
Blancs i nuls 

: 6.758 Participants: 71,23. % 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Coal. Republicana * 
Lliga Regionalista 
república radical 
dissident 

Vots 
escrutáis 

3.331 
2.729 

461 

11 
226 

Abstenció: 

' % vot. 

49,28 
40,38 

6,82 

0,16 
3,34 

28,77. 

% cens 

35,11 
28,76 
4,85 

0,11 
2,38 

(24) UFNR. 
(25) Amb el suport de les dretes en general, sota el nom de (¡.candidatura empor-

danesa ». 
(26) Recolzat per una fracció del radicalisme empordanes, la que s'oposa a en 

Torroella, de Port Bou; és desautoritzat per Lerroux. 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 8.697. Votants: 3.935. % Participants: 45,24. % Abstenció: 54,76 

Candidats 

Pere Llosas i Badia 

Pere Estartús Eras 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Partit o coal. 

tradicionalista 
independent 
república 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

3.181 
596 

14 
124 
20 

% vot. 

80,83 
157T4 
0,35 
3,15 
0,50 

% cens 

36,57 
6,85 
0,16 
1,42 
0,22 

DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 10.511. Votants: 7.618. % Participants: 72,47. % Abstenció: 27,53 
(27). 

n 

Candidats 

Eusebi Bertrand i Serra 
Joan Dagas i Puigbó (28) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
reformista 

_ _ _ _ _ _ _ 

Vots 
escrutáis 

4.439 
3.152 

5 
20 

2 

% vot. 

58,26 
41,37 

0,06 
0,26 
0,02 

% cens 

42,23 
29,98 
0,04 
0,19 
0,01 

(27) Les protestes del vencut per suborns, compra de vots, etc., foren desestima-
des tant peí Tribunal Suprem com peí Congrés. 

(28) Amb el suport de totes les esquerres. Era advocat, nascut a Rippll i resident 
a Madrid. . 
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DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.894 (29). Votants: 6.722. % Participants: 75,57. % Abstenció: 
24,42. 

Candidats Partit o coa!. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. 

Joan Ventosa i Calvell 

Josep M.a Bofill i Perera (30) 
Josep Ulled i Altemir (31) 

A Itres 
B lañes 
Nuls 

Lliga Regionalista * 
cató lie 
independen t 
Coalició 
Republicana 

3.724 

1.974 

1.002 
1 

20 
1 

14,90 
0,01 
0,29 
0,01 

% cens 

55,40 41,87 

29,36 22,19 

11,26 
0,01 
0,22 
0,01 

(29) Hom utilitza el cens del 1916, per manca de dades sobre el del 1914. 
(30) Presentat inicialment pels carlins, es declara mes tard ^nacionalista república». 

Era un ric hisendat del districte i metge a Sta. Coloma. 
(31) PRR. 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGR1 
Cens electoral: 10.271. Votants: 8.391. % Participants: 81,70. % Abstenció: 18,30 
(32). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Gustau Peyra i Anglada (33) 

Juan Muñoz García Lomas (34) 
Albert de Quintana i de León 

(35) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

maurista 
Defensa Social * 
conservador 
Coalició Republicana 

3.163 
2.812 
2.368 

3 
39 
6 

37,69 
33,51 
28,22 

0,03 
0,46 
0,07 

30,79 
27,37 
23,05 

0,02 
0,37 
0,05 

(32) 
(33) 
(34) 

(35) 

Protestes de J. Muñoz per coaccions, que el Tribunal Suprem no acceptá. 
President del Cercle Conservador Maurista de Barcelona. 
Candidat &cunero» recolzat per la Lliga. Era jutge de Reinosa i cunyat 
Juli Fournier. 
UFNR. Advocat de Girona. 

de 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 9.050. Votants: 6.338. % Participants: 70,03. % Abstenció: 29,97 
(36). 

Candidats 

Caries Cusi de Miquelet (37) 
Domingo Cirici Ventalló 
Damiá Cardoner i Viñals (38) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal * 
jaumí 
Coalició Republicana 

Vots 
escrutáis 

3.260 
1.749 
1,286 

10 
24 

9 

% vot. 

51,43 
27,59 
20,29 

0,15 
0,37 
0,14 

% cens 

36,02 
19,32 
14,20 
0,11 
0,26 
0,09 

(36) 

(37) 
(38) 

Protestes deis candidats venguts, que el Tribunal Suprem no comidera prova
des ; malgrat Voposició deis carlins, el Congrés dona Velecció per bona. 
Banquer. Tenia el suport de la Lliga. 
Federal; comerciant i propietaria ha viscut a Sulssa i ais EVA. 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 12.882. Votants: 9.370. % Participants: 72,74. % Abstenció: 27,26 
(39). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ricardo Ramos Cordero (40) 
Joan Moles i Ormella 
Altres 
B lañes 

conservador * 
Coalició Republicana 

4.721 
4.562 

3 
75 

50,38 
48,64 

0,03 
0,80 

36,64 
35,41 
35,41 
0,58 

(39) Els republicans celebraren mítings i manifestación de protesta per les tupi-
nades governamentals; el Tribunal Suprem refusá, pero, les protestes, i el 
Congrés també, malgrat el discurs d'en Salvatella. 

(40) Amb el suport de la Lliga i d'una coalició monárquica. Era vicepresident de 
la Cambra de Comerg de Barcelona i membre del consell d* administrado de 
Foment d'Obres i Construccions. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 11.437. Votants: 9.303. % Participants: 81,34. % Abstenció: 18,66. 

Candidats 

Felip Rodés i Baldrich (41) 

Miquel Barella Arrant (42) 
Manuel Barella Arrant 
Altres 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Coalició 
Republicana * 
Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

5.649 
3.496 

132 
2 

24 

% vot. 

60,72 
37,57 

L41 
X 

0,02 
0,25 

% cens 

49,39 
30,56 

1,15 
0,01 
0,20 

(41) Advocat, UFNR. 
(42) Amb el suport de totes les dretes del districte: conservadors, liberáis, demd-

crates, etc. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.047. Votants: 8.454. % Participants: 70,02. % Abstenció: 29,98 
(43). 

L 

Candidats 

Francesc Maciá i Llussá 

Lluís Ramonich i de Mas (44) 
Altres 
Blancs 

• 

Partit o coal. 

nacionalista 
independent 
conservador 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

6.948 
1.468 

4 
34 

% vot. 

82,18 
17,36 
0,04 
0,40 

% cens 

57,54 
12,15 
0,03 
0,28 

(43) La protesta de Ramonich fou rebutjada peí Tribunal Suprem 
(44) Propietaria de Barcelona. 
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DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.044. Votants: 7.504. % Participants: 74,71. % Abstenció: 25,29. 
(45) 

Candidats 

Josep Matheu i Ferrer (46) 

Salvador Montiu i Reñé (47) 
Altres 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal-demócrata 
roiranonista * 
conservador datista 

Vots 
escrutáis 

4.492 
2.990 

2 
13 

%vot. 

59,86 
39,84 
0,02 
0,17 

% cens 

44,72 
29,76 

0,01 
0,12 

(45) El Tribunal Suprem no admeté les reclamacions del perdedor per compra de 
vots, coaccions, etc. 

(46) Propietaria de Barcelona. 
(47) Amb el suport deis carlins. 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.752. Votants: 6.138. % Participants: 79,18. % Abstenció: 20,82 
(48). 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot, % cens 

Eduard Aunós i Cau (49) 
Daniel Riu i Periquet 
Altres 
Blancs 

conservador 
independent 

3.841 
2.281 

1 
15 

62,57 
37,16 

0,01 
0,24 

49,54 
29,42 

0,01 
0,19 

(48) Protesta de D. Riu per coaccions i abusos de les autoritats i de requetés car
lins, i compra massiva de vots; el Tribunal Suprem recomaná la nuliitat de 
Velecció i la suspensió de la representado parlamentaria del districte, i el 
Congrés ho aprová així. 

(49) Hisendat, de Lleida. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 8.776. Votants: 7.107. % Participants: 80,98. % Abstenció: 19,02 
(50). 

Candidats 

Ferran Valls i Taberner 
Pere Milá i Camps (51) 
Felip Rodés i Baldrich 
Alejandro Lerroux García 
Blancs 

Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis 

conservador 
regionalista 

3.148 
3.932 

18 
2 

10 

% vot. % cens 

44,29 
55,32 
0,25 
0,02 
0,14 

35,87 
44,80 
0,20 
0,02 
0,11 

(50) Protesta de Valls i Taberner per compres de vots i coaccions» que el Tribunal 
Suprem no considera prou provades. 

(51) Hisendat barceloní, propietari de «La Tribuna*, de Madrid. 
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DISTRICTE: SORT-VIELLA 
Cens electoral: 8.634. Votants: 6.310. % Participants: 73,08. % Abstenció: 26,92 
(52). 

Candidats 

Emilí Riu i Periquet 
Francesc de Borja de Lianza i 
de Bobadilla, baró de Permisan 
Altres 
Blancs 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

liberal-demócrata * 
Jaumí 

Vots 
escrutáis 

3.938 
2.362 

1 
3 

% vot. 

62,40 
37,43 

0,01 
0,04 

% cens 

45,61 
27,35 

0,01 
0,03 

(52) Protestes del candidat vencut, que el Tribunal Suprem no prengué en consi
derado. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.433. Votants: 5.807. % Participants: 78,12. % Abstenció: 21,88 
(53). 

Candidats Partit o coal 
Dip 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Llari i Areny 
Josep A. Mir i Miró (54) 
J Luis Pascual de Zulueta (55) 
Blancs 

reformista * 
Coalició Republicana 
Defensa Social 

3.898 
1.872 

17 

67,12 
32,58 

0,29 

52,44 
25,45 

0,22 

(53) Protestes de Mir i Miró per compra de vots i coaccions; el Tribunal Suprem 
les desestima. 

(54) Advocat, de Barcelona. PRR. 
(55) Es retirá el 5 de marc. 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 
CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.818. Votants: 20.371. % Participants: 64,02. % Abstenció: 35,98 
(56). 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Nicolau i Sabater (57) 

Josep de Suelves i de Montagut 
marqués de Tamarit 
Antoni M.a de Veciana i Llarí 

Alfons Fabregat 
Julia Nougués i Subirá 

Ramón Mayner i Socías 
Blancs 
Nuls 

(56) Protestes de J. de Suelves, rebutjades peí Tribunal Suprem. 
(57) Enginyer deis «Riegos del Alto Aragón». 

liberal 
romanonista * 
carlí 

conservador 
datista * 
república radical 
república federal 
conjuncionista * 
Unió Republicana 

8.484 
6.223 

6.797 
4.928 

8.318 
5.627 

145 
38 

20,82 
15,27 

16,68 
12,09 

20,41 
13,81 
0,71 
0,18 

13,33 
9,77 

10,68 
7,74 

13,07 
8,84 
0,45 
0,11 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 11.966. Votants: 9.366. % Participants: 78,27. % Abstenció: 21,73. 

Candidats 

Joan Caballé i Goyeneche (58) 
Juan Urquía Redecilla (59) 
Raimon Rovirosa i Blanch 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

reformista * 
liberal 
república radical 

Vots 
escrutáis 

5.280 
3.953 

52 
24 
57 

% vot. 

56,37 
42,20 
0,55 
0,25 
0,60 

% cens 

44M 
33,03 
0,43 
0,20 
0,47 

(58) Corredor de comerc i veí de Gandesa. 
(59) Utilitzaba el pseuddnim de ^Capitán Verdades*. 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 14.082. Votants: 
(60). 

Candidats 

Joan Barco Cosme 

Manuel Kindelán y de la Torre 

Blancs 
Nuls 

10.295. Yo Participants: 

Partit o coal. 

conservador 
datista 
liberal 
garciaprietista 

Dip. 
eleg. 

* 

73,11. % Abstenció: 

Vots 
escrutáis 

5.608 

4.664 
16 
7 

% vot. 

54,47 

45,30 
0,15 
0,06 

26,89. 

% cens 

39,82 

33,12 
0,11 
0,04 

(60) Protestes de Kindelán, que demana la nuliitat de Velecció a Amposta; el 
Tribunal Suprem estima que el fet drhaver obtingui J. Barco, pocs dies 
abans deis comicis, la concessió ministerial del pont d''Amposta, crea una 
«presión moral sobre los electores» i deforma el resultat de Velecció; dicta
mina, dones, la nuliitat. El Congrés ho decidí aixi, rnalgrat la intervenció en 
contra de Giner de los Ríos. 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 13.748. Vitants: 9.343. % Participants: 67,96. % Abstenció: 32,04 
(61). 

Candidats 

Marcellí Domingo i Sanjuan 
r 

— • "i 

Salvador Sama dé Sarrierá, 
marqués de Vilanova i la 
Géltrú (62) 
Blancs 
Nuls 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vót. % cens 

Coalició 
Republicana * 

liberal romanonista 

4.768 

4.542 

31 
2 

51,03 34,68 

48,61 

0,33 
0^2 

33,03 

0,22 
0,01 

(61) El candidat vengut protesta peí fet que Domingo havia estat, el gener de 
1914, tinent d'alcalde de VAjuntament de Tortosa, pero el Tribunal Suprem 
considera improvada aquesta afirmado. 

(62) Amb el suport del govern. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 10.536. Votants: 7.168. % Participants: 68,03. % Abstenció: 31,97. 

Candidats Partit o coal, 
Dip 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vou % cens 

Albert Dasca i Boada (63) 
Rafael Guerra del Río 
Blancs 
Nuls 

liberal * 
república radical 

5.296 
1.783 

67 
22 

73,88 
24,87 
0,93 
0,33 

50,26 
16,92 
0,63 
0,20 

(63) Amb el suport de la Lliga. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.322. Votants: 7.539. % Participants: 73,04. % Abstenció: 26,96. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Jaume Carner i Romeu 

Antoni Martínez i Domingo 
(64) 

Pere Inglada 
Blancs 
Nuls 

Coalició 
Republicana 
conservador 

liberal 

4.060 
3.344 

67 
63 
5 

53,85 
44,35 

0,88 
0,83 
0,06 

39,33 
32,39 

0,64 
0,61 
0,04 

(64) Ex-alcalde de Barcelona. 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

DISTRICTE: ROQUETES Elecció complementaria 
Cens electoral: 14.082. Votante: 10.474. % Participants: 74,38. % Abstenció: 25,62. 
Data de l'elecció: 4-VI-1914 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel Kindelán y de la Torre liberal 
garciaprietista * 5.248 50,10 37,26 

Juan Barco Cosme conservador 
independent 5.125 48,92 36,38 
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ELECCIONS DEL 9 D'ABRIL DE 1916 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 147.800. Votants: 55.182. % Participants: 37,34. % Abstenció: 
62,66. 

Candidats 

Caries de Camps i d'Olzinelles 
Lluís Ferrer-Vidal i Soler 
Magí Morera i Galicia 
Antoni Albafull i Vidal 
Albert Rusiñol i Prats 
Dionisio Millán y Albiag 
Hermenegildo Giner de los Ríos 
Emiliano Iglesias Ambrosio 
Alejandro Lerroux García 
Pere Coromines i Montanya 
Jaume Brossa i Roger 
Jaume QueraJtó i Ros 
Gabriel Alomar i Vilallonga 
Francesc Layret i Foix 
Ángel Sambíancat Salanova 
Blancs 
Nuls 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Lliga Regionalista * 
» 

PRR 
» 

» 

» 

UFNR (PRR) 
Reiv. Rep. Aut. 

» 

» 

» 

» 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Vots 
escrutáis 

24.075 
24.284 
24.112 
23.688 
24.515 
19.008 
19.894 
19.374 
19.658 
19.342 
10.348 
11.202 
10.443 
10.489 
10.133 

823 
246 

% vou 

43,73 

35,25 

19,06 
1,49 
0,44 

% cens 

16,33 

13,16 

7,12 
0,55 
0,16 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.670. Votants: 8.297. % Participants: 77,76. % Abstenció: 22,24 
(1). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Joaquim Sagnier i Villavecchia conservador 
(2) datista 

Gaspar Roses i Anís (3) Lliga Regionalista 
4.288 
3.923 

51,68 
47,28 

40,18 
36,76 

(1) La protesta del candidat regionaUsta rn>r compres de vots, intromissions 
governador, etc., fou desestimada peí Tribunal Suprem i peí Congrés. 

(2) Auditor de Brigada del Cos Jurídic Militar. 
(3) Advocat i propietaria ex-tinent d* alcalde de Barcelona, 

del 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Candidats Partit o coaL 
r 

Dip. Vots 
eleg, escrutáis % vot. % cena 

Manuel Farguell i de Magarola Lliga Regionalista art. 29 
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DISTRICTE: CASTELLTER£OL 
Cens electoral: 7.718. Votants: 5.003. % Participants: 64,82. % Abstenció: 35,18. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vo:. % cens 

Francesc Cambó i Batlle 
Lluís Damians i Tali 
Pablo Iglesias 

Lliga Regionalista * 
liberal 

3.873 
1.107 

2 

77,41 
22,12 
0,03 

50,18 
14,34 
0,02 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 16.062. Votants: 9.943. % Participants: 61,90. % Abstenció: 38,10 
(4). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

3onaventura M.a Plaja i Tapis Lliga Regionalista * 
Andreu de Boet i Vigas liberal 
\ I tres 

5.674 57,04 35,32 
4.203 42,27 26,16 

1 0,01 — 

(4) El Tribunal Suprem i el Congrés desestimaren les reclamacions presentades 
peí perdedor. 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.763. Votants: 6.801. % Participants: 69,66. % Abstenció: 30,34 
(5)-

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel González Vilart (6) 

Bartomeu Trias i Comas 

conservador 
datista 
cari i 

* 3.781 
3.012 

55,59 
44,28 

38,72 
30,85 

(5) Trias denuncia nombroses coaccions i compra de vots, sobretot a Igualada i 
Capellades, pero el Tribunal Suprem i el Congrés consideraren les protestes 
infundades. 

(6) Amb el suport explícit deis mauristes. 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 14.759. Votants: 9.937. % Votants: 67.32. % Abstenció: 32,68 
(7). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Claret i Asols (8) 
Lluís Vila i Miralles (9) 

Lliga Regionalista * 
conservador 
datista 

5.794 

4.020 

58,30 39,25 

40,45 27,23 

(7) Les protestes de Vila per compra de vots son rebutjades peí Tribunal Suprem 
i peí Congrés. 

(8) Amb el suport de la Joventut Carlista Manresana. 
(9) Amb el suport d'Unió Republicana. La UFNR s'abstingué. 
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DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries Padrós i Rubio liberal * a r t 29 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.386. Votants: 7.114. % Participants: 62,48. % Abstenció- 37,52 
(10). 

Candidats 

Joan Salas i Antón (11) 
Silvestre Romeu i Voltá 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

república federal * 
liberal 

Vots 
escrutáis 

3.569 
3.473 

% vot. 

50,16 
48,81 

% cens 

31,34 
30,50 

(10) Les protestes de S. Romeu sobre el resultat a Santa Perpetua, que pot modi
ficar el sentit de l'elecció, son desestimades peí Tribunal Suprem. 

(11) Amb el suport de la UFNR i del PRR. 

DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 12.281. Votants: 7.766. % Participants: 63,23. % Abstenció: 36,77 
(12). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Jansana i Llopart (13) Lliga Regionalista * 4.033 51,93 32,83 
Joan Miró i Trepat independent 

(reformista) 3.643 46,90 29,66 

(12) El Tribunal Suprem rebutjá per insuficiencia de proves la protesta de Miró. 
(13) Hisendat i diputat provincial per Vilanova - Sant Feliu. 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 9.351. Votants: 5.595. % Participants: 59,83. % Abstenció: 40,17. 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemí liberal * 5.564 99,44 59,50 
Vicente Díaz Morell PRR 7 0,12 0,07 
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I 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.244. Votants: 8.163. % Participants: 79,42. % Abstenció: 20,58 
(14). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alexandre Bosch i Catarineu liberal * 4.948 60,61 48,30 
Narcís Verdaguer i Callís Lliga Regionalista 3.098 37,95 30,24 

(14) Molt severes protestes del candidat regionalista, detallant coaccions governa-
tives, preus i pobles on hom compra vots, etc.; fou trencada una urna a la 
secció 1.a del dte. II de Vic. El Tribunal Suprem no considera aquests fets 
suficientment provats i, al Congrés, la Lliga aprofitá Vocasió per a fer una 
requisitoria parlamentaria contra Vactuació electoral del govern liberal —í 
del ministre de ¡a governació, Alba— a Catalunya. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.937. Votants: 3.926. % Participants: 35,89. % Abstenció: 64,11. 

_ _ _ _ 

Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomis reformista * 3.900 99,33 35,65 
F. Santacana i Rumeu (15) Unió de Viticultors 41 1,04 0,37 

(15) Es retirá abans de la jornada electoral. 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÚ 
Cens electoral: 11.603. Votants: 7.560. % Participants: 65,15. % Abstenció: 34,85 
(16). 

— — — _ 

Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Bertrán i Musitu Lliga Regionalista * 4.220 55,82 36,36 
Santiago M.a Oms liberal 2.024 26,77 17,44 
Jesús Pinilla i Fornells (17) BRA 1.258 16,64 10,84 

(16) El Tribunal Suprem declara improvades les protestes del candidat liberal. 
(17) Amb el supon de la UFNR i del PRR. 

* 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.521. Votants: 8.269. % Participants: 71,77. % Abstenció: 28,23 
(18). 

Candidats 

Eduardo Fernández del Pozo 
y del Río (19) 
Santiago Masó i Valentí (20) 
Dalmacio Iglesias García (21) 

Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

república * 

Lliga Regionalista 
carlí 
Defensa Social 

Vots 
escrutáis 

2.866 

2.858 

2.465 
69 

% vot. 

34,65 
w 

34,60 

29,81 
0,83 

% cens 

24,87 

24,80 

21,39 
0,59 

(18) El Tribunal Suprem recomaná VanuHació de l'acta; s'hi oposá, al Congrés, 
Lerroux, i es promogué un llarg debat entre republicans i regionalistes, que 
desemboca en la nuliitat i la convocatoria de nova elecció. 

(19) Amb el suport de PRR i ÜFNR. 
(20) Advocat, regidor de Girona i propietari del ^Diario de Gerona^. 
(21) Amb el suport deis mauristes. 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 14.363. Votants: 8.502. % Participants: 59,19. % Abstenció: 40,81. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Albert i Pey (22) 
Dionisio Ortego Ferrer (23) 
Blancs 

república 
reformista 

5.857 
2.451 

190 

68,88 
28,82 
2,23 

40,77 
17,06 

1,32 

(22) Amb el suport de PRR i UFNR. 
(23) Amb el suport de Lliga i carlins. 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.519. Votants: 6.838. % Participants: 71,83. % Abstenció: 28,17. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries Cusi de Miquelet (24) 

Joaquim Salvatella i Gibert 
Blancs 

(24) Amb el suport de la Lliga i de totes les dretes. 

liberal 
independent 
UFNR 

J 

3.564 
3.080 

194 

52,12 
45,04 
2,83 

37,44 
32,35 
2,03 

DISTRICTE: OLOT 

Cens electoral . Votants: . % Participants: 

Candidats Partit o coal. 

. % Abstenció: 

Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

jaumi Pere Llosas i Badia (25) 

(25) Amb el suport de la Lliga. Era banquer. 

art. 29 
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DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 10.745. Votants: 8.028. % Participants: 74,71. % Abstenció: 25,29 
(26). 

Candidats Partit o coal, 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eusebi Bertrand i Serra 
Joan Dagas i Puigbó (27) 
Blancs 

Lliga Regionalista * 
reformista 

4.678 
3.334 

16 

58,27 
41,52 

0,19 

43,53 
31,02 
0,14 

(26) El Tribunal Suprem rebutjá les denuncies de coaccions i compra de vots jetes 
per Dagas. 

(27) Amb el supon governamentaL 

DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.894. Votants: 6.030. % Participants: 67,79. % Abstenció: 32,21. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Ventosa i Calvell 
Josep Torras i Sampol (28) 
Blancs 

Lliga Regionalista * 
UFNR 

3.677 
2.311 

42 

60,97 
38,32 
0,69 

41,34 
25,98 
0,47 

(28) Notari de Barcelona i ex-diputat per Torroella de Montgrí. 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ 
Cens electoral: 10.332. Votants: 8.202. % Participants: 79,38. % Abstenció: 20,62. 

Candidats 

Juli Fournier i Cuadros 

Gustan Peyra i Anglada (29) 

Blancs 

Partit o coal. 

conservador 
datista 
maurista i 
Defensa Social 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.710 

3.398 
94 

% vot. 

57,42 

41,42 
1,14 

% cens 

45,58 

32,88 
0,90 

(29) Amb el suport deis jaumins. 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 9.018. Votante: 6.364. % Participants: 70,56. % Abstenció: 29,44 
(30). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís Ballbé de Gallart (31) 
Pere Rahola i Molinas (32) 
Blancs 

liberal 
Lliga Regionalista 

3.173 
3.136 

53 

49,85 
49,27 
0,83 

35,18 
34,77 
0,58 

(30) Les protestes de P. Rahola per coacciona governatives foren desestimades 
peí Tribunal Suprem i peí Congrés. 

(31) Amb el suport deis republicans i deis jaumins. 
(32) Amb el suport del cacic liberal Caries CUSÍ. 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 13.643. Votants: 9.371. % Participants: 68,68. % Abstenció: 31,32. 

I I I >!• I I • • • • I M . - - . , ^ , , a . . . I . •• • • — ^ 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ricardo Ramos Cordero (33) conservador * 5.100 54,42 37,38 
Joan Moles i Ormella UFNR 4.163 44,42 30,51 

(33) Amb el supon d'una coalició monárquica que formen conservadors, liberáis, 
carlins i integristes. Era vice-president de la Sociedad de Navieros / de la 
Cambra de Comerc de Barcelona. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 11.703. Votants: 7.275. % Participants: 62,16. % Abstenció: 37,84. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Felip Rodés i Baldrich UFNR 6.122 84,15 52,31 
María Clúa i Anglés conservador 1.052 14,46 8,98 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.268. Votants: 8.470. % Participants: 69,04. % Abstenció: 30,96. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Maciá i Llussá (34) catalanista * 6.765 79,87 55,14 
Domingo Cirici Ventalló (35) jaumí 1.667 19,68 13,58 

(34) Amb el suport de la UFNR. 
(35) Amb el suport de la Coalició Monárquica. 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: .Votants: . % Participants: % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Matheu i Ferrer (36) liberal art. 29 

(36) Governador civil de Girona. 
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DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.783. Votants: 5.929. % Participants: 76,17. % Abstenció: 23,83 
(37). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

José Vicente Sales Musoles liberal * 2.981 50,27 38,30 
Eduard Aunós i Cau (38) conservador 2.915 49,16 37,45 

dissident 

(37) Aunós denuncia davant el Tribunal Suprem intromissions del governador 
civil i del president de la Diputado, coaccions, vots falsos, etc., pero sense 
éxit. 

(38) Té per órgan «La Prensa», de Lleida. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Daniel Riu i Periquet liberal * art. 29 

DISTRICTE: SORT-VIELLA 
Cens electoral: 8.982. Votants: 4.834. % Participants: 53,81. % Abstenció: 46,19. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Emili Riu i Periquet liberal * 4.074 84,27 45,35 
Defensa Social o 

Joan S. Griñó i Pinol (39) P. Católic Nacional 671 13,88 7,74 

(39) Amb el suport explicit de la Lliga; és integrista, i té també l'ajut deis caHins 
d'*El Correo de Lérida*. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg, escrutáis % vot. % cens 

Josep Llari i Areny reformista * art. 29 
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PROVÍNCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.697. Votants: 21.603. % Participants: 68,15. % Abstenció: 31,85. 

-

C andida ts 

Josep Nicolau i Sabater (40) 

Julia Nougués i Subirá 

Antoni Estivill i Llorach 
Antoni M.a de Veciana i Llarí 
Josep Vidal i Barraquer (41) 
Josep de Suelves i Montagut, 
marqués de Tamarit 
Juan José Rocha y García 
B lañes 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal 
Con j unció 
Republicano-
Socialista 

) > 

conservador 

Dip. 
eleg. 

* 

* 

* 

Lliga Regionalista 
j au mí 

PRR 

Vots 
escrutáis 

9.260 

8.221 
6.021 
6.405 
6.018 
4.493 

2.383 
87 

116 

% vot. 

21,43 

19,02 
13,93 
14,82 
13,92 
10,39 

5,51 
0,40 
0,53 

% cens 

14,60 

12,96 
9,49 

10,10 
9,49 
7,08 

3,75 
0,27 
0,36 

(40) El gener del 1917, J. Nicolau renuncia a Vacia. 
(41) Hisendat, president de la Federado Agrícola Catalano-Balear; fill de Cam-

brils. 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 12.299. Votants: 9.203. % Participants: 74,82. % Abstenció: 25,18 
(42). 

Candidats 

Caries Maristany i Benito 
Joan Caballé i Goyeneche 
Jaume Puig i Llevadot 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal 
reformista 
PRR 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.860 
4.222 

96 
23 
2 

% vot. 
* 

52,80 
45,87 

1,04 
0,24 
0,02 

% cens 

39,51 
34,32 
0,78 
0,18 
0,01 

(42) Caballé denuncia compres de vots al Tribunal Suprem, el qual les desestima 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 14.433. Votants: 8.413. % Participants: 58,29. % Abstenció: 41,71. 

\ 

Candidats 

Manuel Kindelán y de la Torre 
Lluís Companys i Jover 
Navarrete 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal , 
república 
? 
* 

Dip. 
eleg. 

* 

r 

n 

Vots 
escrutáis 

7.154 
1.151 

6 
92 
10 

% vot. 

85,03 
13,68 
0,07 
1,09 
0,11 

% cens 

49,56 
7,97 
0,04 
0,63 
0,06 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 14.041. Votants: 10.112. % Participants: 72,01. % Abstenció: 27,99. 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot, % cens 

Marcellí Domingo i Sanjuán 
Adolfo Navarrete (43) 

Blancs 

republicá-BRA 
maurista 
Unión Tortosina 

5.822 

4.252 
83 

57,57 41,46 

42,04 
0,37 

30,28 
0,27 

(43) Amb el suport de totes les dretes, inclosos els liberáis. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 10.535. Votants. 7.502. % Participants: 71,21. % Abstenció: 28,79 
(44). 

Candidats 

Albert Dasca i Boada (45) 
Albert Guasch i Robusté (46) 
Casimir Fabra i Llovera 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal, eleg. 

liberal dissident * 
liberal 
PRR 

Vots 
escrutáis 

5.655 
1.316 

475 
49 

7 

% vot. 

75,37 
17,54 
6,33 
0,65 
0,09 

% cens 

53,67 
12,49 
4,50 
0,46 
0,06 

(44) 

(45) 

(46) 

Moltes protestes per compra de vots i coaccions, que foren desestimades peí 
Tribunal Suprem. 
Considerat per la Lliga ncandidat popular i anticaciquista)), era soci del 
Círculo Liberal del distrito II, de Barcelona, i sembla ésser el candidat enca-
sellat del govern. 
Ex-seguidor de Fernández Villaverde i ex-president de la Junta d'Obres del 
Pon de Tarragona. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.521. Votants: 8.565. % Participants: 81,40. % Abstenció: 18,60 
(47). 

Candidats 

Salvador Sama de Sarriera, 
marques de Vilanova i la 
Geltru (48) 
Jaume Carner i Romeu 
Blancs 
Perduts 

Dip. Vots 
Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

liberal 

UFNR 

4.771 55,70 45,34 

3.772 
20 

2 

44,03 
0,23 
0,02 

35,85 
0,19 
0,01 

(47) El Tribunal Suprem desestima 
(48) Amb el suport deis jaumins. 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA Elecció complementaria 
Cens electoral: 11.479. Votants: 7.835. % Participants: 68,25. % Abstenció: 31,75. 
Data de l'elecció: 24-IX-1916. 

C andida ts 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eduardo Fernández del Pozo 
y del Río (49) 
Santiago Masó i Valentí 
González Jubany (50) 
Joaquim Font i Fargas 

república 

Lliga Regionalista 
maurista 
jaumí 

3.777 

3.696 

322 

48,20 32,90 

47,17 32,19 

4,10 2,80 

(49) Amb el supon d'UFNR, PRR i liberáis monárquics. 
(50) Es retirá el 15 de setembre. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET Elecció compl. 
Districte: Tarragona -Reus - Falset. Cens electoral: 31.427. Votants: 17.415. 
% Participants: 55,41. % Abstenció: 44,59 (51). Data de l'elecció: 4-IIM917. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Nicolau i Sabater (52) 
Antoni Estivill i Llorach 
Blancs 
Perduts 

liberal 
república 

* 10.224 
6.837 

306 
48 

58,70 
39,25 
1975 
0,27 

32,53 
21,75 
0,97 
0,15 

(51) Les Corts foren dissoltes abans que hom aprovés facía. 
(52) Amb el suport deis tradicionalistes. 
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ELECCIONS DEL 24 DE FEBRER DE 1918 

CIRCUMCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 154.077. Votants: 66.769. % Participants: 43,33. % Abstenció: 
56,67. 

Candidats 

Francesc Cambó i Batí le 
Albert Rusiñol i Prats 
Pere Rahola i Molinas 
Magí Morera i Galicia 
Narcís Batlle i Baró 
Alejandro Lerroux García 
Francisco Largo Caballero 
Hermenegildo Giner de los Ríos 
Marcellí Domingo i Sanjuán (1) 
Joan Pich i Pon 
B lañes 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Luga Regionalista * 
» * 

» * 

» * 

jaumí ( + Luga R.) * 
Coalició d'Esquerres 

)> 

» * 

* 

» 

Vots 
escrutáis 

38.020 
38.282 
38.463 
38.033 
36.981 
27.278 
28.162 
28.754 
28.617 
26.607 

691 
238 

% vot. 

• 

56,84 

41,76 
1,03 
0,35 

% cens 

24,63 

18,09 
0,44 
0,15 

(1) Per sorteig, M. Domingo opta per l'acta de Tortosa. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.824. Votants: 6.874. % Participants: 63,50. % Abstenció: 36,50. 

Candidats 
F 

Gaspar Roses i Anís 
Manuel Serra i Moret 
Marcellí Domingo i Sanjuán 
Antonio Maura 
Alejandro Lerroux García 
Hermenegildo Giner de los Ríos 
Manuel Rius 
B lañes 
Nuls 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Lliga Regionalista * 
Coalició d'Esquerres 

Vots 
escrutáis 

5.878 
103 
492 

7 
13 
1 
5 

194 
106 

% vot. 

85,51 
1,49 
7,15 
0,10 
0,18 
0,01 
0,07 
2,82 
1,54 

% cens 

54,30 
0,95 
4,54 
0,06 
0,12 

0,04 
1,79 
0,97 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 11.455. Votants: 8.253. % Participants: 72,04. % Abstenció: 27,96. 

Candidats 

José Enrique de Olano y 
Loyzaga, comte de Fígols (2) 
Joan Tresserras i Conill 
B lañes 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

maurista * 

liberal independent 

Vots 
escrutats 

6.271 

1.890 
66 
26 

% vot. 

75,98 

22,90 
0,79 
0,31 

% cens 

54,74 

16,49 
0,57 
0,22 

(2) Amb el suport de la Lliga. 
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DISTRICTE: CASTELLTERCOL 
Cens electoral: 7.867. Votants: 5.535. % Participants: 70,35. % Abstenció: 29,65. 

Candidats 

Francesc Cambó i Batlle (3) 
Francesc Moliner i Salcedo (4) 
Carlos Ibáñez Granchamp 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Luga Regionalista * 
república federal 
liberal 

• 

Vots 
escrutáis 

3.861 
. 

1.630 
21 

9 

% vot. 

69,15 

29,44 
0,37 
0,16 

% cens 

49,07 

20,71 
0,26 
0,11 

(3) Per sorteigy Cambó opta per Vacta de Barcelona, i hom convoca elecció parcial 
per al 30 de juny. 

(4) Es retirá. 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 16.826. Votants: 10.445. % Participants: 62,07. % Abstenció: 37.95 
(5). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Lligé i Pagés 
Manuel Rius i Rius, marqués 
d'Olérdola (6) 
Julián Besteiro 
Blancs 
Nuls 

Lliga Regionalista 
liberal 

PSOE 

5.451 
4.491 

361 
129 

13 

52,18 
42,99 

3,45 
1,23 
0,12 

32,39 
26,69 

2,14 
0,76 
0,07 

(5) Les protestes del marqués d'Olérdola foren rebutjades peí Tribunal Suprem. 
(6) Amb el suport de la Coalició d'Esquerres, és a dir» del PRR, pero no d'alguns 

nuclis republicans de Badalona i altres llocs, que votaren a Besteiro. 

DISTRICTE: 
Cens electoral 
(7). 

IGUALADA 
9.746. Votants: 7.496. % Participants: 76,91. % Abstenció: 23,09 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Caries de Camps i LUga Regionalista * 
d'Olzinelles, marques de Camps 
Manuel González Vilart conservador 

3.813 

3.660 

50,86 39,12 

48,82 37,55 

4 

(7)Greus protestes del perdedor per compra de vots i coaccions; el Tribunal Su
prem les desestima. 
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DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 15. 334. Vitants: 10.198. % Participants: 66,50. % Abstenció: 33,50 
(8). 

Candidats Partit o coaL 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Claret i Asols (9) 
Jesús Pinilla i Foraell (10) 
Jacint Vila 
B lañes 
Nuls 

Lliga Regionalista * 
Coalició d'Esquerres 

? 

5.899 
4.217 

1 
64 

1 

57,84 
41,35 

0,62 

38,47 
27,50 

0,41 

(8) Pinilla denuncia que el vencedor havia comprat vots per valor de 150.000 
pessetes, pero el Tribunal Suprem dona Vacia per bona. 

(9) Fabricant. 
(10) PRC. 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 11.456. Votants: 8.325. % Participants 

Candidats 

Caries de Fortuny i Miralles 
(11) 
Manuel Serra i Moret (12) 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 

Coalició d'Esquerres 

Vots 
escru tats 

4.971 

3.228 
109 

17 

% vot. 

59,71 

38,77 
1,30 
0,20 

% cens 

43,39 

28,17 
0,95 
0,14 

(11) Regidor de Barcelona; propietari i literat. 
(12) PSOE. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.176. Votants: 8.871. % Participants: 79,37. % Abstenció: 20,63. 

Candidats 

Francesc Llonch i Cañameras 
(13) 
Joan Salas Antón 
Blancs 
Nuls 

Dip. Vots 
Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Luga Regionalista * 

Coalició d'Esquerres 

4.454 50,20 39,85 

3.498 
89 
30 

39,43 
1,00 
0,33 

31,29 
0,79 
0,26 

(13) Fabricant. 
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DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 12.961. Votants: 8.582. % Participants: 66,41. % Abstenció: 33,79 
(14). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Miracle i Mercader 
Lluís de Zulueta i Escolano 
Francisco Rodán 
Blancs 
Nuls 

(14) Zulueta, reformista, féu una protesta general per coaccions i compra de vots, 
que tant el Tribunal Suprem com el Congrés rebutjaren. 

Lliga Regionalista * 
Coalició d'Esquerres 

* 

4.435 
4.090 

5 
38 
19 

51,67 
47,65 

0,05 
0,44 
0,22 

34,21 
31,55 
0,03 
0,29 
0,14 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 9.515. Votants: 7.126. % Participants: 74,89. % Abstenció: 25,11. 

Candidats 

Alfons Sala i Argemí 
Josep Rigol i Casanovas (15) 
Antoni Marsá i Bragado 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

independent * 
Lliga Regionalista 
Coalició d'Esquerres 

Vots 
escrutáis 

3.515 
1.828 
1.743 

31 
8 

%vot. 

49,32 
25,65 
24,45 
0,43 
0,11 

% cens 

36,94 
19,21 
18,31 
0,32 
0,08 

(15) Industrial. 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.779. Votants: 8.545. % Participants: 79,27. % Abstenció: 20,73 
(16). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Bartomeu Trias i Comas (17) 
Ramón Bach i Planell 

Julián Besteiro Fernández 
Blancs 
Nuls 

(16) Protesta general del candidat Bach, desestimada peí Tribunal Suprem. 
(17) Comerciant i propietari. Gerent d'«El Correo Catalán*. Amb el suport de la 

direcció de la Lliga. 

jaumí * 
regionalista 
dissident 
Coalició d'Esquerres 

4.351 
2.889 

1.229 
73 
3 

50,91 
33,40 

14,38 
0,85 
0,03 

40,36 
26,80 

11,40 
0,67 
0,02 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 

Candidats 

.Votants: . % Participants: 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

% Abstenció: 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomis Coalició 
d'Esquerres art. 29 
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D1STRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 11.760. Votants: 5.687. % Participants: 48,35. % Abstenció: 51,65. 

Candidats 

Josep Bertrán i Musitu 
Francisco Largo Caballero 
Josep M. Homs 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regio nal i sta * 
Coalició d'Esquerres 

• 

Vots 
escrutáis 

4.386 
1.187 

17 
8 

83 
14 

% vot. 

77,12 
20,87 
0,29 
0,14 
1,45 
0,24 

% cens 

37,29 
10,09 
0,14 
0,06 
0,70 
0,11 

PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.633. Votants: 8.625. % Participants: 74,14. % Abstenció: 25,86 
(18). 

Candidats 
Dip. 

Partit o coal. eleg. 
Vots 

escrutáis % vot. 

Bonaventura Sabater i Burcet Lliga Regionalista * 3.298 38,23 
(19) 
Francesc Layret i Foix (20) Coalició d'Esquerres 2.965 34,37 
Dalmacio Iglesias García jaumí 2.241 25,98 
Blancs 109 1,26 
Nuls 12 0,13 

(18) Protestes del candidat jaumí, desestimades peí tribunal Suprem. 
(19) Fabricant. Ex-conservador i cacic de Begur. 
(20) PRC 

% cens 

28,35 

25,48 
19,26 
0,93 
0,10 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 14.286. Votants: 10.407. % Participants: 72,84. % Abstenció: 27,16. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Albert i Pey 

Joan Girona i Trius (21) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Coalició 
d'Esquerres * 
Lliga Regionalista 

5.750 
4.392 

6 
253 

6 

55,25 
42,20 
0,05 
2,43 
0,05 

40,24 
30,74 
0,04 
1,77 
0,04 

(21) Metge de Barcelona 
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DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.721. Votants: 6.371. % Participants: 65,53. % Abstenció: 34,47. 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis %vot. % cens 

August Pi i Sunyer 
Pau Ferrer i Piera (22) 

Altres 
Blancs 
Nüis 

PRC 
Coalició 
d'Esquerres 

• 

* 3.925 
--

2.013 
40 

342 
51 

61,60 

31,59 
0,62 
5,36 
0,80 

40,37 

20,70 
0,41 
3,51 
0,52 

(22) PRR; metge d'en Lerroux. 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 8.354. Votants: 6.935. % Participants: 83,01. % Abstenció: 16,99 
(23). 

Candidats 

Francesc Fábregas i Mas (24) 
Pere Llosas i Badia (25) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lliga Regionalista * 
j aumí 

3.743 
3.147 

3 
39 

3 

53,97 
45,37 

0,04 
0,56 
0,04 

40,80 
37,67 

0,03 
0,03 
0,03 

(23) Llosas denuncia coaccions inqualificables, la compra de centenars de 
substitució d'urnes i tota mena de manipulacions; el Tribunal Suprem 
maná, pero, la validesa de Velecció. 

(24) Metge i propietari. 
(25) Doctor en Filosofía i Lletres, banquer i propietari. 

vots, 
reco-

DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 10.835. Votants: 
(26). 

Candidats 

Eusebi Bertrand i Serra 
Isidre Riu i Puig (27) 

h 

Roma Clausolles i Serrapiñaña 
• 

Altres 
Blancs 
Nuls 

6.800. % Participants: 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
Coalició 
d'Esquerres * 

* 

-

" 

62,75. % Abstenció 

Vots 
escrutáis 

4.519 

2.159 
63 
16 
38 
4 

%vot. 

66,45 

31,75 
0,92 
0,23 
0,55 
0,05 

: 37,25 

% cens 

41,70 

19,32 
0,58 
0,14 
0,35 
0,03 

(26) Manca el resultat de cinc seccions en el total deis vots deis candidats venguts. 
(27) Diputat provincial per Olot-Puigcerdá. 
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DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.977. Votants: 5.761. % Participants: 64,17. % Abstenció: 35,83. 

Candidats 

Joan Ventosa i Calvell 
Julián Besteiro Fernández 

Alt res 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
Coalició 
d* Es ou erres 

* 

Vots 
escrutáis 

5.480 

107 
63 

111 

% vot. 

95,12 

1,85 
1,09 
1,92 

% cens 

61,04 

1,19 
0,70 
1,23 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGR1 
Cens electoral: 10.427. Votants: 7.017. % Participants: 67,29. % Abstenció: 32,71. 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escru tats % vot. % cens 

Juli Fournier i Cuadros 
Gustau Peyra i Anglada (28) 
Pere Figueres 

Julián Besteiro Fernández 
Altres 
Blancs 
Nuls 

conservador 
maurista 
Coalició 
d'Esquerres 

* 6.321 
37 

55 
162 
116 
246 

15 

90,08 
0,52 

0,78 
2,30 
1,65 
3,50 
0,21 

60,62 
0,35 

0,52 
1,55 
1,11 
2,35 
0,14 

(28) Amb el suport inicial de la Lliga i de la Defensa Social, es retirá el 19 de 
febrer, en mancar-li Vajut regionalista. 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.963. Votants: 6.587. % Participants: 73,49. % Abstenció: 26,51 
(29). 

Candidats 

Santiago Masó i Valentí 
José Canalejas Rubio (30) 

Lluís Ballbé de Gallart (31) 
Altres 
Blancs 
Nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
liberal 
romanonista 
überal albista 

Vots 
escrutáis 

3.625 

86 
2.876 

6 
88 

5 

% vot. 

55,03 

1,30 
43,66 
0,09 
1,33 
0,07 

% cens 

40,44 

0,95 
32,08 
0,06 
0,98 
0,05 

(29) 

(30) 

(31) 

A Pontos fou trencada una urna, i Ballbé presenta protestes contra la Lliga, 
perd el Tribunal Suprem dona per bona Velecció 
Amb el suport deis republicans; es retirá la vetlla de les eleccions. Era nebot 
de José Canalejas Méndez i fill de Vex-diputat peí districte Lluis Canalejas. 
Amb el suport d'alguns jaumins. 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 14.082. Votants: 6.321. % Participants: 44,88, % Abstenció: 55,12. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Moles i Ormella (32) Candidatura Con
centrado Popular * 5.413 85,63 38,43 

Joan Marsal i Claró (33) Coalició 
Monárquica 

(32) Recolzat per la Lliga, jaumins, mauristes, PRC, radicáis de Josep Estadella 
—encara que *El Progreso» hi está en contra— i alguns liberáis autonomistes'. 

(33) Es retirá el 20 de febrer. Era síndic deis corredors de Borsa de Barcelona; 
//// de la «provincia» de Lleida. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 11.966. Votants: 8.120. % Participants: 67,85. % Abstenció: 32,15. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Felip Rodés i Baldrich (34) Concentració 
Popular * 7.767 95,65 64,90 

Ramón Pía i Armengol (35) Coalició 
d'Esquerres 

(34) Amb el suport de la Lliga. Era aleshores ministre dLlnstrucció Pública. 
(35) Metge, PSOE. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Maciá i Llussá (36) Concentració 
Popular * art. 29 

Faustí Ballvé (37) dretes 

(36) Amb el suport de la Lliga. 
(37) Es retirá abans de la proclamado de candidats. Era advocat i presiáent de la 

Federado Neutralista Catalana. 
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DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.379. Votants: 8.061. % Participants: 77,66. % Abstenció: 22,34 
(38). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Matheu i Ferrer (39) liberal 
autonomista * 4.074 50,53 39,25 

Joan Marsans i Peix conservadir 3.944 48,92 37,99 

(38) Protestes del perdedor per coacciona i compra de vots, que Matheu també féu 
en sentit contrari; les denuncies es centren en els pobles d'Arañó, Ciutadilla, 
Bellpuig, Cervera, Montornés, ets..., pero el Tribunal Suprem donará rada 
per bona. 

(39) Amb el suport de la Lliga i de la Concentrado Popular, pero sense formar-ne 
parí. 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.299. Votants: 5.936. % Participants: 74,86. % Abstenció: 25,14 
(40). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep María Trias de Bes (41) Lliga Regionalista * 3.888 65,49 49,03 
Joan Serradell i Farras independent 2.048 34,50 25,82 

(40) Protesta general den Serradell, desestimada peí Tribunal Suprem. 
(41) Amb el suport de liberáis, jaumins i reformistes {Concentrado Popular). 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 9.075. Votants: 7.367. % Participants: 81,17. % Abstenció: 18,83 
(42). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Daniel Riu i Periquet (43) liberal 
autonomista * 3.810 51,59 41,98 

Antoni Gabarro i Torres Lliga Regionalista 3.537 48,01 38,97 

(42) Moltes protestes dfen Gabarro, que el Tribunal Suprem rebutjá. 
(43) D. Riu renuncia a Yescó el 28 de novembre del 1918. 

i j ' 
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DISTRICTE: SORT-VIELLA 
Cens electoral: 8.913. Votants: 5.846. % Participants: 65,58. % Abstenció: 34,42 
(44). 

Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Eduard Aunós i Pérez Lliga Regionalista * 3.291 56,29 36,92 
Emili Riu i Periquet liberal 

autonomista 2.555 43,70 28,66 

(44) Ambdós candidats presentaren reclamacions i protestes; Riu afirma que 
Aunós havia invertit 400.000 pessetes en comprar vots, compra que fou com-
provada en diligencies posteriors. El Tribunal Suprem recomaná, dones, la 
nulíitat de Velecció i la suspensió temporal del dret de representado del 
districte durant tota la legislatura. S'hi oposá, a les Corts, Bertrán i Musitu, 
i defensa Vanuííació Ossorio y Gallardo, el qual imposá el seu criteri després 
d'un animal debat. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.569. Votants: 5.777. % Participants: 76,32. % Abstenció: 23,68. 

_ _ _ _ _ 

Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Llari i Areny (45) Coalició 
d'Esquerres * 3.396 58,78 44,86 

Josep Rovira i Bruguera (46) Concentració 
Popular (Lliga) 2.381 41,21 31,45 

(45) Protestes del candidat regionalista, que el Tribunal Suprem rebutjá. Llari era 
cunyat d'Emili Riu. 

(46) Amb el suport de conservadora i jaumins. Era fabricant i comerciant. Ex-
tinent d'alcalde de Barcelona. 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 31.804. Votants: 22.057. % Participants: 69,35. % Abstenció: 30,65 
(47). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Nicolau i Sabater (49) 
Antoni M.a de Veciana i Llari 
Julia Nougués i Subirá 

Antoni Albafull i Vidal 
Nicolau Juncosa i Sabater (48) 

Mariá Bordas i Flaquer (50) 
Blancs 
Perduts 

liberal 
conservador 
Coal icio 
d'Esquerres 
Lliga Regionalista 
Coalició 
d'Esquerres 
jaumí 

8.355 
8.230 

8.116 
8.089 

6.916 

159 
228 

18,94 
18,65 

18,39 
1833 

15,68 

0,72 
1,03 

13,13 
12,93 

12,76 

12,72 

10,87 

0,50 
0,72 

(47) A. Albafull impugna, sense éxit, algunes actes de diversos pobles. 
(48) Nacionalista república, ex-regidor de Barcelona i comerciant en vins. 
(49) Ex~director general de Comerc. 
(50) Es retirá a darrera hora. Era advocat i propietari; president del Cercle Tradl 

cionalista de Barcelona. 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 12.397. Votants: 8.817. % Participants: 71,12. % Abstenció: 28,88. 

Candidats 

Maciá Mallol i Bosch (51) 

José Luis de Oriol Urigüen (52) 

Emili Corbella 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

república 
nacionalista 
monárquic 
independent 
independent 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.569 

4.164 
0 

60 
23 

% vot. 

51,82 

47,14 

0,68 
0,26 

% cens 

36,85 

33,53 

0,48 
0,18 

(51) Navilier; proclamat per tots els grups nacionaUstes del districte, inclosa la 
Lliga. 

(52) Amb el suport deis jaumins. 

DISTRICTE: ROQUETES. 
Cens electoral: 14.731. Votants: 10.465. % Participants: 71,04. % Abstenció: 28,96. 

Candidats 

Manuel Kindelán y de la Torre 
Francesc Ripoll i Fortunó 
Josep Pérez de Rozas 
i Masdeu (53) 
Blancs 
Perduts 

Dip, 
Partit o coal. eleg. 

liberal * 
Lliga Regionalista 
Coalició 
d'Esquerres 

Vots 
escrutats 

4.194 
3.506 

2.741 
02 

4 

%vot. 

40,07 
33,50 

26,19 
0,19 
0,03 

% cens 

28,47 
23,80 

18,60 
0,13 
0,02 

(53) PRR; director d'*El Liberal*, de Barcelona. 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 14.061. Votants: 7.225. % Participants: 51,38. % Abstenció: 48,62. 

C andida ts 

Marcellí Domingo i Sanjuán 
Joan María Soler i Planas (54) 
Joaquim Ferrer i Ferrer 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

PRC 
maurista 
monárquic 

—t IB. — ^ H . •• _,. 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

6.355 

471 
415 

57 

% vot. 

87,95 

6,51 
5,74 
0,78 

% cens 

45.19 

3,34 
2,95 
0,40 

(54) Amb el supon deis jaumins i d'una *Uni6 de Dretes* ; es retirá per dissen-
sions en la coalició. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 10.617. Votants: 7.806. % Participants: 73,52. % Abstenció: 26,48. 

Candidats 

Joan Esplugas Montcusí (55) 

Miquel Colom Cardany (56) 
Luis de Morenes García-
Alesson, marqués d'Argüeso 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

Coalició 
d'Esquerres 
maurista 
monárquic 
in dependen t 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

3.995 

3.745 
52 
14 

% vot. 

51,17 

Al,91 
0,66 
0,18 

% cens 

37,63 

35,27 
0,49 
0,13 

(55) República catalanista. 
(56) Advocat, nascut a Valls, tenia el supon de tots els part\tss excepte els repu-

blicans; es retirá a darrera hora. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.545. Votants: 7.522. % Participants: 70,38. % Abstenció: 29,62. 

Candidats 

Lluís Figueroa Mariá (57) 

Salvador Sama i de Sarriera, 
marqués de Vilanova i la 
Geltrú 
Blancs 
Perduts 

Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens Partit o coal, 

Coalició 
d'Esquerres 
liberal 
autonomista 

3.419 

4.014 

79 
10 

45,45 32,42 

53,36 38,06 

1,05 
0,13 

0,74 
0,09 

(57) PRR; ex-regidor. 
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PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: CASTELLTERCOL Elecció complementaria 
Cens electoral: 7.867. Votants: 4.648. % Participante: 59,17. % Abstenció: 40,83. 
Data de l'elecció: 30-VM918. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Rafael Vehils i Grom Lliga Regionalista * 4.461 95,96 56,70 
Carlos Ibáñez de Ibero (58) liberal demócrata 
Fabrés 128 2,75 1,63 

(58) Es retirá el 28 de juny. 
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ELECCIONS DE L'U DE JUNY D E 1919 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 139.920. Votants: 69.226. % Participants 
50,53. 

49,47. % Abstenció 

Candidats 

Narcís Batlle i Baró 
Francesc Cambó i Batlle 
Pere Rahola i Molinas 
Magí Morera i Galicia 
Albert Rusiñol i Prats 
Alejandro Lerroux García 

Hermenegildo Giner de los Ríos 
Gabriel Alomar i Vilallonga 
Josep Puig d'Asprer 
Miguel de Unamuno y Jugo 
Manuel Girona i Vidal 
Rómul Bosch i Alsina 
Gaietá Marfá i Clivillés 
Manuel Menacho Peirón 
Manuel Rius i Rius, 
marqués d'Olérdola 
Antoni Fabra i Ribas 
Manuel Serra i Moret 

Dip. 
Partit o coaL eleg, 

jaumí (Lliga) * 
Lliga Regionalista * 
Lliga Regionalista * 
Lliga Regionalista * 
Lliga Regionalista * 
Coalició 

Republicana * 
» 

» * 

» 

» 

UMN 
» 

» 

» 

» 

PSOE 
» 

Vots 
escrutáis 

30.258 
31.890 
32.140 
31.307 
31.653 

23.519 
22.642 
24.008 
23.361 
22.478 
11.354 
11.300 
11.117 
11.148 

11.179 
3.401 
3.308 

% vpt 

45,43 

33,52 

16,20 

4,84 

% cens 

22,28 

16,58 

8,02 

2,40 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.772. Votants: 7.839. % Participants: 72,77. % Abstenció: 27,23. 

Candidats Partit o coaL 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep Maria Milá i Camps (1) 
Gaspar Roses i Arús 

UMN 
Lliga Regionalista 

(1) Amb el suport de jaumins dissidents, 

3.949 
3.870 

50,37 
49,36 

36,65 
35,92 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 11.118. Votants: 8.096. % Participants: 72,81. % Abstenció: 27,19 
(2). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

José de Olano y Loyzaga, 
comte de Fígols (3) 
Joaquim Gomís i Cornet (4) 
Joan Tresserra i Conill 

UMN 4.434 54,76 39,68 

jaumí 1.996 24,65 17,95 
liberal independent 1.634 20,18 14,69 

(2) Els candidats venguts acusaren el comte de Fígols de compres massives de 
vots, i els jaumins demanaren que s'anullés Velecció, pero el Tribunal 
Suprem la dona per bona, i el Congrés ho corrobora. El comte de Fígols re
nuncia a Vacta, optant per la de Girona, Vil de juliol; no s'arribá a fer elecció 
complemen tária. 

(3> Maurista. 
(4) Fabricant. 
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DISTRICTE: CASTELLTERCOL 
Cens electoral: 7.862. Votants: 5.761. % Participants: 73,27. % Abstenció: 26,73 
(5). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Rafael Vehils i Grau Lliga Regionalista * 3.171 55,04 40,33 
Miquel Salellas i Ferrer (6) Católic independent 2.570 44,61 32,68 

(5) Havent denunciat el perdedor compra de vots i coaccions, el Tribunal Suprem 
recomaná Vanuttació i noves eleccionsf decissió ratificada peí Congrés malgrat 
el discurs de Cambó i el vot en contra deis radicáis. La nova elecció, tanmateix, 
no s'arribá a celebrar, 

(6) És un carlí dissident, patrocinat per la UMN. 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 16.030. Votants: 9.975 % Participants: 62,22. % Abstenció: 37,78 
(7). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Lligé i Pagés (8) Lliga Regionalista * 5.080 50,92 31,69 
Josep Umbert i Rosas (9) liberal-demócrata 4.805 48,17 29,97 

(7) Foren denunciades coaccions de Valcalde de Badalona i compra de vots per 
part del candidat regionalista, que el Tribunal Suprem no considera prou pro-
vades. 

(8) Fabricant i hisendat. 
(9) Tingué el suport del PRR i deis socialistes. 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.522. Votants: 4.253. % Participants: 44,66. % Abstenció: 55,34. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Manuel Girona i Fernández monárquic 
Maqueira independent * 3.951 92,89 41,49 
Josep M.a Catarineu i Grau (10) Lliga Regionalista 228 5,36 2,39 

(10) Banquer, tenia el suport de totes les dretes del districte; es retirá a darrera 
hora davant la compra de vots realizada peí seu contrincant. 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 14.819. Votants: 9.604. % Participants: 64,80. % Abstenció: 35,20 
(11). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vot. % cens 

Antoni Arderiu i Pascual (12) Lliga Regionalista * *. 118 53,29 34,53 
Jesús Pinilla i Fornell (13) Coalició 

Republicana 4.392 45,73 29,63 

(11) Pinilla denuncia subornsf coaccions i compra de vots, pero el Tribunal Su
prem dona per bona Velecció. 

(12) Advocat manresá. 
(13) PRC. 
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DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 11.559. Votants: 6.974. % Participants: 60,33. % Abstenció: 39,67. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Pere Guerau i Maristany monárquic 
Oliver, comte de Lavern (14) independent * 4.691 67,26 40,58 
Manuel Serra i Moret (15) PSOE 2.133 30,58 18,45 

(14) Amb el suport de la Lliga. 
(15) Amb el suport d'una Conjunció d'Esquerres formada per federáis, radicáis i 

nacionalistes. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.775. Votants: 8.115. % Participants: 68,91. % Abstenció: 31,09. 

Candidats 

Francesc Layret i Foix 

Francesc Llonch i Cañameras 
(16) 
Enríe Turull i Comadrán (17) 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Coalició 
Republicana 
(PRC) * 
Lliga Región alista 

UMN (maurista) 

Vots 
escrutáis 

3.316 
2.719 

1.954 

%vot. 

40,86 
33,50 

24,07 

% cens 

26,16 
23,09 

16,59 

(16) Fabricant. 
(17) Fabricant, amb el suport, també, deis conservadors datistes. 

DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 12.397. Votants: 6.724. % Participants: 54,23. % Abstenció: 45,77. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Mi ráele i Mercader Lliga Regionalista * 4.363 64,88 35,19 
Pedro Álvarez Gonzalvo (18) Unió d'Esquerres 

Republicanes 2.306 34,29 18,60 

(18) Federal. 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 9.584. Votants: 7.130. % Participants: 74,39. % Abstenció: 25,61 
(19). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemí UMN * 3.577 50,16 37,32 
Doménec Palet i Barba (20) Coalició 

Republicana 3.489 48,93 36,40 

(19) Diverses protestes contra Alfons Sala, que el Tribunal Suprem no considera 
suficientment provades. 

(20) Fabricant de generes de punt. PRC, comptava amb el suport de la Lliga. 
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DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.647. Votants: 7.224. % Participants: 67,85. % Abstenció: 32,15. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Bartomeu Trias i Comas (21) 
Antoni Fabra i Ribas 
Lluís Ballbé de Gallart (22) 
Blancs 

j?umi 
PSOE 
UMN 

4.155 
2.922 

139 

57,51 
40,44 

1,92 

39,02 
27,44 

1,30 

(21) Amb el supon de la Higa. Era propietari i comerciant. 
(22) Es retirá a dañera hora. Liberal albista i secretan de la UMN. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 10.917. Votants: 7.279. % Participants: 66,67. % Abstenció: 33,33. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomís 
Caries de Fortuny 

reformista 
Lliga Regionalista 

4.144 
3.096 

56,93 
42,53 

37,95 
28,35 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 11.200. Vcíants: 6.844. % Participants: 61,10. % Abstenció: 38,90. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Bertrán i Musitu 
Benet de Pomés i de Pomar, 
comte de Sta. María de Pomés 
Antoni Fabra i Ribas (23) 

Lliga Regionalista 

UMN 
PSOE 

3.734 

2.536 
498 

54,55 33,33 

37,05 
7,27 

22,64 
4,44 

(23) Amb el suport deis federáis. 
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PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.219. Votants: 8.096. % Participants: 72,16. % Abstenció: 27,84 
(24). 

Candidats 

José Enrique de Olano y 
Loyzaga, comte de Fígols (25) 
Miquel Santaló i Parvorell (26) 

Caries Sanllehy i Girona (27) 
Altres 
Bíancs i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

UMN (maurista 
i Defensa Social) * 
Coalició 
Republicana 
Luga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

3.133 

2.940 
1.933 

5 
85 

% vot. 

38,70 

36,31 
23,88 
0,06 
1,05 

% cens 

27,92 

26,20 
17,23 
0,04 
0,76 

(24) Protestes d'en Santaló per coaccions, compra de vots i detencions illegals a 
favor del guanyador; el Tribunal Suprem les desestima, igual que el Congrés, 
malgrat Veloqüent discurs de Layret. 

(25) Amb el suport deis mellistes. 
(26) Professor de VEscola Normal de Girona. PRC. 
(27) Propietari i advocat, ful de l'alcalde de Barcelona. 

DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 13.345. Votants: 5.396. % Participants: 40,43. % Abstenció: 59.57. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Albert i Pey 

Joan Gomis i Llambias (28) 
Altres 
Blancs i nuls 

Coalició 
Republicana * 
tradicionalista 

4.617 
429 

34 
246 

85,56 
7,95 
0,63 
4,55 

34,59 
3,21 
0,25 
1,84 

(28) Professor de VEscola Normal de Girona i redactor d'«El Norte». 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.080. Votants: 5.974. % Participants: 65,79. % Abstenció: 34,21. 

Candidats 

August Pi i Sunyer (29) 
Manuel Garriga 
Nogués i Coll (30) 
Altres 
Blancs i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

federal * 
maurista - UMN 

Vots 
escrutats 

3.696 
2.121 

6 
145 

% vot. 

61,86 
35,50 

0,10 
2,42 

% cens 

40,70 
23,35 

0,06 
1,59 

(29) Amb el suport de totes les esquerres, i també deis regionalistes. 
(30) Ex-regidor de Barcelona. 
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DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 8.270. Votants: 7.156. % Partícipants: 86,52. % Abstenció: 13,48 
(31). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

maurista - UMN * 
Lliga Regionalista 

5.227 
1.792 

2 
103 

73,04 
25,04 

0,02 
1,43 

63.20 
21,66 

0,02 
1,24 

Lluís Pons i Tusquets (32) 
Pere Sacrest i Dusol (33) 
Al tres 
Blancs i nuls 

(31) Les protestes regionalistes per compra de vots, coaccions i irregularitats no 
foren considerares prou importants peí Tribunal Suprem ni peí Congrés. 

(32) Amb el suport deis tradicionalistes mellistes. 
(33) Fabricant i hisendat de Les Planes, de significado liberal. 

DISTRICTE: PUIGCERDA 
Cens electoral: 10.576. Votants: 6.065. % Participants: 57,34. % Abstenció: 42,66. 

Candidats 

Eusebi Bertrand i Serra 
Joan Dagas i Puigbó 
Tsidre Riu i Puig (34) 
Alt res 
Blancs i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
reformista 
PRC 

Vots 
escrutáis 

3.568 
2.326 

96 
16 
45 

%vot. 

58,82 
38,35 

1,58 
0,26 
0,74 

% cens 

33,73 
21,99 
0,90 
0,15 
0,42 

(34) Diputat provincial. 

DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.690. Votants: 4.871. % Participants: 56,05. °/o Abstenció: 43,95. 

Candidats 

Joan Ventosa i Calvell 
Jaume Sagrera i Vizcaíno 
altres 
Blancs i nuls 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Lliga Regionalista * 
m aurista 

Vots 
escrutáis 

4.785 
6 
9 

64 

% vot. % cens 

98,23 
0,12 
0,18 
1,31 

55,06 
0,06 
0,10 
0,73 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGR1 
Cens electoral: 10.136. Votants: 7.413. % Participants: 73,13. % Abstenció: 26,87. 

Can didats 

Juli Fournier i Cuadros (35) 
Lluís d'Ametíler i Baquedano 
(36) 
Altres 
Blancs i nuls 

Partit o coal. 

UMN 
Coalició 
Republicana 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.497 

2.845 
13 
53 

% vot. 

60,66 

38.37 
0,17 
0,71 

% cens 

44,36 

28,06 
0,12 
0,52 

(35) Conservador-datista, amb el suport deis mellistes. 
(36) Ex-diputat provincial per la UFNR. Tenia el suport de la Lliga i deis radi

cáis. 
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DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.627. Votants: 6.143. % Participants: 71,20. % Abstenció: 28,80. 
(37). 

Candidats 

Francesc de Moxó de Sentme-
nat, marqués de Sant Mor i (38) 
Josep M.a Blanch i Romeu (39) 
Altres 
Blancs i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

UMN * 

Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

3.533 

2.557 
5 

48 

%vot. 

57,51 

41,62 
0,08 
0,78 

% cens 

40,95 

26,63 
0,05 
0,55 

(37) Protesta del perdedor per trencament de Vurna a Crespiá i altres abusos; el Tri 
bunal Suprem la rebutjá, igual que el Congrés. 

(38) Hisendat, tenia el suport deis mellistes. 
(39) Propietari i comerciant. 

PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 12.371. Votants: 7.421. % Participants: 59,98. % Abstenció: 40,02. 

Candidats 

Joan Moles i Ormella (40) 

Roger Sol i Mestre (41) 

Josep Estadella i Arnó 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

república 
autonomista PRC * 
Concentració 
Monárquica 
PRR 

Vots 
escrutáis 

3.449 

3.277 
651 
125 

% vot. 

46,47 

44,15 
8,77 
1,68 

% cens 

27,87 

26,48 
5,26 
1,01 

(40) Amb el suport deis regionalistes. 
(41) Governador civil de Tarragona i militar de carrera. Maurista. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Candidats Partit o coal 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Felip Rodés i Baldrich nacionalista 
(Lliga) art. 29 
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DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.097. Votants: 5.938. % Participants: 49,08. % Abstenció: 50,92. 

Candidats 

Francesc Maciá i Llussá 

ígnasi Gavín i Bagés (42) 

B lañes 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

nacionalista 
UMN i 
Elements Agraris 

(42) Ric propietari de Masroig (Juneda). 

4.756 

1.152 
38 

80,09 39,31 

19,40 
0,64 

9,52 
0,31 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.113. Votants: 6.561. % Participants: 64,87. % Abstenció: 35,13. 

Candidats Partit o coal, 
Dip, 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Joan Marsans i Peíx (43) 
Marcellí Domingo i Sanjuán 
Francesc Xuclá i Granell 
Blancs 

(43) Banquer, 

FMA 
república 

6.233 
195 
27 
300 

95,00 
2,97 
0,41 
1,52 

61,63 
1,92 
0,26 
0,98 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral . Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Josep M.a Trías de Bes (44) Lliga Regionalista art. 29 

(44) Catedrátic de la Universitat de Barcelona. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 9.732. Votants: 5.791. % Participants: 66,31.% Abstenció: 33,69. 

Candidats Partit o coal 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot, % cens 

Joan Serradell i Farras (45) 
Josep Maria Siscart 

liberal - UMN 
independent 

5.294 
362 

91,41 
6,25 

60,62 
4,14 

(45) Nascut a Organyá; advocat. 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral . Votants: . % Participants . % Abstenció 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot, % cens 

Daniel Riu i Periquet (46) liberal - UMN art. 29 

(46) Ex-director general de duanes. 
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D1STRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.326. Votants: 3.941. % Participants: 53,79. % Abstenció: 46,21. 

Candidats Partit o coál. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Llari i Areny (47) 
Ángel Feliu i Escala 
B lañes 

reformista 
conservador 

* 3.909 
19 
59 

99,18 
0,48 
1,49 

53,35 
0,26 
0,80 

(47) Amb el supon de la Lliga i, també, deis liberáis. 

PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 30.381. Votants: 16.614. % Participants: 54,68. % Abstenció: 45,32. 

Candidats 

Josep Nicolau i Sabater 
Antoni M.a de Veciana i Llari 
Antoni Albafull i Vidal 
Julia Nougués i Subirá 

Blancs 
Perduts 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral . Votants: 

Candidats 

Joan Pich i Pon 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

liberal - UMN * 
conservador 
Lliga Regionalista * 
Coalició 
Republicana * 
(federal) 

. % Participants: 

Dip. 
Partit o coaL eleg. 

Coalició 
Republicana * 

Vots 
escrutáis 

8.076 
7.290 
7.673 

8.377 

193 
713 

% vot. 

24,30 
21,94 
23,09 

25,21 

1,16 
4,29 

. % Abstenció: 

Vots 
escrutáis 

art. 29 

% vot. 

% cens 

13,19 
12,00 
12,63 

13,79 

0,63 
2,35 

* 

% cens 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 14.463. Votants: 8.820. % Participants: 60,98. % Abstenció :39,02. 

Candidats 

Manuel Kindelán y de la Torre 
Josep Pérez de Rozas i Masdeu 

Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal - UMN * 
Coalició 
Republicana (PRR) 

Vots 
escrutáis 

5.316 

3.475 
21 

8 

% vot. 

60,27 

39,40 
0,24 
0,09 

% cens 

36,75 

24,03 
0,14 
0,05 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 14.223. Votants: 9.429. % Participants: 66,29. % Abstenció: 33,71. 

Candidats 

MarceHí Domingo i Sanjuán 

Diego de León Núñez-Robles 
(48) 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Coalició 
Republicana * 
(PRC) 
monárquic-agrari 

Vots 
escrutáis 

5.398 

4.001 

27 
4 

% vot. 

57,24 

42,43 

0,24 
0,04 

% cens 

37,95 

28,13 

0,16 
0,02 

(48) Amb el suport de totes les dretes del districte, encapcalades per ¡a UMN. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 10. 004. Votants: 6.717. % Participants: 67,14. % Abstenció: 32,86. 

Candidats 

Miquel Colom i Cardany (49) 
Josep M.a Rendé i Ventosa (50) 
José Zaragoza Curto 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

maurista - UMN * 
Lliga Regionalista 
PSOE 

Vots 
escrutáis 

3.378 
2.993 

436 
50 
5 

% vot. 

50,29 
44,55 

6,49 
0,74 
0,07 

% cens 

33,76 
29,91 
4,35 
0,50 
0,04 

(49) Advocat, nascut a Valls. 
(50) Propietari agrícola de VEspluga de Francolí. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.260. Votants: 7.193. % Participants: 70,10. % Abstenció: 29,30. 

Candidats 

Lluís Figueroa i María 

Arcadi d'Arquer i Vives (51) 
Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

Coalició 
Republicana 
(PRR) 

Dip. 
eleg. 

* 

UMN (maurista) 

Vots 
escrutáis 

4.334 

2.821 
25 

6 

% vot. 

60,25 

39,21 
0,40 
0,08 

% cens 

42,24 

27,49 
0,28 
0,05 

(51) Amb el suport d'una coalició de totes les dretes del districte. 
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ELECCIONS DEL 19 D E D E S E M B R E D E 1920 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 151.804. Votants: 44.727. % Participants: 29,46. % Abstenció: 
70,54. (1). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Cambó i Batlle 
Magí Morera i Galicia 
Pere Rahola i Molinas 
Albert Rusiñol i Prats 
Narcís Batlle i Baró (2) 
Alejandro Lerroux García 
Emiliano Iglesias Ambrosio 
Jaume Cussó i Maurell (3) 
Benet de Pomés i de Pomar, 
comte de Sta. María de Pomés 
Emili Ragull Alabau (4) 
Andrés Martínez Vargas (5) 
Pablo Saenz de Bares » 7.469 17,09 5,03 

(1) La protesta de la UMN per Vactuacié dLelector& falsos fou rebutjada peí Tri
bunal Suprem. 

(2) Notan. 
(3) Industrial i economista. President del Foment del Treball. 
(4) Propietari; ex-soci de la Lliga. 
(5) Catedrátic i metge; ex-radical. 

Lliga 

jaumí 
PRR 

» 

UMN 

» 

» 

» 

» 

Regionalista 
» 

» 

» 

(Lliga) 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

23.589 
23.551 
23.819 
23.763 
23.210 
14.081 
12.915 
7.831 

7.544 
7.544 
7.821 
7.469 

52,73 15,54 

30,18 8,89 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 10.876. Votants: 8.700. % Participants: 80,05. % Abstenció: 19,95 
(6). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Santiago Güell i López, FMA * 5.341 61,39 49,10 
baró de Güell 
Josep M.a Milá i Camps UMN 3.329 38,26 30,60 

(6) Protesta del candidat vencut per compra de vots «escandalosa i mai vista» ; 
el Tribunal Suprem no la considera provada, i dona Velecció per bona. 

DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 11.016. Votants: 7,219. % Participants: 65,53. % Abstenció: 34,47. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

José E. de Olano y Loyzaga, UMN (maurista) * 4.430 61,36 40,21 
comte de Fígols 
Iu Minoves i Anglerill Lliga Regionalista 2.677 37,08 24,30 
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DISTRICTE: CASTELLTER£OL 
Cens electoral: 7.873. Votants: 5.465. % Participants: 69,41. % Abstenció: 30,59 
(7). 

_ _ _ _ 

Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Umbert i Rosas Lliga RegionaJista * 3.066 56,10 38,94 
Miquel Salellas i Ferrer UMN (mellista) 2.394 43,80 30,40 

(7) El perdedor denuncia tpactes i confabulacionsr> que el Tribunal Suprem no 
considera provades. 

DISTRICTE: GRANOLLERS 
Cens electoral: 16.874. Votants: 9.506. % Participants: 56,33. °/o Abstenció: 43,67. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Torras i Villa UMN (liberal) * 4.900 51,54 29,03 
Joan Lligé i Pagés Lliga Regionalista 4.527 47,62 26,82 

DISTRICTE: IGUALADA 
Cens electoral: 9.980. Votants: . % Participants. . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel Girona i Fernández FMA * art. 29 
Maqueira 

DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 15.558. Votants: 8.381. % Participants: 53,86. % Abstenció: 46,14 
(8). 

D¡p. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Creixell i Iglesias (9) Lliga Regionalista * 5.288 63,09 33,98 
Ramón Sostres i Llobet UMN 2.968 35,41 19,07 
Jesús Pinilla i Fornell (10) república autonomista 

(8) La protesta del candidat vengut per coaccions i suborns no fou admesa peí 
Tribunal Suprem. 

(9) Amb el supon explícit deis jaumins. 
(10) Es retirá. 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 11.879. Votants: 6.507. % Participants: 54,77. % Abstenció: 45,23. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís Moret i Cátala (11) monárquic 
independent * 4,299 66,06 36,18 

Manuel Serra i Moret PSOE 2.048 31,47 17,24 

(11) Liberal; ex-governador de Lleida i Badajoz. 

590 



DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 11.795. Votants: 7.741. % Participants: 65,62. % Abstenció: 34,38. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís Companys i Jover (12) PRC * 3.532 45,62 29,94 
Manuel Folguera i Duran (13) catalanista 3.013 38,92 25,54 
Enric Turull i Comadrán UMN (maurista) 1.048 13,53 8,85 

(12) Recolzat per radicáis i federáis. 
(13) Sota Vetiqueta d'un Bloc Nacionalista i amb el supon básic de la Lliga. 

DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 13.086. Votants: 5.422. % Participants: 41,43. % Abstenció: 58,57. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Miracle i Mercader Lliga Regionalista * 4.671 86,14 35,69 
Josep Martí i Feced PRR 695 12,81 5,31 

DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 10.028. Votants: 7.692. % Participants: 76,70. % Abstenció: 23,30 
(14). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Alfons Sala i Argemf UMN * 3.835 49,85 38,24 
Doménec Palet i Barba (15) república 

autonomista 3.811 49,54 38,00 

(14) Protesta de carácter general del candidat vencut, que el Tribunal Suprem con
sidera mancada de fonament. 

(15) Amb el suport de la Lliga i del PRR. 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.591. Votants: 7.476. %Participants: 70,58. % Abstenció: 29,42 
(16). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg, escrutáis % vot. % cens 

Ramón Vilaplana i Forcada (17) regionalista 
independent * 3.921 52,44 37,02 

Bartomeu Trias i Comas jaumí 3.484 46,60 32,89 

(16) Enérgiques protestes del perdedor per pressions> compres de vots i interven-
cions de VAjuntament de Vic; el Tribunal Suprem no les considera prou 
justificades. 

(17) La Lliga no dona suport oficial a cap deis dos candidats. 
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DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDES 
Cens electoral: 11.033. Votants: 7.064. % Participants: 64,02. % Abstenció: 35,98. 

Candidats Partit o coal 
Dip. Vots 
eleg, escrutáis % vot. % cens 

Josep Zulueta i Gomís 

Pere Garcías i Seguí (18) 

Josep Montaner i Esteve 

reformista 
autonomista 
independent 
PRR 

4.041 

2.961 

57,20 36,62 

41,91 26,83 

(18) Agricultor i navilier. 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 
Cens electoral: 11.830. Votants: 4.518. % Participants: 38,19. % Abstenció: 61,81. 

Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens Candidats Partit o coal. 

Josep Bertrán i Musitu (19) 
Caries Crehuet i Roig 

Lliga Regionalista * 
liberal 

4.518 100 38,19 

(19) Bertrán i Musitu renuncia a l'acta el maig de 1921; hom convoca elecció 
parcial per al 13 de novembre de 1921. 

PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.329 .Votants: 6.946. % Participants: 61,31. % Abstenció: 38,69 
(20). 

Candidats 

Narcís Pía i Deniel (21) 

Miquel Santaló i Parvorell (22) 

Antonio Goicoechea y 

Partit o coal. 

regionalista 
independent 
república 
socialista 
UMN 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

3.444 

2.688 
723 

% vot. 

49,58 

38,70 
10,41 

% cens 

30,40 

23,73 
6,38 

Cosculluela (23) 

(20) 

(21) 

(22) 
(23) 

Protestes d'en Santaló per compra de vots; el Tribunal Suprem les considera 
improvades. 
Pertany a la Federado Monárquica Autonomista. Amb el supon deis jaumins, 
els tradicionalistes i la Lliga. 
Amb el suport del PRR. 
Maurista; ex-ministre de governació. 
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DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 13.332. Votants: 5.219. % Participants: 39,14. % Abstenció: 60,86. 

Candidats Partit o coal 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

Salvador Albert i Pey 
Dionisio Ortego 
Altres 
Blancs i nuls 

república 
reformista 

4.008 
1.104 

104 
3 

76,80 
21,15 

1,99 
0,05 

30,06 
8,28 
0,78 
0,02 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.021. Votants: . % Participants % Abstenció: 

Candidats 
Dip. Vots uty. Y vis 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

August Pi i Sunyer (24) república federal a r t 29 

(24) Metge i catedrátic de la Universitat de Barcelona. 

DISTRICTE: OLOT 
Cens electoral: 8.309. Votants: 5.227. % Participants: 62,90. % Abstenció: 37,10. 

Candidats 

Lluís Pons i Tusquets 
losep M.a Masramon 
i Villalta (25) 
Altres 
Blancs i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

UMN (maurista) * 
Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

2.865 
2.147 

6 
37 

% vot. 

54,81 
41,07 

0,11 
0,70 

% cens 

34,48 
25,83 

0,07 
0,44 

(25) Diputat provincial. 

DISTRICTE: PUIGCERDÁ 
Cens electoral: 10.460. Votants: 5.510. % Participants: 52,67. % Abstenció: 47,33. 

Candidats 

Eusebi Bertrand i Serra 
Joan Dagas i Puigbó 
Juli Fournier i Cuadros 
Altres 
Blancs 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
reformista 
UMN (conservador) 

Vots 
escrutáis 

4.558 

60 
121 
76 

% vot. 

82,72 

1,09 
2,19 
1,37 

% cens 

43,57 

0,57 
1,15 
0,72 
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DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.625. Votants: 4.845. % Participants: 56.17. % Abstenció: 43,83. 

Candidats 

Joan Ventosa i Calvell 
Juan de la Prida y Jorro (26) 

Altres 
B lañes i nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalísta * 
UMN o 
independent 

Vots 
escrutáis 

3.021 

1.678 
3 

39 

% vot. 

62,35 

34,63 
0,06 
0,80 

% cens 

35,02 

19,45 
0,03 
0,45 

(26) Ex-diputat per Madrid i ex-governador de Girona. Tenia el supon de certs 
sectors d'esquerra. 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRÍ 
Cens electoral: 10.360. Votants: 8.005. % Participants: 77,26. % Abstenció: 22,74 
(27). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís Puig de la Bellacasa 
i Déu (28) 

Juli Fournier i Cuadros (29) 
Blancs 

Lliga Regionalista 

UMN 

3.985 

3.964 
56 

49,79 38,46 

49,52 38,26 
0,70 0,54 

(27) La Junta Provincial, despréjs que fossin presentades dues actes diíerents del po
blé de Ventalla, proclama diputat Lluís Puig, malgrat les protestes de Valtre 
candidat. El Tribunal Suprem, pero, revisa l'expedient, atorgá a Fournier un 
total de 4.064 vots i proposa que hom el declares vencedor. Al Congrés, la 
Lliga denuncia una amplia operado de falsejament d'actes promoguda per 
la UMN, pero Vinforme del Suprem fou aprovat per 167 vots contra 39, el 15 
de febrer de 1921. 

(28) Ex-tinent d'alcalde de Barcelona. 
(29) Datista; director general deis Registres i del Notariat. 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.753. Votants: 5.772. % Participants: 65,94. % Abstenció: 34,06 
(30). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot % cens 

Manuel Rius i Rius, 
marques d'Olérdola (31) 

Manuel de Bofarull 
i Romana (32) 
Albert Balari i Galí (33) 
Altres 

UMN (liberal) 

católic-agrari 

república federal 

3.793 

1.893 

65,71 43,33 

32,80 21,62 

12 0,21 0,13 

(30) 

(31) 
(32) 
(33) 

El Tribunal Suprem rebutjá les protestes del perdedor per compra de vots 
i coaccions. El marqués d'Olérdola hagué de renunciar a l'acta per a quedar
se amb la de Sort. 
Amb el suport deis tradicionalistes. 

Amb el suport de la Lliga i deis jaumins. FUI dfun ex-diputat del districte. 
Professor de Vlnstitut de Girona. 

594 



PROVINCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 13.187. Votants: 7.837. % Participants: 59,42. % Abstenció: 40,58. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. elag. escrutáis % vot. % cens 

Joan Moles i Onnella (34) república 
autonomista 3.585 45,74 27,18 

Salvador Cañáis i Vilaró (35) UMN * 4.174 53,26 31,65 

(34) Amb el suport de la Lliga, jaumins i mauristes. 
(35) Datista; sots-secretari de la presidencia del govern. Tenia el suport de con

servador, liberáis, integristes i tradicionalistes de Mella. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 12.027. Votants: 7.867. % Participants: 65,41. % Abstenció: 34,59. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Felip Rodés i Baldrich nacionalista * 4.613 58,63 38,35 
Humbert Torres i Barbera (36) república 

nacionalista 3.046 38,71 25,32 

(36) Ex-batlle de Lleida. Tenia el suport de jaumins i Joventut Republicana. 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.387. Votants: 6.133. % Participants: 49,51. % Abstenció: 50,49. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Francesc Maciá i Llussa nacionalista * 5.011 81,70 40,45 
Felip Rodés i Baldrich catalanista 1.092 17,80 8,81 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.247. Votants: 6.965. % Participants: 67,97. % Abstenció: 32,03. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Marsans i Peix independent * 6.881 98,79 67,15 
Josep Matheu i Ferrer liberal 

DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.319. Votants: 4.853. % Participants: 66,30. % Abstenció: 33,70 
(37). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Serradell i Farras UMN * 2.521 51,94 34,44 
Josep M.a Trias de Bes Lliga Regionalista 2.285 47,08 30,91 

(37) La petició de nuliitat feta peí perdedor, no va anar acompanyada, a criteri 
del Tribunal Suprem, de proves suficients. 
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DISTRICTE SOLSONA 
Cens electoral: 8.777. Votants: 5.465. % Participants: 62,26. % Abstenció: 37,74. 

Candidats Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vot % cens 

Eduard Aunós i Pérez 
Josep Estadella i Arnó 

Lliga Regionalista * 
PRR 

5.322 
92 

97,38 
1,68 

60,63 
1,04 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral: 8.259. Votants: 5.715. % Participants: 69,19. % Abstenció: 30,81. 

Candidats 

Manuel Rius i Rius, 
marqués d'Olérdola 
Daniel Riu i Periquet 
Emili Riu i Periquet 
Blancs 

Partit o coal, 

UMN 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.593 

25 
3 

15 

% vot. 

97,86 

0,44 
0,05 
0,26 

% cens 

67,72 
r 

0,30 
0,03 
0,18 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.424. Votants: 5.853. % Participants: 78,83. % Abstenció: 21,17. 

Candidats Partit o coal 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Daniel Riu i Periquet (38) 
Marcellí Jordana 
Joaquim M.a de Nadal 

UMN 
PRR 
FMA 

3.542 

2.289 

60,51 47,71 

39,10 30,83 

(38) Cunyat de J. Llari. 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Cens electoral: 30.560. Votants: 15.133. % Participants: 49,52. % Abstenció: 50,48. 

Candidato 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Nicolau i Sabater (39) 
Julia Nougués i Subirá (40) 
Antoni Albafull i Vidal 
Luis de Morenes y García 
Alesson, marqués d'Argüeso 

(39) Liberal; enginyer de camins i director del Canal d'Isabel II. 
(40) Amb el suport del PRR. 

UMN 
república federal 
Lliga Regionalista 
UMN (datista) 

9.130 
7.509 
5.628 
8.000 

30,16 
24,81 
18,59 
26,43 

14,93 
12,28 
9,21 

13,09 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 12.347. Votants: . % Participants . % Abstenció: 

Candidats Partit o coal 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Joan Caballé i Goyeneche (41) 

(41) Molt próxim al PRR. 

república 
independent art. 29 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 14.904. Votants: 8.093. % Participants: 54,30. % Abstenció: 45,70. 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vot. % cens 

Manuel Kindelán y de la Torre 
Josep Berenguer i Clos 

UMN (liberal) 
república 

6.910 
1.086 

85,38 
13,41 

46,36 
7,28 

DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 14.223. Votants: 9.704. % Participants: 68,22. % Abstenció: 31,78 
(42). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vot. % cens 

José Martínez Villar (43 
Marcellí Domingo i Sanjuán 

^ 

j monarquic-agrari 
república 

4.937 
4.743 

50,87 
48,87 

34,71 
33,34 

(42) El Tribunal Suprem no considera prou provada la protesta de M. Domingo 
per falsificado d'actes; al Congrés, I. Prieto defensa llargament Velecció de 
Domingo i hom féu acusacions mútues de tupinades i caciquisme. Malgrat el 
suport de la Lliga, liberáis, reformistes i republicans, el dictamen del Suprem 
fou aprovat per 143 vots contra 51. 

(43) Amb el suport del govern i de tots els elemente dlordr& del districte, sota el 
nom de Coaligación Social de la Producción. Martínez Villar era advocat de 
Barcelona; socidleg, intendent mercantil i director de la revista "Novedades". 
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DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 9.909. Votants: 7.247. % Participants: 73,13. °/o Abstenció: 26,87 
(44). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Miquel Colom Cardany Lliga Regionalista * 4.031 55,62 40,68 
Francesc de P. Maristany (45) UMN (maurista) 3.098 42,74 31,2<? 
Eugeni d'Ors i Rovira (46) república 

(44) Les protestes del candidat vencut per compra de vots i coaccions, sobretot del 
president de la Diputado i de Talcalde de Valls, foren desestimades peí Tri
bunal Suprem. 

(45) FUI del comte de Lavern. 
(46) Es retirá a darrera hora. 

DISTRICTE: VENDRELL 
Cens electoral: 10.285. Votants: 6.650. % Participants: 64,65. % Abstenció: 35,35 
(47). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Lluís Figueroa i Mariá (48) república 
autonomista * 3.392 51,00 32,98 

José L. Pascual de Zulueta (49) datista 3.258 49,00 31,67 
Francesc Rosell i Jane (50) federal 

(47) Després de greus incidents en Vescrutini del districte, i a manca de Vacta de 
Santa Perpetua, la Junta Provincial del Cens, sense proclamar diputat a ningú, 
eleva el cas al Tribunal Suprem, el qual, després de diverses gestions i verifi-
cacions, proclama els resultáis aquí reproduits. 

(48) Amb el suport del PRR. 
(49) Amb el suport del govern i sota el nom de Candidatura de Coaligación Social 

de la Producción, 
(50) Metge, president del Centre Federal de Barcelona. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ Elecció complementaria 
Cens electoral: 11.830. Votants: 5.493. % Participants: 46,43. % Abstenció: 53,57. 
Data de l'elecció: 13-XI-1921. 

Dip, Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Josep Bertrán i Musitu Lliga Regionalista * 5.429 98,83 45,89 
Caries Crehuet i Roig liberal 23 0,41 0,19 
Blancs 41 0,74 0,34 
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ELECCIONS DEL 29 D 'ABRIL D E 1923 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE BARCELONA 
Cens electoral: 160.091. Votants: 60.462. % Participants: 33,77. % Abstenció: 
62,23 (1). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Francesc Cambó i Batlle 
Antoni Martínez i Domingo 
Pere Rahola i Molinas 
Magí Morera i Galicia 
Narcís Batlle i Baró 
Alejandro Lerroux García 
Emiliano Iglesias Ambrosio 
Antonio Rovira i Virgili 
Manuel Serra i Moret 
Joan Salas Antón 

Josep Vilalta i Comes 
Frederic Schwartz i Luna (2) 
Blancs 

Lliga Regionalista 
» 

» 

» 

jaumí (Lliga) 
PRR 
PRR 
Acció Catalana 
PSOE 
PSOE 
Cambra 
de Llogaters 
liberal 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

19.267 
19.508 
19.000 
18.499 
16.856 
17.177 
15.491 
15.163 
3.391 
3.107 

3.115 
2.269 
1.706 

30,80 

27,01 
25,08 

5,37 

5,15 
3,75 
2,82 

11,63 

10,20 
9,47 

2,03 

1,94 
1,42 
1,06 

(1) La protesta de Rovira i Virgili sobre la falsetat de Vacta de diverses seccions 
del districte Vil fou rebutjada peí Tribunal Suprem. El diputat J. Serradell 

defensa al Congrés Yelecció den Rovira, tot atacant la Lliga; intervingueren 
Ventosa, Trias de Bes, Saborit, i finalment el dictamen del Suprem fou 
aprovat en votació nominal. 

(2) Cap provincial del Partit Liberal. 

PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: ARENYS DE MAR 
Cens electoral: 11.281. Votants: 8.456. % Participants: 75,75. % Abstenció: 24,25 
(3). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg. escrutats % vots % cens 

Santiago Güell i López, FMA * 4333 50,70 38,40 
baró de Güell 
Josep María Milá i Camps UMN 4.106 48,04 36,39 
Lluís Sisquella i Oriol (4) PRR 

(3) Protesta general d'en Milá i Camps per compra de vots; el Tribunal Suprem 
la desestima. 

(4) Secretan de la Federación Regional de Juventudes Radicales. 
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DISTRICTE: BERGA 
Cens electoral: 11.132. Votants: 8.047. % Participants: 72,28. % Abstenció: 27,72. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots %cens 

Joan Pala i Claret (5) independent * 4.457 55,38 40,03 
Josep Vidal i Tarrago Lliga Regionalista 3.565 44,30 32,02 

(5) Patrocinat per la UMN. 

DISTRICTE: CASTELLTERCOL 
Cens electoral: 8.146. Votants: 5.197. % Participants: 63,79. % Abstenció: 36,21. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Ramón Albo i Martí Lliga Regionalista * 5.197 100 63,79 
Miquel Salellas i Ferrer (6) UMN (mellista) 

(6) Presentat només per a evitar Vaplicado de Varticle 29. 

DISTRICTE: JRANOLLERS 
Cens electoral: 17.659. Votants: 11.473. % Participants: 64,97. % Abstenció: 35,03 
(7). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Josep M.a Trías de Bes Lliga Regionalista * 5.896 51,39 33,38 
Francesc Torras i Villa (8) monárquic albísta 5.577 48,61 31,58 

(7) Nombroses i violentes protestes del candidüt vengut, que denuncia el robatori 
de diverses actest substituídes per plecs en blanc. El Tribunal Suprem dictami
na la nuliitat de Velecció i una nova convocatoria al districtey i així fou aprovat 
peí Congrés. 

(8) Amb el suport deis radicáis i d'alguns republicans naciónalistes. 

DISTRICTE * IGUALADA 
Cens electoral: 10.033. Votants: 5.277. % Participants: 52,59. % Abstenció: 47,41. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Manuel M. Girona i monárquic 
Fernández Maqueira independent * 5.277 100 52,59 
José Ruiz Casamitjana (9) independent 

de dreta 

(9) Amb el suport de les entitats econdmiques (Foment del Treball, Federado 
Patronal, Lliga de Defensa Industrial» etc.); es retirá a dañera hora. 
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DISTRICTE: MANRESA 
Cens electoral: 16.313. Votants: 8.706. % Participants: 53,36. % Abstenció: 46,64 
(10). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vots % cens 

Josep Creixell i Iglesias Lliga Regionalista * 8.375 96,19 51,32 
Antoni Botifull i Font ? 

(10) Els republicans del districte decidiren abstenir-se, 

DISTRICTE: MATARÓ 
Cens electoral: 12.536. Votants: 7.232. % Participants: 57,68. % Abstenció: 42,32. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vots % cens 

Lluís Moret i Cátala liberal 
romanonista * 4.959 68,57 39,55 

Antoni María i Serra (11) nacionalista 1.840 25,44 14,67 
Joaquina Escofet i Cusco república 459 6,34 3,66 

(11) President de la Joventut Nacionalista de Mataró. 

DISTRICTE: SABADELL 
Cens electoral: 12.439. Votants: 7.871. % Participants: 63,27. % Abstenció: 36,73 
(12). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vots % cens 

Lluís Companys i Jover (13) PRC * 4.792 60,88 38,52 
Pere Pascual i Salichs (14) nacionalista 2.644 33,59 21,25 

(12) Hom repartí i vota algunes candidatures amb el nom aJordi Cátala Indepen
de nt» . 

(13) Amb el suport de tots els republicans, PRR inclós. 
(14) Ex-alcalde de SabadelL Tenia el suport de VAcadémia Católica i elements 

vinculáis a Acció Catalana i a la Lliga. 

DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 
Cens electoral: 13.727. Votants: 8.149. % Participants: 59,36. % Abstenció: 40,64. 

_ _ _ _ — 

Candidats Partit o coaL eleg. escrutáis % vot. % cens 

Antoni Miracle i Mercader (15) Lliga Regionalista * 4.381 53,76 31,91 
Pedro Álvarez Gonzalvo (16) liberal 3.588 44,02 26,13 
Antoni Serra i Cañameras (17) nacionalista 

república 76 0,93 0,55 

(15) Amb el suport d'Acció Catalana. 
(16) Amb el suport de la Unió Republicana del districte, rabassaires i altres forces. 
(17) El candidat fou agredit a trets i pedrades en entrar al poblé de Piera, él 26 

d'abril. Havia estat radical. 
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DISTRICTE: TERRASSA 
Cens electoral: 10.949. Votants: 8.268. % Participants: 75,51. °/o Abstenció: 24,49. 

Candidats Partit o coai. 
Dip 
eleg 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

Doménec Palet i Barba (18) 

Joan Marcet i Palet (19) 

república 
nacionalista 
liberal-UMN 

-V 4.359 
3.827 

52,72 
46,28 

39,81 
34,95 

(18) Amb el suport de la Lliga i de tots els republlcans. 
(19) Amb el suport deis elements salistes — A . Sala ja era senador-

Terrassenc. Era banquer. 
del Centre 

DISTRICTE: VIC 
Cens electoral: 10.817. Votants: 5.170. % Participants: 47,79. % Abstenció: 52,21. 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Albert Rusiñol i Prats 
Bartomeu Trias i Comas (20) 
Ramón Vilaplana i Forcada 

Lliga Regionalista 
jaumí 
regionalista 
independent 

4.731 91,50 43,73 

(20) Trias i Vilaplana es retiraren a darrera hora per tal d'evitar una lluita econd-
micament onerosa entre afins, i hom decidí presentar un tercer candidat, 
únic, amb el suport de la lliga i deis jaumins. 

DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 
Cens electoral: 11.340. Votants: 8.158. % Participants: 71,94. % Abstenció: 28,06 
(21). 

Candidats 

Enric Ráf oís i Martí (22) 
Josep Zulueta i Gomis 
Joan Casanovas i Maristany 
(23) 

Partit o coal. 
Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

Lliga Regionalista 
reformista 
nacionalista 
república 

3.527 
2.829 

1.774 

43,23 31,10 
34,67 24,94 

21,74 15,64 

(21) Protestes de Zulueta per abusos i coaccions en diversos pobles (Fontrubí, 
Mediona, Sant Martí Sarroca, Sant Pere de Riudevitlles, Torrelles de Foix, 
Santa Margarida, Monjos i Vilafranea); el Tribunal Suprem no les considera 
provades. 

(22) Diputat provincial. 
(23) Diputat provincial. 
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DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRO 
Cens electoral: 11.984. Votants: 7.098. % Participants: 59,22. % Abstenció: 40,78 
(24). 

Candidats Partit o coa!* 
Dip. 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

Josep Bertrán i Musitu 
Joan Ventosa i Roig (25) 

Líiga Regionalista * 
república federal 

3.909 
3.124 

55,07 
44,01 

32,61 
26,06 

(24) Protestes del perdedor per coaccions i compra de vots, que el Tribunal Su-
prem desestima. 

(25) Amb el supon de totes les esquerres, de la Unió de Rabassaires i, segons al-
gunes versions, de la UMN. 

PROVINCIA DE GIRONA 

DISTRICTE: GIRONA 
Cens electoral: 11.653. Votants: 7.553. % Participants: 64,81. % Abstenció: 35,19 
(26). 

Candidats 

Narcís Pía i Deniel 

Joan Liado i Valles (27) 
Ramón Noguer i Comet (28) 

Altres 
Blancs o nuls 

Partit o coa!. 

independent 
catalanista 
reformista 
república 
federal 

Dip. 
eieg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.361 
2.772 

1 
269 

% vots 

57,73 
36,70 

0,01 
3,56 

% cens 

37,42 
23,78 

— 

2,30 

(26) Les protestes del candidat vencut foren desestimades pe! Tribunal Suprem. 
(27) Amb el suport d'elements republicansr per bé que el Centre d'Unió Republi

cana hagi acordat Vabstenció. Té també el suport de la UMN i, en general, 
de les forces dinástiques. 

(28) Es retirá. 
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DISTRICTE: LA BISBAL 
Cens electoral: 13.738. Votants: 9.359. % Participants: 68,12. % Abstenció: 31,88 
(29). 

Candidats 

Salvador Albert i Pey (30) 

José Segura y Solsona (31) 

Altres 
Blancs o nuls 

Partit o coa!. 

nacionalista 
república 
UMN 
liberal 
albista 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

5.364 

3.906 
2 

87 

% vots 

57,31 

41,73 
0,02 
0,92 

% cens 

39,04 

28,43 
0,01 
0,59 

(29) Fou trencada una urna a Begur. 
(30) Amb el suport de la Lliga. 
(31) Comerciant de confeccions, alcoholer i advocat 

DISTRICTE: FIGUERES 
Cens electoral: 9.136. Votants: 6.663. % Participants: 72,93. % Abstenció: 27,07 
(32). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Manuel Rius i Rius, 
marqués d'Olérdola 
Albert de Quintana i de León 
(33) 
Altres 
Blancs o nuls 

liberal 
albista UMN 
nacionalista 
república 

k 3 Al 6 

3.079 
6 

102 

52,16 

46,21 
0,09 
1,53 

38,04 
-

33,70 
0,06 
1,11 

(32) UAjuntament de Figueres presenta querella contra el Governador civil pels 
abusos comesos pels agents de Vautoritat en contra deis republicans, al 
llarg de la jornada electoral. Segons la premsa republicana, les tupinades, 
compres de vots, etc., sota la protecció policial i per ordre del governador, 
assoliren extrems increíbles. Les protestes del candidat república per coac-
cions i suborns foren, tanmateix, desestimades peí Tribunal Suprem. 

(33) Advocat de Girona i diputat de la Mancomunitat. Amb el suport de la Lliga. 

DISTRICTE: OLOT. 
Cens electoral: 8.469. Votants: 5.276. % Participants: 62,29. % Abstenció: 37,71 
(34). 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vot. % cens 

Ignasi de Ventos i Mir (35) 
Adolf Puig i Ravenga 

Altres 
Blancs o nuls 

Lliga Regionalista * 
UMN 
(Concentración 
Olotense) 

3.537 
1.683 

6 
128 

67,03 
31,89 

0,11 
2,42 

41,76 
19,87 

0,07 
1,51 

(34) Foren trencades urnes al districte II d'Olot, 
Besalit; el perdedor protesta per compra de 
dona per bona Velecció. 

(35) Propietari; ex-carlí. 

a Sant Feliu de Pallerols i a 
vots, perd el Tribunal Suprem 
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DISTRICTE: PUIGCERDÁ 
Cens electoral: 10.454. Votants: 7.734. % Participants: 73,98. % Abstenció: 26,02 
(36). 

Candidats 

Joan Dagas i Puigbó 
Eusebi Bertrand i Serra 
Altres 
Blancs o nuls 

Partit o coal. 
Dip 
eleg, 

Vots 
escrutáis % vots % cens 

reformista 
Lliga Regionalista 

3.889 
3.787 

4 
27 

50,28 
48,96 
0,05 
0,34 

37,20 
36,22 
0,03 
0,25 

(36) Hom denuncia greus arbitraríetats deis delegáis governatius en favor del 
candidat reformista, pero el Tribunal Suprem les considera improvades. 

DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 
Cens electoral: 8.853. Votants: . % Participants: . % Abstenció 

Candidats 
Dip. Vots 

Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Joan Ventosa i Calvell Lliga Regionalista art 29 

DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGRl 
Cens electoral: 10.736. Votants: 8.669. % Participants: 80,74. % Abstenció: 
(37). 

19,26 

Dip. 
Candidats Partit o coal. eleg. 

Juli Fournier i Cuadros UMN * 
(conservador) 

Lluís Puig de la Bellacasa i Déu Lliga Regionalista 
Altres 
Blancs o nuls 

Vots 
escrutáis 

4.349 

4.268 
2 

44 

% vots 

50,16 

49,23 
0,02 
0,42 

% cens 

40,50 

39,75 
0,01 
0,34 

(37) Protestes del perdedor, que foren desestimades peí Tribunal Suprem i peí 
Congrésy malgrat el llarg debat promogut per Joan Ventosa. 

DISTRICTE: VILADEMULS 
Cens electoral: 8.895. Votants: 4.985. % Participants: 56,04. % Abstenció: 43,96. 

Candidats 

Narcís Pía i Carreras (38) 
Daríus Romeu i Freixa, 
baró de Viver 
Altres 
Blancs o nuls 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

Lliga Regionalista * 
UMN 

Vots 
escrutáis 

4.028 
730 

28 
198 

% vots 

80,80 
14,64 

0,56 
3,97 

% cens 

45,28 
8,20 

0,31 
2,22 

(38) FUI de Narcís Pía i Deniel i nebot de Damiá Mateu i Bisa. 
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PROVÍNCIA DE LLEIDA 

DISTRICTE: LLEIDA 
Cens electoral: 13.891. Votants: 9.420. % Participante: 67,81. % Abstenció: 32,19 
(39). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Joaquim Dualde i Gómez (40) reformista 4.686 49,75 33,73 
Manuel Florensa i Farré (41) «Acción 

Leridana» 4.734 50,25 34,07 

(39) Degut a irregularitats en les actes de Belianes, Lleida {diverses seccions deis 
districtes I, II, III i IV), Vilanova de la Barca i altres indrets, el Tribunal 
Suprem atribuí 4.840 vots a J. Dualde, i 4.832 a M. Florensa, i proposá, 
dones, la proclamado del primer com a diputat; malgrat la intervenció en 
contra de 5. Cañáis, el dictamen fou aprovat peí Congrés el 7 de juny. 

(40) Amb el suport de la Joventut Republicana i deis liberáis ageletistes. Era cate-
drátic d'Universitat. 

(41) Amb el suport básic de la Lliga, pero també, deis radicáis drEstadella, liberáis 
d'en Serradell-Riu, mellistes i integristes. Havia estat governador civil de 
Logroño. 

DISTRICTE: BALAGUER 
Cens electoral: 12.562. Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Felip Rodés i Baldrich independent * art. 29 
(Lliga) 

DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 
Cens electoral: 12.667. Votants: . % Participants: . % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal eleg. escrutáis % vots % cens 

Francesc Maciá i Llussá nacionalista * art. 29 

DISTRICTE: CERVERA 
Cens electoral: 10.408. Votants: 7.844. % Participants: 75,37. % Abstenció: 24,63 
(42). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutats % vots % cens 

Josep Matheu i Ferrer (43) Lliga Regionalista * 4.720 60,18 45,34 
José Alonso Martínez Beá (44) romanonista 

liberal 3.124 39,82 30,01 

(42) El candidat vencut denuncia coaccions i suborns massius, que el Tribunal 
Suprem reconegué, tot proposant la nuliitat i la suspensió de la representado 
parlamentaria del districte; així fou aprovat peí Congrés en la sessió del 6 

de juny. 
(43) Ex-liberal i ex-governador de Girona. 

(44) Nebot del comte de Romanones. 
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D1STRICTE: LA-SEU D'URGELL 
Cens electoral: 7.320. Votante: 4.415. % Participante: 60,31. % Abstenció: 39,69. 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Joan Serradell i Farras liberal (albista) * 3.828 86,70 52,29 
Santiago Estapé i Pagés (45) Lliga Regionalista 29 0,65 0,39 

(45) Es retirá a darrera hora; comptava, en principi, amb el suport deis liberáis 
riuistes. 

DISTRICTE: SOLSONA 
Cens electoral: 8.944. Votants: 7.515. % Participants: 84,02. % Abstenció: 15,98 
(46). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Eduard Aunós i Pérez Lliga Regionalista * 4.461 59,36 49,87 
Antoni Gabarro i Torres (47) independent 3.054 40,64 34,14 

(46) Havent soliicitat el perdedor la revisió de Vexpedient per compra de vots 
massiva, el Tribunal Suprem proposá la nuliitat de l'elecció i la suspensió del 
dret de representado del districte. Al Congrés, Aunós acusa la Lliga d'haver 
promogut ambdues candidatures per tal a^assegurar-se el triomf, i féu pública 
la seva sortida del partit. El dictamen del Suprem fou aprovat el 6 de juny. 

(47) Ex-membre de la Lliga, comptava amb el suport deis seguidors d'en Felip 
Rodés, pero també, oficiosament, de la Lliga. 

DISTRICTE: SORT - VIELLA 
Cens electoral: 8.260. Votants: .% Participants: % Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Emili Riu i Periquet (48) albista liberal * art. 29 

(48) Ex-sots-secretari d'Hisenda. 

DISTRICTE: TREMP 
Cens electoral: 7.478. Votants: % Partcipants: .% Abstenció: 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal. eleg. escrutáis % vots % cens 

Daniel Riu i Periquet albista liberal * art. 29 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA - REUS - FALSET 
Districte: Tarragona - Reus • Falset. Cens electoral: 31.190. Votants: 
% Participants: 48,59. % Abstenció: 51,41. 

15.156. 

Canáidats 

Josep Nicolau i Sabater (49) 
Julia Nougués i Subirá 
Eduard Recasens i Merca dé 
Josep Prat i Prats 
Luis de Morenes y García-
Alesson, marqués d'Argüeso 
(50) 
B lañes 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal 
república 

Dip. 
eleg. 

* 

* 

Lliga Regionalista * 
? 
* 

conservador 

Vots 
escrutáis 

10.408 
8.304 
9.224 

364 

369 

203 
619 

% vots 

34,33 
27,39 
30,43 

1,20 

1,21 

1,34 
4,08 

% cens 

16,68 
13,31 
14,78 
0,58 

0,59 

0,65 
1,98 

(49) Director general d'obres publiques. 
(50) Es retirá per a presentarse a les eleccions senatorials. 

DISTRICTE: GANDESA 
Cens electoral: 12.614. Votants: 9.179. % Participants 
(51). 

Candidats Partit o coal. 
Dip. Vots 
eleg. escrutáis % vots % cens 

Caries Maristany i Benito 
Joan Caballé i Goyeneche 
B lañes 
Perduts 

Lliga Regionalista * 
PRR 

4.992 
4.169 

16 
2 

54,38 
45,41 

0,17 
0,02 

39,54 
33,05 
0,12 
0,01 

(51) El perdedor denuncia compra de vots i coaccions per parí de la companyia 
ferroviaria MZA, el Banc de Catalunya i altres entitats i persones, pero el 
Tribunal Suprem rebutjá les protestes. 

DISTRICTE: ROQUETES 
Cens electoral: 15.293. Votants: 8.539. % Participants: 55,83. % Abstenció: 44,17. 

Candidats 

Manuel Kindelán y de la Torre 
Josep Berenguer i Clos 
Tomas d'A. Pou de Foxá 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal * 
república 
Lliga Regionalista 

Vots 
escrutáis 

6.306 
643 

1.560 
30 
2 

% vots 

73,84 
7,49 

17,63 
0,26 
0,01 

% cens 

41,23 
4,18 
9,84 
0,15 
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DISTRICTE: TORTOSA 
Cens electoral: 14.252. Votants: 8.805. % Participants: 61,78. % Abstenció: 32,22 
(52). 

Candidats 

Marcellí Domingo i Sanjuán 
José Martínez Villar (53) 
Valentín González Barcena 

Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

república (BRA) 
conservador 
liberal 
garciaprietista 

• w 

Dip. 
eleg. 

* 

Vots 
escrutáis 

4.432 
1.194 
3.142 

28 
9 

% vots 

50,33 
13,56 
35,68 

0,30 
0,07 

% cent 

31,09 
8,37 

22,04 

0,18 
0,04 

(52) Protestes del candidat liberal per coaccions i violéncies; el Tribunal Suprem 
les desestima. 

(53) Amb el supon deis tradicionalistes. 

DISTRICTE: VALLS 
Cens electoral: 9.897. Votants: 6.044. % Participants: 61,06. % Abstenció: 38,94 
(54). 

Candidats 

Albert Dasca i Boada (55) 

Pau Robert i Rabada (56) 

Tomás Mallol i Bosch (57) 
Blancs 
Perduts 

Dip. 
Partit o coal. eleg. 

liberal 
albista * 
república 
nacionalista 
Lliga Regionalista 

Vots 
escrutats 

4.073 

1.825 

75 
71 

(54) Protestes del candidat vengut per coaccions. i compra de vots, 
Suprem desestima. 

(56) Diputat provincial. 
(55) Propietari i fabricant 
(57) Es retirá per enfermetat. 

% vots 

67,38 

30,19 

1,19 
1,05 

% cens 

41,15 

18,43 

0,72 
0,64 

que el Tribunal 

DISTRICTE • VENDRELL 
Cens electoral: 10.475. Votants: 8.312. % Participants: 79,35. % Abstenció: 20,65 
(58). 

Candidats 

Lluís Plandiura i Pou (59) 

Lluís Figueroa i María 

Blancs 
Perduts 

Partit o coal. 

liberal 
romanonista 
república 
autonomista 

Dip. 
eleg. 

Vots 
escrutats 

4.351 

3.941 

10 
10 

% vots 

52,34 

47,41 

0,42 
0,12 

% cens 

41,53 

37,62 

0,09 
0,09 

(58) Protestes del perdedor per compra de vots, que el Tribunal Suprem desestima. 
(59) Comerciant; Comissari Regi de Belles Arts. 

609 



PROVINCIA DE BARCELONA 

DISTRICTE: GRANOLLERS Elecció complementaria 
Cens electoral: 17.659. Data de Telecció: 26-VIII-1923 (60). 

Dip. Vots 
Candidats Partit o coal, eleg. escrutáis % vot % cens 

r 

Francesc Torras i Villa (61) liberal 
Josep M.a Trias de Bes (62) Lliga Regionalista 

(60) La Junta Provincial del Cens no proclama diputat, i es limita a expedir certi-
ficacions deis vots obtinguts pels candidats, elevant el plet al Tribunal Su-
prem; aquest no tingué ocasió de dictaminar degut a Vimmediat adveniment 
de la Dictadura. 

(61) Amb el suport del PRR. 
(62) Amb el suport deis jaumins, Acció Catalana i elements católics. 
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Apéndix 3: 
Diputats a Corts elegits a Catalunya 

entre 1868 i 1899 





Préviament a qualsevol altre tipus d'explicació, s'han de deixar 
clars els postulats que conformen aquest apéndix. Com el títol ja 
avanca, es pretén únicament posar a disposició deis estudiosos una 
primera base documental, a partir de la qual desenvolupar posteriorment 
estudis mes amplis i aprofundits sobre les eleccions efectuades a Catalunya 
des de l'inici deis sexenni revolucionan fins ais comicis de 1899, darrers 
deis celebrats durant el segle XIX. L'aportació de dades resta limitada a 
una relació nominal deis diputáis a Corts, acompanyada —sempre que ha 
estat possible— del cens, votants i vots deis guanyadors en cada un deis 
districtes de Catalunya. El motiu peí que no s'expressen amb detall i sis-
temáticament els resultats complets per cada elecció i per cada districte 
imposa parlar de la font que ha fet viable aquesta recopilació. 

A l'Arxiu del Congrés de Diputáis de Madrid hi ha recollida informa-
ció relacionada amb tots els escrutinis celebrats a partir de 1810. Aquest 
material es troba organitzat per cada legislatura en dos tipus de registres: 
un, nominal, que relaciona alfabéticament els diputats amb expressió del 
seu domicili a Madrid i, només per alguns anys de la primera meitat de 
segle, de la seva professió; Paltre, és un registre territorial que divideix les 
províncies d'Espanya en districtes electorals i assenyala per cadascun el 
propietari de Pacta (1). Des de 1891 hi apareix habitualment el nom
bre d'electors, votants i vots deis guanyadors, xifres que abans d'aquesta 
data es registraven d'una manera molt assistemática. També s'hi espe
cifica qualsevol canvi que s'esdevingués durant la legislatura en Patribu-
ció de l'escó parlamentan: casos de renuncia, incompatibilitat, mort, anuí-
lacio de la votació, etc. i els resultats de les eleccions parcials, cas que 
se'n convoquessin. 

Aquest recull de dades s'ha d'entendre com un complement ais estudis 
que sobre el comportament electoral deis catalans s'han realitzat, i s'estan 
desenvolupant (2), a fi i efecte de contribuir a bastir la historia político-
electoral de Catalunya durant els segles XIX i XX. 

(1) De 1810 a 1823, Catalunya forma una única circumscripció electoral. A 
partir de 1833, a Pentrar en vigor la nova divisió provincial, també es dividí el 
Principat en diverses demarcacions electorals. 

(2) Existeix una ressenya forca completa —tant per Catalunya com per la 
resta de PEstat espanyol — deis estudis existents sobre eleccions de la Monarquia 
i la II República, elaborada peí professor de la Universitat Autónoma de Barce
lona Borja de Riquer &La sociología electoral de la monarquía y de la segunda 
República española» amb motiu del simposi «.Desarrollo regional, nacionalismos 
y regionalismos en España», celebrat a Bad Homburg, 26-28 de juny de 1980, 
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Si es comenca amb les eleccions a Corts Constituents de 1869 —prime-
res on es practica el sufragi universal— és perqué es considera que amb la 
revolució de setembre de 1868 s'iniciá la conformació del marc históric-
electoral en qué es mourá l 'Estat liberal espanyol fins arr ibar a la gran 
crisi de la II República. 

Durant aquest període historie, de mes de mig segle de durada, l 'Estat 
adoptará diverses formes polítiques i cada canvi polític anirá acompanyat 
d'una variació en la práctica del sufragi: d'una primera fase amb sufragi 
universal —Govern Provisional, Monarquia Constitucional d'Amadeu I i 
Primera República es passará, amb la restauració de la Monarquia alfon-
sina, per uns anys de sufragi restringit a persones de cert poder económic 
o bé d'alguna mena de representativitat institucional (1879-1886), per tor
nar de bell nou al sufragi «universal» controlat peí caciquisme i media-
titzat pels interesos de la classe que estava en el poder entre 1891 i 1923. 
Durant l'interval primorriverista s'intentará fer arrelar un tipus de sufra
gi corporatiu que desapareixerá en acabar el període d'excepció de la 
Dictadura per donar pas, amb la poclamació de la II República, a intents 
de práctica electoral democrática. 

Tant qualitativa com quantitativament, els estudis circumscrits ais 
comicis celebrats durant el segle XX fets fins ara, son mes abundants que 
els desenvolupats sobre el segle XIX. Aquesta situació, pensó que justifi
ca qualsevol apor tado informativa sobre el tema malgrat que sigui —com 
així passa en el cas que aquí es comenta— fragmentada i incompleta. 

El fet d'haver investigat, en aquest treball que presentem, la proble
mática electoral catalana i l'haver comprovat les dificultáis que s'han de 
salvar per a localitzar —i no sempre la recerca té un final felic— el ma
terial básic amb el qual treballar, em porta a creure que teñir a má una 
certa documentació sobre un fet historie concret, ajuda i anima a prose-
guir-ne l'análisi. Cree que es podrá arribar a reconstruir el passat elec
toral cátala, del període delimitat en aquest apéndix, si es supleixen les 
limitacions de les dades iniciáis que figuren ais quadres que adjunto, a 
base d'una exploració minuciosa d'altres fonts d'investigació, tal com s'ha 
fet pels anys 1901-1923 (3). 

Malgrat que no entraré en l'análisi deis esmentats quadres de resultáis, 
perqué no és aquest l'objectiu pretés, he reestructurat la seva pre
sentado per tal de fer mes suggerent la seva lectura. Per aixó, en 
lloc de reproduir cada provincia amb els seus corresponents distric-

En el cas de la provincia de Tarragona hi ha la Tesi Doctoral de Joaquim 
Molins presentada Toctubre de 1981 a la Facultat de Dret de la Universitat de 
Barcelona sota el títol «Elecciones y partidos en Tarragona (1910-1936)». Peí que fa 
a la provincia de Lleida, Conxita Mir está per finalitzar la seva Tesi Doctoral sobre 
les eleccions del període 1890-1936. Desconec si sobre les eleccions de la Monarquia 
a la provincia de Barcelona s'está fent algún treball, pero sí tinc noticies d'algunes 
investigacions que s'estan realitzant a la Universitat Autónoma de Barcelona sobre 
les eleccions de l'época republicana. 

(3) Sobre la recerca de material peí període 1901-1923, vegeu el próleg del 
present llibre. 
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tes, he optat per reunir en un únic bloc totes les dades disponi
bles per cada un deis districtes. Considero que d'aquesta manera és mes 
fácil de fer-se una idea global sobre quina ha estat l'evolució político-elec
toral de cada demarcació, en el sentit de copsar — i per posar alguns 
exemples — alió que es reflecteix a l'acta si aquesta és propietat exclu
siva d'un diputat o d'una familia —com Granollers, Vilanova i la Geltrú, 
Cervera, La Seu d'Urgell, Vilademuls, etc., representats durant una serie, 
forca nombrosa, de legislatures peí mateix diputat— i quan s'iniciá 
aquesta implantado personal. Ensems, i amb totes les reserves que les 
xifres ens han de meréixer, donada la mes que dubtosa fiabilitat deis escru-
tinis de la Restauracióy també es pot arribar a establir si l'elecció fou 
disputada o no a base de comparar els votants del districte i els vots 
obtinguts peí guanyador. Alhora, el percentatge de vots sobre el cens 
permet esbrinar quina era la representativitat deis elegits; fins i tot será 
possible capir si s'ha dibuixat una coherencia de comportament en cada 
districte concatenant els distints blocs d'eleccions. 

Tot i que els quadres que es presenten no son de difícil lectura, els 
precediré d'un breu comentari que, a mes de facilitar-ne la interpretació, 
em permetrá remarcar alguns deis canvis operats en la propia mecánica 
electoral i en els límits geográfics de les demarcacions: circumscripcions 
i districtes electorals. 

La data de celebració de cada votació —primera columna deis qua
dres — va acompanyada de les iniciáis corresponents al govern que convo-
cava l'elecció. 

Durant el període d'interinitat obert per la revolució del 1868 i acabat 
el 2-1-1871 amb la proclamació del rei Amadeu I d'Espanya, es porta a 
terme una sola elecció, a Corts Constituents, convocada peí Govern Provi
sional (G. P.) i efectuada, per sufragi universal els dies 15, 16, 17 i 
18 de gener de 1869. Catalunya estava dividida en 9 circumscripcions que 
elegien un total de 37 diputáis: 6 a Barcelona, 5 a Manresa, 5 a Vic, 4 a 
Girona, 3 a Olot, 4 a Tarragona, 3 a Tortosa, 4 a Lleida i 3 a La Seu 
d'Urgell. 

En la breu monarquía d'Amadeu I — Monarquía Constitucional (M. C) , 
on el rei fou elegit per les Corts Constituents de 1869— el eos electoral 
fou cridat 3 vegades a les urnes. Abans de la primera votació s'establí, com 
a conseqüéncia de l'aprovació de la llei electoral de 20-VTII-1870, una nova 
divisió electoral (4). Les circumscripcions foren transformades en dis
trictes seguint un criteri de proporcionalitat amb la població i prenent 
com a base la divisió en partits judicials. El desig de neutralitzar i reduir 
la forca de l'oposició al régim — carlisme i republicanisme — a partir de 
separar zones d'una mateixa influencia ideológica, i obligar-la així a de-
senvolupar una activitat electoral fragmentada, sembla ésser pretensió 
básica de la nova normativa (5). Barcelona va romandre com a circums-

(4) Vegeu Llei de divisió electoral de 1-1-1871. 
(5) Tret del cas de Girona, estudiat per la professora Rosa Virós en la seva 

Tesi Doctoral (inédita) «El comportamiento electoral de los municipios de la 
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cripció electoral pero limitada exclusivament a l'ámbit territorial de la 
ciutat que, alhora, es dividí en 5 districtes uninominals. Mentre, la pro
vincia es dividia en 13 districtes de diputat únic: Arenys, Berga, Castell-
tercol, Gracia, Granollers, Igualada, Manresa, Mataró, Sant Feliu de Llo-
bregat, Terrassa, Vic, Vilafranca i Vilanova i la Geltrú. Manresa i Vic 
desapareixien com a circumscripcions amb mes d'un candidat. En total, 
a la provincia de Barcelona s'elegien 18 diputats, dos mes que l'any 
1869. 

Les províncies de Girona, Tarragona i Lleida es convertiren en demar-
cacions amb 8 districtes uninominals. Els de Girona foren La Bisbal, 
Figueres, Girona, Olot, Puigcerdá, Santa Coloma de Farners, Torroella de 
Montgrí i Vilademuls. La divisió de Tarragona resta així: Falset, Gandesa, 
Reus, Roquetes, Tarragona, Tortosa, Valls i El Vendrell. Els districtes llei-
datans foren Balaguer, Les Borges Blanques, Cervera, Lleida, La Seu 
d'Urgell, Solsona, Sort-Viella i Tremp. Les tres províncies guanyaren un 
diputat cadascuna —8 contra 7— respecte el 1869. 

Si la dinastía de la casa de Savoia no aconseguí estabilitzar-se, la Re
pública que la rellevá no gaudí de millor sort. Des de l'abdicació d'Ama-
deu I — 11-11-1873— fins el retorn a la Monarquía borbónica a fináis de 
1874, la I República va viure sotmesa a una acusada inestabilitat política. 
Les úniques eleccions que aquest régim convoca, celebrades els dies 10, 
11, 12 i 13 de rnaig, prengueren carácter de constituents, dones es pretenia 
delegar en les futures Corts la decisió sobre la forma política que hauria 
d'adoptar TEstat: República Federal o República Unitaria. En tant que 
la distribució deis districtes electorals restava invariable, el eos electoral 
s'incrementá amb la concesió del dret de vot ais homes majors de 21 
anys. 

Amb el pronunciament del general Martínez Campos es posa fi formal-
ment a una República que no aconseguí convertir-se ni en federal ni en 
unitaria. Hom coneix la nova etapa histórica que s'estrená amb la pro
clamado d'Alfons XII amb la denominació de Restauració Monárquica. 
Entre 1874 i 1899 es celebraren 10 eleccions mitjancant dos tipus de su-
fragi: universal per a la votació de gener de 1876, censitari per les elec
cions compreses entre 1879 i 1886, i altra vegada universal per les cinc con
sultes restants. 

Les primeres eleccions de la monarquía restaurada, tot i celebrar-se 
sota la llei electoral de 1870 que proclamava el sufragi universal, no dei-
xaren d'ésser una ficció democrática comandada per Cánovas del Castillo, 
home fort del nou régim, per tal de procurar-se el revestiment legal neces-
sari per a iniciar Toperació de consolidació de la Monarquía. 

Les Corts sorgides d'aquests comicis elaboraren una nova Constitució 
que suprimí les conquestes democrátiques del 1869: sufragi universal, 

provincia de Gerona en las elecciones para diputados a Cortes durante la II Repú
blica española. Una aproximación a su base social y económica». Universidad de 
Barcelona. Facultat de Dret 1975, no conec cap altre intent encaminat a mesurar 
la influencia en la divisió electoral de la llei de 1871. 
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llibertat de premsa, d'associació, de cuite, etc. Pero Cánovas va teñir prou 
habilitat política per evitar que la recuperado d'aquests principis abolits 
fos aspiració integrada exclusivament per les forces antidinástiques. En 
aquest sentit, promou un entesa entre el seu partit — «liberal-conserva
dor» — que assumiria el paper d'immobilista i els «liberáis constituciona-
listes» de Sagasta que, a partir d'acceptar el nou ordre constitucional de 
1876, s'alcaren en defensors oficiáis de les llibertats suprimides. 

La fórmula canovista de canviar el govern conservador per un altre de 
liberal, o a l'inrevés, cada vegada que hi hagués una crisi de govern 
difícil de salvar — i convocar seguidament eleccions que procuressin una 
cómoda majoria parlamentaria al nou gabinet— substituirá a la técnica 
del pronunciament militar, tan emprada en époques anteriors. Aquest bi-
partidisme fou consagrat el 1885 amb «el Pacto del Pardo», encara que ja 
havia comencat a funcionar uns quants anys abans (6). 

A partir de la Constitució redactada per les Corts de 1876 es promulga 
una nova llei electoral, la de 28-XII-1878, que instaurava el sufragi res-
tringit amb criteri censitari per tal d'afavorir a terratinents i propieta-
ris agrícoles enfront d'industrials, comerciants i classes populars. El 
20-IV-1879 tingué lloc la primera votació així regulada. Aqüestes eleccions 
convocades, a igual que les anteriors, peí partit conservador estaven enca-
minades a afermar sólidament el sistema canovista abans de comencar a 
practicar el tornisme governamental. 

Durant el govern liberal de 1886-1890 —únic que quasi arriba a 
complir el període de cinc anys de legislatura assenyalat per la Constitu
ció abans de procedir a convocar noves eleccions— s'aprová la llei elec
toral de 28-VI-1890 que, tot i ésser obra deis liberáis, fou respectada pels 
conservadors en produir-se el canvi de torn. Aquesta llei restablia el 
sufragi universal i en conseqüéncia obria una nova conjuntura política 
que, ja des de les eleccions de 1891, anirá diferenciant les característiques 
de la «normalitat» monárquica pactada anys endarrera per les dues forces 
governamentals. 

Les demarcacions electorals de Barcelona foren les úniques que veieren 
modificáis, lleugerament, els seus límits. La ciutat de Barcelona deixá, des 
de 1879, d'estar dividida en distríctes uninominals, pero conserva el mateix 
nombre de diputats que, fins 1898, continúen essent cinc per convertir-se 
en 7 el 1899. La provincia incorpora a la seva llista de distríctes el de 
Sabadell el 1891 i deixá de comptar, amb el de Gracia el 1899, que es fusiona 
amb la ciutat de Barcelona. Ni Lleida, ni Girona sofriren cap modificació 
en les seves respectives demarcacions; per contra, a Tarragona es 
reconvertiren tres distríctes uninominals en la circumscripció conjunta 
de Tarragona-Reus-Falset, amb tres diputats a elegir. Aquesta nova redis-
tríbució resta invariable fins el 1923. 

(6) El canvi de torn queda reflectit, en el quadres de resultáis, amb la pri
mera lletra del partit que convocava la votació colocada justament després de la 
data de celebrado de cada elecció. 
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Les xifres d'electors i de votants que acudien a les urnes, així com les 
de vots aconseguits pels candidats guanyadors, les trobarem expressades 
en els quadres de resultats sempre que la font original ho tingues recollit. 
Només en els casos que ha estat factible, he obtingut els percentatges de 
participació —columna posterior al nombre de votants— i els percen
tatges de vots sobre cens i sobre votants — columnes que segueixen a la 
de vots absoluts del candidat guanyador—. La manca d'exhaustivitat ob
servable en la recopilació deis resultats és corregida a partir de la reim-
plantació del sufragi universal —concretament des de 1893—, que com
porta necessariament una reelaboració del cens i una major meticulositat 
a l'hora d'enviar les actes de votació al Congrés per part de les Juntes 
Provincials del Cens. Per consegüent, només pels anys compresos entre 
1891-1899 s'han trobat dades completes per a tots els districtes. En canvi, 
la ciutat de Barcelona — lloc on l'elecció era mes disputada per les pro-
pies característiques de gran centre polític — compta amb dades de cens, 
votants i vots per cada una de les 15 eleccions aquí ressenyades (7). 

He considerat convenient acompanyar els valors absoluts de les xifres 
percentuals, ja que en posseir una expressivitat mes gráfica permeten que, 
tant la proporció de vots respecte al cens — o la d'electors presumiblement 
representáis pels candidats guanyadors — com la correlació de forces que 
s'endevina entre els diversos aspirants a una determinada acta — expres-
sada peí percentatge de vots sobre el total de votants —, tinguin un valor 
comparatiu. 

El fet d'indicar aquests valors relatius individualitzats per candidats 
pot semblar que resta importancia a ¡'existencia de candidatures de llista 
en aquelles circumscripcions mes poblades com Barcelona i Tarragona. No 
obstant, dues circumstáncies justifiquen, al meu entendre, que no s'hagi 
fet una agrupació per candidatures: la legislado electoral vigent no re-
coneix en cap moment altra figura que la del candidat i malgrat ésser 
comú que la gent voti amb paperetes distribu'ídes per les propies orga-
nitzacions polítiques, cada elector té llibertat per a confeccionar la seva 
propia llista de candidats. El que aquesta práctica — «panachage» — esti-
gui mes o menys estesa, o la possible circulació de paperetes de vot im
preses amb noms pertanyents a distintes candidatures, condueix a que no 
sempre els aspirants a la representació parlamentaria d'una mateixa llista 
de partit o coalició obtinguin quantitats de vots tan aproximades com per 
a identificar la composició de les diverses candidatures enfrontades donant 
una simple ullada a l'escrutini. Per tant, i en el cas de pretendre estructu
rar un agrupament mecánic per partits o coalicions desconeixent les raons 
que el guiaren, s'hauria pogut caure en el perill d'incloure en una mateixa 
candidatura a dos adversaris polítics. 

És la relació nominal deis diputats electes la part d'aquest apendix 
que permet establir un lligam mes directe amb l'estudi que sobre les 

(7) Només falta, com a tot Catalunya, el nombre d'electors votants i vots 
peí 1891, any en qué entra en funcionament el ttou cens electoral. 
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eleccions legislatives del període 1901-1923 s'ha desenvolupat en aquest 
llibre. 

Els asteriscs situats al costat del nom d'alguns diputáis son per a 
indicar les proclamacions per elecció parcial; al mateix temps, les notes 
que figuren a peu de página expliquen les causes que motivaren cada -re-
canvi. Algunes de les raons que provocaren la. necessitat de comicis cora-.. 
plementaris son molt concises, pero aixó és el resultat de la transcripció, 
gairebé literal, de les notes que constaven al llibre de registre deis resul
táis. Quant ais títols nobiliaris, es fa una única constatació en la primera 
elecció que el diputat ennoblit obté l'acta, tot i que després la renovés 
diverses vegades peí mateix districte (8). 

Resulta sorprenent el poc interés demostrat, tant per les Juntes d'Es-
crutini Provincials com peí Congrés de Diputats, en recollir junt amb el 
nom deis guanyadors la filiado política que lluien quan obtenien l'acta. 
Sembla ésser que els escons parlamentaris eren consideráis mes aviat pro-
pietat particular deis diputats mes que no pas resultat d'una lluita entre 
formacions polítiques. El desig inicial de paHiar aquesta llacuna informa
tiva a base d'indicar la filiació deis diputats inequívocament pertanyents 
a un partit polític concret ha estát finalment rebutjat. No hauria estat 
difícil anotar la filiació deis prohoms mes importants deis partits monár-
quics o republicans que representaren a Corts algún deis districtes cata-
lans; pero ha estat impossible —sense una consulta sistemática de la 
premsa de l'época — establir quina era la filiació en cada legislatura de la 
gran majoria deis proclamáis, especialment deis guanyadors deis districtes 
rurals, car hem comprovat peí període 1901-1923 que els canvis d'etiqueta 
política per part d'un mateix candidat —fins i tot en Tinterval de temps 
que separa una elecció d 'al t ra— son forca freqüents. És per aixó que he 
decidit homogeneítzar la presentació deis quadres i deixar a futures inves-
tigacions la tasca d'omplir aquest i d'altres buits ja assenyalats amb ante-
rioritat (9). 

Finalment, no vull acabar aquesta presentació sense referir-me a la 
possibilitat de qué hi hagi errors en alguns noms i cognoms ressenyats 
ja que no sempre s'haurá donat solucíó encertada a les dificultáis inter-
pretatives de la grafía de la font documental manuscrita emprada. 

(8) En aquest cas es troba Salvador Sama i Torrents, Marqués de Marianao 
(Gandesa), o bé Joaquim Escrivá de Romaní, Marques de Monistrol i d'Aguilar 
(Olot) 

(9) El segon cognom d'alguns diputats no figurava al registre del Congrés ni 
The pogut completar fent una primera consulta a la Gran Enciclopedia Catalana. 
Malgrat que en la majoria deis casos aixó no té massa importancia, n'hi ha d'altres 
en qué es planteja un dubte entre dos possibles candidats. L'exemple mes ciar está 
en Robert Robert que surt el 1872 diputat per Granollers. És tracta de R. Robert 
Casacuberta o R. Robert i Suris? 
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CIRCUMSCRIPCIÓ -

Elecció 

15-18/1 
1869 

(G. P.) 

8-11/3 
1871 

(M. C.) 

3-6/IV 
1872 

(M.C.) 

24-27/VIII 

BARCELONA 

Cens Votants % 

59.085 

8.840 

6.291 

10.541 
10.244 
13.693 

8.840 
7.768 

10.541 
13.492 

8.940 
6.282 

9.145 
10.595 
14.502 

9.166 

52.098 

14.296 

15.967 

3.617 

1,895 

4.777 
4.202 
5.083 

2.028 
2.159 
2.847 
1.674 

3.901 
4.403 

3.287 
2.932 
3.932 

2.316 

Elecció 

Diputáis electes 

Estanislau Figueras i de 
Moragas 

Francesc Pi i Margall 
Goncal Serraclara i Costa 
Joan Tutau i Vergés 
Santiago Soler i Pía 
Pau Alsina 

» complementaria (1) 
Josep Tomás i Salvany 
Enric Guzman 

Elecció complementaria (2) 
27,02 

40,91 

30,12 

45,31 
41,01 
37.12 

I 

II 

III 
IV 
V 

Elecció 

22,94 
27,79 
27,00 
12,40 

43,63 
65,89 

35,94 
27,67 
27,11 

25,26 

I 
II 

III 
IV 

I 
II 

III 
IV 
V 

I 

Goncal Serraclara i Costa 

Estanislau Figueras i de 
Moragas 

Estanislau Figueras i de 
Moragas 

Josep Ferrer i Vidal 
Francesc Pi i Margall 
Blas Pierrard Alcedar 

complementaria (3) 

Pere Collaso i Gil 
Paciano Masadas 
Antoni Castells de Pons (4) 
Blas Pierrard Alcedar 

Tomás Fábregas 
Estanislau Figueras i de 

Moragas 
Rafael Boet 
Francesc Pi i Margall 
Santiago Soler i Pía 

Tomás Fábregas 

Vots 

27.392 
27.372 
27.154 
27,151 
27.056 
26.386 

13.259 
13.248 

10.400 

1.772 

1.553 
2.214 
2.616 
3.622 

2.011 
1.206 
2.606 
1.241 

2.086 

2.191 
2.007 
2.234 
2.947 

1.190 

%C 

17,60 

20,04 

24,68 
21,00 
25,53 
26,45 

22,74 
15,52 
24,72 

9,19 

23,33 

34,87 
21,94 
21,08 
20,32 

12,98 

%v 

52,57 
52,53 
52,12 
52,11 
51,93 
50,64 

92,74 
92,66 

65,13 

48,99 

30,12 
46,34 
62,25 
71,25 

99,16 
55,85 
91,53 
74,13 

53,47 

99,52 
61,05 
76,19 
74,94 

51,38 
1872 7.009 1.838 26,27 II Estanislau Figueras i de 

(M.C.) Moragas 1.214 17,32 66,05 
8.873 1.282 14,44 III José M.a de Orense-Milán 

de Aragón y Herrero 1.121 12,63 87,44 
10.636 1.584 14,89 IV Francesc Pi i Margall 1.574 14,79 99,36 
14.624 2.410 16,47 V Santiago Soler i Pía 1.701 11,63 70,58 



10-13/V 
1873 
(R) 

• 

• 

20-23/1 
1876 
(C) 

20/IV 
1879 
( Q 

20/VHI 
1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5/III/1893 
(L) 

' F 

12.644 
8.409 

10.378 
L 

18.715 

r 

6.727 
9.626 

11.808 
14.328 

j 

9.249 

10.348 

9.915 

[ 

9.783 

9.614 

52.673 

2.513 
2.951 

2.323 
3.318 
6.116 

2.137 
1.558 
1.785 
2.752 
4.573 

n 

2.944 

3.682 

3.890 

2.209 

-

15.144 

19,87 
35,09 

22,38 

32,68 

—-r 

23,16 
18,53 
23,30 
31,91 

I 
II 

III 
IV 
V 

I 
II 

III 
IV 
V 

Elecció 
4 — -

28,44 

37,13 

39,76 

22,97 

28,75 

-

• 

II 

w 

Benito Arabio Torres 
Estanislau Figueras i de 

Moragas 
Josep Anselm Clavé i Camps 
Francesc Pi i Margall 
Santiago Soler i Pía 

Pere Collaso i Gil 
Pere Bosch i Labrús 
Francesc de P. Rius i Taulet 
Camil Fabra i FontanUls 
Emilio Castelar y Ripoll 

1 complementaria (5) 
Joan Jover i Serra 

Manuel Duran i Bas 
Frederic Nicolau 
Francesc López i Fabra 
Francesc de P. Rius i Taulet 
Emilio Castellar y Ripoll 

Teodor Badó i Sureda (6) 
Camil Fabra i Fontanills 
Antoni Roger i Vidal 
Emilio Castellar y Ripoll (7) 
Frederic Marcet 

Manuel Duran i Bas 
Josep Sert 
Frederic Nicolau 
Teodor Baró i Sureda (8) 
Camil Fabra i Fontanills 

Frederic Nicolau 
Josep Vilaseca i Mogas 
Frederic Marcet 
Camil Fabra i Fontanills (9) 
Joan Rossell i Rubert 

Josep Vilaseca i Mogas 
Josep M.a Planas i Casáis 
Andreu de Gard i de Roselló 
Francesc Pi i Margall (10) 
Manuel Ruiz Zorrilla (11) 

Francesc Pi i Margall (12) 
Joan Sol i Ortega 
Tiberio Avila Rodríguez 
Josep Comas i Masferrer (13) 
Joan Rossell i Rubert 

1.669 
. 

2.943 
2.020 
3.303 
5.298 

2.119 
882 

1.011 
1.115 
2.041 

2.954 

1.314 
1.269 
1.049 

954 
898 

2.369 
2.209 
2.157 

886 
875 

2.739 
2.503 
2.494 
1.221 
1.161 

956 
953 
869 
837 
752 

6.917 
6.964 
6.844 
4.551 

6.425 
6.404 
6.016 
5.485 
5.446 

13,19 
F 

34,99 
19,46 

28,30 

— 

13,11 
10,50 
9,44 

14,24 
- • -

44,63 
43,10 
35,63 
32,40 
30,50 

23,89 
22,27 
21,79 

8,93 
8,82 

27,99 
25,58 
25,49 
12,48 
11,40 

9,94 
9,92 
9,03 
8,70 
7,82 

12,19 
12,15 
11,42 
10,41 
10,33 

66,41 

99,72 
86,95 
99,54 
86,62 

99,15 
56,61 
56,63 
40,51 
44,63 

L 

55,96 
54,04 
44,67 
40,63 
38,24 

64,34 
59,99 
58,58 
24,06 
23,76 

70,41 
64,34 
64,11 
31,38 
29,84 

43,27 
43,14 
39,29 
37,89 
34,04 

K 

42,42 
42,28 
39,72 
36,21 
35,96 
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12/IV/1896 
(C) 59.094 21.663 36,65 

Joan Coll i Pujol 
Joan Puig i Saladrigas 
Joan Rossell i Rubert 
Joan B. Orriols i Comas 
Eduard Maluquer i de Tirrell 

14.371 
13.919 
13.629 
7.345 
7.265 

24,31 
23,55 
23,06 
12,42 
12,29 

27/111/1898 
(L) 54.456 17.312 31,80 

Josep Comas i Masferrer 
Joan Rossell i Rubert 
Joan Puig i Saladrigas 
Joan Sol i Ortega 
Emili Junoy i Gelabert 

12.879 
12.585 
12.274 
6.101 
5.590 

16/IV/1899 
(C) 92.384 9.222 9,98 

Joan Sol i Ortega 
Eduard Maluquer i de Tirrell 
Joan Puig i Saladrigas 
Marqués de Soto Hermoso 
Joan Sallares i Pía 
Rómul Bosch i Alsina 
Josep Cucurella i Tost 

23,65 
23,11 
22,53 
11,20 
10,26 

7.566 
7.109 
6.651 
6.477 
6.296 
5.560 
5.558 

8,18 
7,69 
7,19 
7,00 
6,81 
6,01 
6,01 

66,33 
64,29 
62,91 
33,90 
33,53 

74,39 
72,69 
70,89 
35,24 
32,28 

82,04 
77,00 
72,12 
70,23 
68,27 
60,29 
60,26 

(1) 

(2) 
(3) 

(4) 
(5) 
(6)) 
(7) 
(8) 
(9) 

(10) 
(11) 

(12) 
(13) 

Estanislau Figueras va optar per Vacía de Tortosa; Juan Tutau per la de 
Girona; i, Goncal Serraclara fou sentenciat per un Consell de Guerra, abans 
13-1-1870, data en que la sentencia pasa a les Corts. 
Vacta no s'aprová fins el 16-XII-1870. 
Estanislau Figueres opta per Falset. Respecte a les altres substitucions, des
come els motius que van portar a celebrar eleccions complementarles. 
A la sessió de 22-1-1872 es declara incapacitat per exercir el carree. 
Pere Bosch, opta per Vacta de Vic. 
Sense especificar-ne les raons es declara la vacant a la sessió del 15-11-1883. 

E. Castelar, opta per Vacta d'Osca. 
Teodor Baró renuncia al carree a la sessió de 26-X1U-1885. 
Camil Fabra, renuncia al carree a la sessió de 2-IV-1889. 
Francesc Pi i Margall opta per Vacta de Valencia. 
Manuel Ruiz Zorrilla produí un vacant al no presentar la credencial de 
diputat. Així es reconegué a la sessió de 8-VI-1892. 
Francesc Pi i Margall opta per Vacta de Madrid. 
Josep Comas i Masferrer renuncia a Vacta per haver estat nomenat diputat 
provincial peí primer districte electoral de Barcelona. 
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DISTRICTE: ARENYS DE MAR 

Elecció Cens Votants 

L • "1 

8-11/111/1871 
(M. C) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/1 V/l 884 
(O 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(Q 

5/III/1893 9.533 
(L) 

5.923 

5.403 

2.364 

3.555 

6.653 

1.301 

1.281 

1.140 

1.047 

6.398 

% Diputáis electes Vots %C %V 

Eusebi Pascual i Casas 3.003 

Josep de Ratés 2.732 

Eusebi Pascual i Casas 2.363 

Eusebi Pascual i Casas 3.555 

Joaquim de Cabirol 4.436 

Enrique de Orosco y de la Fuente 652 

Enrique de Orosco y de la Fuente 1.262 

Antoni Borrell i Folch 1.121 

Enrique de Orosco y de la Fuente 669 

Enrique de Orosco y de la Fuente 2.975 

50,70 

50,56 

99,95 

100 

66,57 

50,11 

98,51 

63,89 

67,11 Josep M.a Planas i Casáis 3.460 36,29 54,07 

12/IV/1896 9.663 5.394 55,85 Josep M.a Planas i Casáis 
( Q 

3.352 34,68 62,14 

27/111/1898 9.642 6.295 65,28 Josep M.a Planas i Casáis 
(L) 

3.776 39,16 59,98 

16/IV/1899 9.643 3.944 40,90 Josep M * Planas i Casáis 
(C) 

3.926 40,71 99,54 
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DISTRICTE: BERGA 

Elecció 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

Cens Votants 

7.242 4.683 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1S73 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/4/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(U 

27/IV/1884 

27/IV/1884 
(L) 

i mi 1891 
(Q 

5/111/1893 
(L) 

12/IV/1896 
( Q 

27/111/1898 
(L) 

16/IV/1899 
(C) 

— — 

8.370 

8.165 

9.353 

9.488 

7.332 

1.559 

1.743 

5.322 
3.943 

774 

781 

580 

541 

\ 

5.719 

5.934 

6.666 

6.906 

% 

64,66 

68,32 

72,67 

71,27 

78,78 

Diputáis electes 

Lluís María de Llauder 
i de Dalmases 

Ignasi de Sabater 

Ignasi de Sabater (1) 
Federico Rusca Iglesias 

Federico Rusca Iglesias 

Josep Pascual i de Bonanza (2) 
Enrique Orozco * 

Manuel Duran i Bas 

Josep Pascual i de Bonanza (3) 
Joaquim Marin Carbonell 

Joaquim Marin i Carbonell 

Joaquim Marin i Carbonell (4) 
Joaquim Marin Carbonell * 

Lluís María de Llauder 
i de Dalmases 

Joaquim Marin i Carbonell 

Joaquim Marin i Carbonell 

Joan Ferrer i Vidal 

Antonio Rosal Sala 

Vots 

4.538 

3.804 

1.022 
535 

1.742 

3.760 
3.916 

488 

424 
543 

354 

536 
407 

2.572 

3.403 

2.982 

3.410 

3.719 

%c 

62,66 

40,65 

36,52 

36,45 

39,19 

%v 

96,90 

51,88 

65,55 
34,31 

99,98 

70,65 
9.931 

63,04 

54,28 

61,03 

99,07 
75,23 

59,50 

50,25 

51,15 

53,85 

(1) Elecció anullada; es proclama com guanyador el segon candidat, F. Rusca, 
(2) En la sessió de 10 de novembre de 1876, es declara incompatible el carree de 

diputat amb el que exercia a Vexércit de Cuba. 
(3) A la sessió de 14 d'octubre de 1881 es deixá sense efecte la proclamado —no 

fent alíusió a les raons d'incompatibilitat de Vany 1876—, i es va admetre i pro
clamar J. Marin. Cal assenyalar que la xifra de vots de J. Marin fou rectificada 
9.a posteriora. 

(4) Renuncia el carree i es celebra nova elecció. Acta aprovada el 16-XII-89. 
* elecció complementaría 
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DISTRICTE: CASTELLTERCOL 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(Q 

20/IV/1879 
(C) 

20/VII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
( Q 

5/III/1893 6.879 
(L) 

5.731 

7.124 

4.264 

3.648 

7.329 

1.072 

1.357 
1.207 

995 

1.788 

4.383 

Josep Maluquer i de Tirrell 

Josep Maluquer i de Tirrell 

Anicet Mirambell 

Joan Martí i Farrats 

Nil M.a Fabra i Deas 

Antoni de Barnola 

Antoni Rodó i Casanovas (1) 
Frederic Pons i Montells * 

Antoni de Barnola 

2.495 

6.743 

1.697 

1.419 

4.529 

633 

680 
1.069 

965 

Ramón de Rocafort i Casamitjana 892 

43,53 

94,65 

39,79 

38,89 

61,79 

59,04 

50,11 
88,56 

96,98 

49,88 

Ramón de Rocafort i Casamitjana 2.755 40,04 62,85 

63,71 Ramón de Rocafort i Casamitjana 3.822 • Í 

12/IV/1896 6.915 5.375 77,22 Josep M.a Rius i Badia 
L J 

(C) 

27/111/1898 6.841 4.634 67,73 Josep M.a Rius i Badia 
(L) 

5.359 77,49 99,70 

4.554 66,56 98,27 

16/IV/1899 6.781 4,150 61,20 Ramón de Rocafort i Casamitjana 4.097 60,41 98,72 
(C) 

w X 

(1) Elecció anuliada per sentencia del Tribunal d'actes (sessió de 9-1V-83) 
* elecció complementaria 



DISTRICTE: GRACIA 

Elecció Cens Votants % 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

4.133 

3.084 

2.250 
629 

7.291 

Diputáis electes 

Baldomer Lostau i Prats 

Francesc Puigjaner i Gual 

Nicolás Salmerón Alonso (1) 
Baldomer Roig * 

Jeroni Fuillerat i Arjona 

Vots 

2.773 

3.005 

2.238 
320 

3.644 

%c %v 

67,09 

97,43 

99,46 
50,87 

49,97 

20-23/1/1876 16.285 4.004 24,58 Josep M.a Nadal i Vilardaga 
(C) 

1.739 10,67 43,43 

20/IV/1879 
(C) 

20/VII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV 1886 

(L) 

1/11/1891 
( Q 

5/111/1893 

815 Josep M.a Nadal i Vilardaga (2) 266 

899 
Vicent de Romero i Baldrich 

1.184 

1.235 

957 

Roque Labajoz Arenas 

Francisco M.a de Borbón y 
Castellví (3) 

Josep Bosch i Serrahima * 

21.651 11.382 52,57 Mariá Puig i Valls (4) 
21.651 8.971 41,43 Nicolás Salmerón Alonso 

23.043 8.893 38,59 Nicolás Salmerón Alonso 

834 

1.053 

32,66 

92,76 

88,93 

586 
836 

5.285 
7.422 

24,40 
34,28 

47,44 
87,35 

46,43 
82,73 

7.389 40,60 59,50 

12/IV/1896 25.237 11.055 43,80 Francisco M.a de Borbón y 
(L) Castellví 

27/IH/1898 24.844 3.559 14,32 Nicolás Salmerón Alonso 
(L) 

8.319 32,96 75,25 

2.483 9,99 69,76 

16/IV/1899 
(C) 

Desapareix com districte uninominal 

(1) Opta per rocía de Badajoz. 
(2) Vacía fou declarada greu i Vadmissió del dipuíaí no tingué lloc fins el 13-1-1881. 
(3) Velecció fou anulíada per sentencia del Tribunal (TAcíes. 
(4) A la sessió celebrada Vll-IH-1892 es dona compíe de Vanullació de Velecció. 

Vacía de N. Salmerón s'aprová a la sessió de 6-XII-1892. 
* Elecció complemeníária. 
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DISTRICTE: GRANOLLERS 

Eleccio Cens Votante % 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/IV/1886 

(U 

1/II/1891 
(C) 

9.140 

7.526 

3.716 

3.573 

5.312 

1.518 

L668 
1.615 

1.643 

1.758 
1.761 

Dipútate electes 

Antoni Ferratges i Mesa 

Robert Robert 

Juan Fernández Latorre 

Mariá Maspons i Labros 

Mariá Maspons i Labros 

Antoni Ferratges i Mesa (2) 
Antoni Ferratges i Mesa * 

Antoni Ferratges i Mesa 

Antoni Ferratges i Mesa (3) 
Antoni Ferratges i Mesa (4) * 
Antonio López Muñoz * 

Antoni Ferratges i Mesa 
(Marqués de Mont-roig) 

Vote %C %V 

Antoni Ferratges i Mesa (1) 2.425 

5.419 

1.955 

2.082 

2.612 

1.032 

1.511 
1.610 

1.100 

2.972 

26,53 

72,00 

52,61 

58,27 

49,17 

67,98 

90,58 
99,69 

66,95 

1.492 
1.761 
784 

84,86 
100 

5/HI/1893 
(L) 
12/IV/1896 

(C) 

27/IH/1898 
(L) 

16/IV/1899 
(C) 

11.961 7.654 63,99 Antoni Ferratges i Mesa 

11.718 9.044 77,18 Manuel Planas i Casáis (5) 
11.840 6.996 59,08 Mariá Puig i Valls * 

4.519 37,78 59,04 

11.830 7.101 60,02 
11.850 5.552 46,85 

11.952 7.120 5^,57 

Antoni Ferraíges i Mesa (6) 
Alvaro Carbajal Melgarejo 

(Marqués del Cénete) * 
L • 

Felip Ricart de Córdoba 
(Marqués de Santa Isabel) 

9.020 76,97 99,73 
6.996 59,08 100 

7.045 59Í55 99,21 
5.478 46,22 98,66 

6.009 50,27 84,39 

(1) A la sessió de 22-1-1872 es declara incapacitat per Vexercici del carree de diputat. 
(2) Es presenta la seva renuncia a la sessió de 21-21-1883. 
(3) A la sessió de 2-XH-1887 va cessar en el carree, 
(4) Sense jurar el carree, li fou admesa la seva renuncia en la sessió de 6-VI-1890. 
(5) Fou nomenat senador vitalici, el l-VH-1896. 
(6) Fou nomenat senador vitalici, el 30-V-1898. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: IGUALADA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes 

8-11/III/1871 8.799 5.797 65,88 Frederic Gomis i Mestre 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

3.631 Frederic Gomis i Mestre 

24-27-VIH 1872 
9.001 482 5,35 

(M. C.) 

Salvador Sanpere i Miguel 

10-13/V/1873 9.559 1.561 16,33 Salvador Sanpere i Miguel 
(R) 

20-23/1/1876 7.924 4.646 58,63 Antoni Castell de Pons 
(C) 

Vots %C %V 

2.483 28,21 42,73 

3.348 92,20 

482 5,35 100 

1.483 15,51 95,00 

1.922 24,25 41,36 

20/IV/1879 
( Q 

1.003 Manuel Camacho Fernández 638 63,60 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
( Q 

5/IH/1893 
(L) 

957 

Bartomeu Godo i Pié 

FrancesC Goma i Ferran 

Bartomeu Godo i Pié 

Josep M.a Rius i Badia 

9.429 6.375 67,82 Caries Godo i Pié 

735 

735 76,80 

614 

2.698 

3.994 42,35 62,45 

12/IV/1896 9.414 6.055 64,31 Caries Godo i Pié 
(C) 

27/111/1898 9.227 5.582 60,49 Josep Balcells i Cortada 
(L) 

3.175 33,72 52,43 

5.522 59,84 98,92 

16/IV/ 1899 9.207 5.356 58,17 Ramón Godo i Lallana 
( Q 

3.650 39,64 68,14 
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DISTRICTE: MANRESA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

15-18/1/1869 
(C. C.) 

Antoni M.a Fontanals 
Gabriel Baldrich i Palau (1) 
Víctor Balaguer i Cirera 
Adolf Joarizti i Lasarte 
Robert Robert i Casacuberta 

20.307 
19.798 
19.763 
19.229 
19.075 

8-11/III/1871 10.882 7.174 65,86 Joaquim Escuder 
(M. C.) 

3.594 33,02 50,09 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/V1II/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(M. C ) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4-IV 1886 

(L) 

1/II/1891 
(C) 

6.431 

2.763 

3.856 

7.398 

1.515 

1.272 

3.392 

1.199 
1.123 
1.342 

Eduard Reig 

Joaquim Escuder 

Narcís Monturiol i Estarriol 

Eduard Reig 

Eduard Reig (2) 

Josep Mas i Martínez 

Ramón de Rocafort i 
Casamitjana 

Francesc Toda i Tortosa (3) 
Francesc Toda i Tortosa * 
Pere Cort i Gisbert * 

Josep M.a Cornet i Mas 

3.249 

2.704 

3.856 

6.100 

1.276 

1.246 

1.269 

1.029 
757 

1.342 

3.032 

50,52 

97,86 

100 

81,23 

84,16 

97,95 

37,41 

91,95 
67,40 

100 

5/III/1893 11.717 6.402 54,63 Emili Junoy i Gelabert 
(L) 

3.779 32,25 59,02 

12/IV/1896 11.626 5.195 44,68 Doménec Sert i Badia 
(C) 

4.821 28,99 92,80 
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1 

i 

27/111/1898 11.521 6.464 56,10 Josep Collaso i Gil 6.445 55,94 97,70 
a) 

16/IV/1899 11.495 6.891 59,94 Leonci Soler i March 6.891 59,94 100 
( Q 

(1) A la sessió de l-XI-1870 es declara la placa vacant. 
(2) Es participa la seva mort a la sessió de 3-1-1881. 
(3) La primera renuncia es comunica a la sessió de 2-1V-1887. Posteriorment, cessá 

en el carree el 23-111-1889. Es celebra nova elecció el 23-IV-1889, que per anul-
lació s'hagué de repetir el 18-V111-1889. En aquesta darrera votació sorti elegit 
Pere Cort. 

* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: MATARÓ 

Elecció Cens Votants 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27 /VIH/1879 
(M .C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/V/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5.773 

4.800 

1.551 

5.608 

4.309 

1.295 

790 
1.080 

1.144 

830 

% Diputáis electes Vots %C %V 

Rafael Serrano i Magrinyá 3.342 

Antonio González Llórente 2.621 

Pere Cisa i Cisa 1.542 

Antoni Carné i Mata 2.946 

Joaquim Valentí i Fontrodona 3.416 

Joaquim Valentí i Fontrodona 759 

Francesc Taulina i Garriga (1) 
Josep García i Oliver * (2) 

770 
673 

Joaquim Valentí i Fontrodona 1.120 

Lluís Soler i Pía 

Delmir de Caralt i Matheu 

438 

2.478 

57,89 

54,60 

99,41 

52,53 

79,27 

58,61 

97,46 
62,31 

97,80 

52,77 

5/III/1893 10.307 5.044 48,93 Lluís Soler i Pía 
(L) 

12/IV/1896 10.768 4.919 45,68 Bartomeu Bosch i Puig 
(C) 

27/111/1898 11.158 7.597 68,08 Pablo Cruz Orgaz 
(L) 

16/IV/1899 10.754 6.471 60,17 Salvador de la Trinitat 
(C) Rius i Torres 

3.202 31,06 63,48 

3.780 35,10 76,84 

7.321 65,56 96,36 

6,214 57,78 96,02 

(1) A la sessió de 28-1X-1881 es declara incapaciiat per a exercir el carree,. 
(2) Es dona compte de la seva mort a la sessió de 5-1-1884. 
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DISTRICTE: SABADELL 

Elecció Cens Votants % Diputats electes Vots %C %V 

Fins 1891 no apareix Sabadell com 
districte uninominal. 

1/11/1891 
(C) 

Pau Turull i Comadran (1) 2.693 

5/III/1893 9.020 4.473 49,58 Francesc Pi i Margall (2) 
(L) 9.084 5.894 64,88 Timoteo Bustiilo López * 

12/IV/1896 9.282 5.000 53,86 Timoteo Bustiilo López 
(Q 

3.298 35,46 65,84 

27/111/1898 9.282 3.988 42,96 Timoteo Bustiilo Lóp 
(L) 

16/IV/1899 9.271 5.391 58,14 Timoteo Bustiilo Lóp 
(C) 

3.969 42,76 99,52 

3.401 36,68 63,08 

(1) A la sessió de 5-XII-1892 es doña compte del seu traspás, 
(2) Opta per Facía de Madrid. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: SANT FELIU DE LLOBREGAT 

Elecció Cens Votants 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(Q 

20/VUI/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(L) 

4/IV/1886 
(L) 

i/n/i89i 
( Q 

5/III/1893 
(C) 

13.117 

12.805 

5.976 
3.647 

3.803 

3.098 

7.678 

7.728 

1.185 

1.032 
1.216 

1.065 

1.022 

6.986 

5.921 

% 

53,26 

46,23 

Diputáis electes 

Adolf Joarizti i Lasarte (1) 
Francesc Soler i Matas * 

Joan Martí i Torres 

íosep Rubau Donadeu i 
Corcellés 

Josep Rubau Donadeu i 
Corcellés 

Antoni Sedó i Pámies 

Antoni Sedó i Pámies 

Miquel Elias i Marchal (2) 
Josep Ramoneda i Monés * 

Antoni Sedó i Pámies 

Josep Ramoneda i Monés 

Josep Comas i Masferrer 

Joan Martí i Torres 

Vots 

3.543 
1.931 

2.874 

1.549 

4.403 

7.238 

1.050 

376 
787 

769 

634 

3.473 

2.816 

%c 

26,47 

21,99 

%v 
59,28 
52,94 

75,57 

50,00 

57,42 

93.65 

88,60 

36,43 
64,72 

72,20 

62,03 

49,71 

44,55 

12/IV/1896 14.122 5.031 35,62 Josep M.a Cornet i Bergadá 
(C) 

4.455 31,54 88,55 

27/111/1898 13.160 4.922 37,40 Josep Roig i Bergadá 
(L) 

4.026 30,59 81,79 

16/IV/1899 9.962 5.675 56,96 Lluís Sedó i Guichard 
(C) 

2.324 23,32 40,95 

(1) Opta peí districte de Terrassa. 
(2) Elecció anulíada peí Tribunal d'actes. 
* Elecció complementaria, 
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DISTRICTE: TERRASSA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

6.843 

6.924 

4.648 

4.969 

Adolf Joarizti i Lasarte 

Lluís de Ramón 

Joan Pía i Mas 

Joan Pía i Mas 

3.805 55,60 

3.690 53,29 

2.833 60,95 

2.351 47,31 

20-23/1/1876 10.000 6.241 62,41 Pau Turull i Comadran 
(C) 

4.097 40,97 65,64 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/P//1884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

5/III/1893 
(L) 

2.297 

1.973 

1.995 

2.193 

Pau Turull i Comadran 

Joaquim Planas i Borrell 

Pau Turull i Comadran 

Joan Maluquer i Viladot 

7.493 4.559 60,84 Pere Bosch i Labros (1) 
7.495 4.331 57,78 Antoni Sedó i Pámies * 

7.576 4.367 57,64 Alfons Sala i Argemí 

1.367 

1.936 

1.737 

1.812 

59,51 

98,12 

87,06 

82,62 

1.923 25,66 42,18 

2.423 32,44 55,94 

2.473 32,64 56,62 

12/IV/1896 8.013 4.223 52,70 Alfons Sala i Argemí 
(C) 

L 

27/111/1898 8.098 3.202 39,54 Alfons Sala i Argemí 
(L) 

4.221 52,67 99,95 

3.189 39,38 99,59 

16/IV/1899 8.409 3.654 43,45 Alfons Sala i Argemí 
(C) 

3.653 43,43 99,97 

(1) Tot i que fou proclamat per la Junta d'Escrutini, no presenta la credencial i a 
la sessió de 22-11-1892 s'anulíá Vacía. 

* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: VIC 

Elecció Cens Votants % 

15-18/1/1869 38.474 
(C. O 

18.953 

Diputáis electes 

José Fernández Cueto 
Juan Bautista Topete 
Eduard Maluquer i de Tirrell 
Ramón Vinader i Nubau 
Antoni Ferratges i Mesa 

Elecció Complementaria (1) 
Josep Puig i Llagostera 
Eusebi Pascual i Casas 

Elecció Complementaria (2) 
Lluís M.a de Llauder i 

D almas es 

Vots 

15.184 
15.051 
14.945 
12.443 
11.814 

9.730 
7.318 

10.603 

% c %V 

39,46 
39,11 
38,84 
32,34 
30,70 

51,33 
38,61 

— - _ 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIU/1872 
(M. C.) 

5.184 

3.715 

3.117 

Ramón Vinader i Nubau 

Frederic Pons i Montells 

Félix Maciá i Bonaplata 

4.274 

3.068 

1.557 

82,44 

82,58 

49,95 

10-13/V/1873 
(R) 

3.913 Josep Bach i Serra 3.913 100 

20-23/1/1876 
(C) 

4.490 Pere Bosch i Labrús 2.022 45,03 

20/IV/1879 
(Q 

846 Pere Boscb i Labrús 542 64,06 

20/VHI/1881 
(L) 

620 Pere Bosch i Labrús 434 70,00 

27/IV/1884 
(C) 

759 Pere Bosch i Labrús 740 97,49 

4/IV/1886 
(L) 

830 Ignasi M.a de Despujol 
(Marqués de Palmerola) 

554 66,74 

1/II/1891 

(C) 

9.121 6.305 Ignasi M * de Despujol (3) 
9.121 6.305 69,12 Manuel de Lianza i Pignatell 

(Duc de Solferino) 

3.099 33,97 49,15 
2.813 30,84 44,61 
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5/III/1893 
(L) 

9.233 6.210 67,25 Albcrt Rusinyol i Prats 

12/IV/1896 9.362 5.219 55,74 Joaquim Badia i Andreu 
(C) 

3.417 37,00 55,02 

5.174 55,26 99,13 

27/111/1898 8.989 4.595 51,11 Josep Soley i Aloy 
(L) 

16/IV/1899 9.179 4.928 53,68 Ramón d'Abadal i Caldero 
(C) 

4.584 50,99 99,76 

2.490 27,12 50,52 

(1) José Fernández Cueto va morir el mes de desembre de 1869, Juan B. Topete opta 
per Vacta de Madrid el 3-111-1869, 

(2) A la sessió del 15-111-1870 s*acordá efectuar nova votació per a cobrir la vacant 
produída per Eusebi Pascual i Casas. 

(3) A la sessió de 6-X11-1892 s'anuHá VElecció del Sr, Despujol i es proclama al Sr. 
Duc de Solferino. 
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DISTRICTE: VILAFRANCA DEL PENEDÉS 

Eleccio * Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
( Q 

5.397 

Francesc Pi i Margall (1) 
Rafael de Lianza i Esquivel 

F. d'Assis Martorell i Badia 

3.040 Miquel Baltá i Pujol 

3.271 Francesc Company i Ferreras 

6.040 Josep Puig i Llagostera 

20/IV/1879 1.962 1.350 68,80 Josep Puig i Llagostera (2) 
(C) 1.962 1.558 79,40 Josep M.a Planas i Casáis* 

20/VIII/1881 
(L) 

1.501 F. D'Assis Martorell i Badia 

27/IV/1884 1.818 1.401 77,06 Josep M.a Planas i Casáis 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

5/ÜI/1893 
(L) 

1.366 Josep Collaso i Gil 

Josep Elias de Molins 

12.308 6.943 56,41 Baldomer Lostau i Prats 

12/IV/1896 12.205 7.707 63,14 Josep Elias de Molins 
(C) 

27/111/1898 12.765 7.354 57,61 Joan M.a Forgas i Frígola 
(L) 

16/IV/1899 9.711 6.281 64,67 Caries M.a de Moy i Saurí 
(C) 

2.740 
2.821 

1.929 35,74 

1.821 59,90 

1.830 55,94 

6.040 100 

723 36,85 53,55 
1.211 61,72 77,72 

1.429 95,20 

1.020 56,10 72,80 

1.179 86,31 

5.431 

4.337 35,32 62,46 

5.618 46,06 72,89 

5.442 42,63 74,00 

3.459 35,61 55,07 

(1) El 31-X-1871, R. de Lianza ocupa el lloc de F. Pi i Margall 
(2) A la sessió de 24-XH-1879 es dona compte del seu traspas. 
* Elecció complementaria. 



DISTRICTE: VILANOVA I LA GELTRÜ 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

Víctor Balaguer i Cirera 3.898 

3-6/IV/1872 9.477 6.467 68,23 Víctor Balaguer i Cirera 
(M. C.) 

4.914 51,85 75.98 

24-27/VHI/1872 
9.477 3.615 38,14 Víctor Valaguer i Cirera 1.880 19,83 52,00 

(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
( Q 

20/IV/1879 
( Q 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/1 V/l 886 

3.144 Josep M.a Valles i Ribot 3.106 98,79 

4.525 Víctor Balaguer i Cirera 3.906 86,32 

1.150 Víctor Balaguer i Cirera 1.030 89,56 

1.231 
1.392 

1.533 

Víctor Balaguer i Cirera (1) 

Víctor Balaguer i Cirera * 

Víctor Balaguer i Cirera 

1.157 
1.392 

93,98 
100 

1.505 98,17 

1.579 
1.027 

Víctor Balaguer i Cirera (2) 1.237 
Salvador de Sarna i de Torrente 

(Marqués de Marianao) * 995 

78,34 

96,88 

1/11/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

Josep A. Ferrer i Soler 4.500 

11.058 7.333 66,31 Josep M.a Valles i Ribat (3) 
Josep A. Ferrer i Soler 

3.620 32,72 49,36 
3.771 

12/IV/1896 11.522 7.432 64,50 María Puig i Valls 
(C) 

27/111/1898 11.328 6.449 56,92 
(L) Frederic Travé i Escardó 

16/IV/1899 10.065 5.895 58,59 Joan Ferrer i Vidal 
(C) 

4.103 35,61 64,50 

6.312 55,72 97,87 

5.811 57,73 98,57 

(1) i (2) En ambdós casos, renuncia a Pacta i s* efectuaren noves eleccioss. 
(3) A la sessió de 29-1-1895. es dona compte de Vacord del Congrés de rectificar 

Vescrutini general a favor del Sr. J. R. Ferrer. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: GANDESA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 5.737 Matias Valls i Llaberia 3.358 58,53 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 Sense dades 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 3.976 Josep Franquet i Dará 3.239 8.146 
(M. C.) 

10-13/V/1873 9.459 2.995 31,66 Josep Compte i Pedret 2.714 28,69 90,61 
(R) 

20-23/1/1876 8.643 6.629 76,69 Eduard Gasset i Matheu 6.629 76,69 100 
( Q 

20/IV/l 879 1.511 Josep Ferrer i Forés 1.390 91,99 
(Q 

20/VIII/1881 2.564 1.833 71,48 Pere A. Torres i Jordi (1) 1.241 48,40 67,70 
(C) 1.689 Pere A. Torres i Jordi* 1.689 100 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(Q 

1.641 

1.496 
1.100 

Josep Ferrer i Forés 1.022 62,27 

Pere A. Torres i Jordi (2) 1.141 76,27 
Federico de Loygorri y Latorre* 1.100 100 

Salvador de Sama i de Torrent 
(Marqués de Marianao) 2.220 

j 

5/HI/1893 10.853 7.823 72,12 Salvador de Sama i de Torrent 3.129 28,92 40,09 
(L) 

12/IV/1896 11.180 6.574 58,80 Salvador de Sama i de Torrent 3.929 35,14 59,76 
(C) 

27/111/1898 10.991 6.814 61,99 Joaquim de Sarriera i Müans 6.799 61,85 99,77 
(L) 

16/IV/1899 11.207 5.241 46,76 
(C) Enric de Llanés i de Clariana 2.814 25,10 53,69 

(1) A la sessió de 10-VII-1882 renuncia el carree, 
(2) A la sessió de 22-X1I-1888 s'aprová la seva renuncia. 
* Elecció complementaria. 



DISTRICTE: ROQUETES 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes 

8-11/III/1871 10.518 7.495 71,25 Joaquim Pifíol i Navas 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 10.320 6.696 64,88 Joaquim Pinol i Navas 
(M. C.) 

Vots %C %V 

3.826 36,37 51,04 

4.094 39,67 61,14 

24-27-VIII 1872 
10.407 4.205 40,40 Clement Escardó i Llasat 

(M. C.) 

10-13/V/1873 11.168 5.235 46,87 Antonio Kres i Muñoz 
(R) 

2.552 24,52 60,68 

5.187 46,44 99,08 

20-23/1/1876 6.140 Juan Carnicero y San Román (1) 6.140 
(C) 8.106 5.331 65,76 Albert Bosch i Fustegueras * — 

100 

20/1V/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

1.721 

2.078 

Albert Bosch i Fustegueras (2) 
Albert Bosch i Fustegueras * 

Albert Bosch i Fustegueras 

1.260 
1.601 

961 

73,21 
93,08 

46,24 

27/IV/1884 
(Q 

1.876 Francisco Martínez Corbalán 1.722 91,79 

4/IV/1886 
(D 

1.431 
1.605 

Augusto Kobbe Calves * 
Carlos Groizard Coronado (3) 

1.601 
1.270 

99,75 
88,74 

1/II/1891 
(Q 

10.848 8.659 79,82 Albert Bosch i Fustegueras (4) 
10.855 7.935 73,09 Francisco J. Bores Romero * 

4.147 38,22 47,89 
7.934 73,09 99,98 

5/111/1893 
(L) 

11.082 8.462 76,35 Vicente López Puigcerver 3.813 34,40 45,06 

12/IV/1896 11.546 9.436 81,72 Micviel Castellá i Borras 
(C) 

9.436 81,72 100 

27/111/1898 11.730 8.551 72,93 Vicente López Puigceiver 
(L) 

8.548 72,87 *9,96 

16/IV/1899 11.797 8;371 70,95 Vicente López Puigcerver 
(C) 

4.136 35,05 49,40 

(1) A la sessió de 28-11-1878, s'acceptá la seva renuncia. 
(2) A la sessió de 10-111-1880, s'acceptá la seva renuncia. 
(3) A la sessió de 15-V 11-1889, s'acceptá la seva renuncia. 
(4) Fou nomenat senador i a la sessió de 28-1-1892, s'acceptá la renuncia 
* Elecció complementaria. 

v _ _ • 
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DISTRICTE: TARRAGONA 

Elecció Cens Vo tan ts 

15-18/1/1869 30.116 
(G.P.) 

12.251 

% Diputáis electes 

Joan Prim i Prats 
Pere Mata i Fontanet 
Celestino Oloraga 
Frederíc Gomis 

Elecció complementaria (1) 
Pere Bové i Monseny 
Joan Palau i Generes 

Vots 

17.261 
16.594 
15.956 
15.323 

9.690 
9.588 

%C %V 

57,31 
55,10 
34,63 
33,04 

79,09 
78,26 

8-11/III/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

02-23/1/1876 
(C) 

6.732 

5.060 

3.358 
1.045 

4.993 

4.528 

Francesc Rispa i Perpinyk 

Magí Liados i Rius 

Pau Bosch i Barrau (2) 
Joan J. Borrell i Miquel * 

Josep M.a Torres 

Plácid de Montoliu i de Sarriera 

3.527 

1.836 

2.261 
1.030 

4.963 

3.785 

52,39 

36,28 

67,33 
98,56 

99,39 

83,59 



CIRCUMSCRIPCIÓ: TARRAGONA - REUS - FALSET 

Elecció 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

Cens Votants % 

4.392 

Diputáis electes 

Mariá Pons i Espinos 
Pere A. Torres i Jordi 
Plácid de Montoliu i de Sarriera 

Pere Nolasc Gay i Sarda 
Frederic Pons i Montells (3) 
Mariá Rius i Montaner 

Mariá Pons i Espinos (4) 
Teodor González i Cabanne 
Mariá Rius i Montaner 

(Comte de Rius) 

Pere Torres i Jordi (5) 
Mariá Rius i Montaner Jeroni Marín i Lluís 

Salvador Viada i Vilaseca 
Joan Vilella i Llauradó 
Jeroni Marín i Luis 

Vots 

2.104 
1.748 
1.513 

2.130 
2.126 
1.241 

2.088 
1.803 
1.805 

1.764 
1.413 
1.144 

6.223 
5.243 
7.229 

%c %v 

47,90 
39,79 
34,34 

5/III/1893 
(L) 

31.722 20.834 65,67 Mariá Rius i Montaner (6) 
Joan Cafiellas Tomas 
Josep M.a Valles i Ribot (7) 

12/IV/1896 31.796 12.510 39,34 Jerónim Marín i Luis 
(C) Joan Cañellas Tomas 

27/111/1898 
(L) 

Josep de Suelves i Montagut 

31.582 19.010 60,19 Joan Cañellas Tomas 
Pere Nolasc Gay i Sarda 
Josep de Suelves i Montagut 

16/IV/1899 
(C) 

31.750 15.530 48,91 Francesc Pi i Margall 
Joan Cañellas Tomas 
Ramón de Morenes y García 

Alesson 

6.810 21,46 32,68 
6.623 20,87 31,78 
6.258 19,72 30,03 

7.535 23,69 
6.852 21,54 
6.404 20,14 

7.739 
5.527 
5.204 

60,23 
54,77 
51,19 

24,50 40,71 
17,50 29,07 
16,47 27,37 

6.433 20,26 41,42 
5.757 18,13 37,07 

5.366 16,58 34,55 

(1) El 3-111-1869, Joan Prim i Prats, opta per Vacia de Madrid. El 17-111-1869 
Celestino Oloraga. 

(2) Opta per Vacía del Vendrell. 
(3) A la sessió de 20-111-1882 es dona compte de la seva renuncia. 
(4) A la sessió de 26-X11-1885 es dona compte de la seva renuncia. 
(5) Cesa en el carree de diputat el 12-11-1887. 
(6) A la sessió de 19-X1-1884 es dona compte de la seva mort. 
(7) El 5-11-1895 opta per Vacia de La Bisbal. 
* Elecció complementaria. 

morí 
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DISTRICTE: REUS 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots % C % V 

8-11/III/1871 10.143 5.115 50,42 Buenaventura Abarzuza Ferrer 3.957 39,01 77,36 
(MC) 

3-6/IV/1872 10.229 6.275 61,34 Buenaventuar Abarzuza Ferrer 3.772 36,87 60,11 
(MC) 

24-27/VIII/ Buenaventura Abarzuza Ferrer 1.831 17,90 97,86 
1872 10.229 1.871 18,29 

(MC) 

10-13/V/1873 11.167 3.941 35,29 Josep Güell i Mercadé 2.939 26,31 74,57 
(R) 

20-23/1/1876 9.882 5.748 58,16 María Pons i Espinos 3.027 30,63 52,66 
(C) 

20/IV/1879 Incorporat a la circumscripció de 
(C) TARRAGONA - REUS - FALSET 



DISTRICTE: FALSET 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 7.162 Estanislau Figueras i de 
(MC) Moragas 4.141 57,81 

3-6/IV/1872 10.371 6.940 66,91 Mariá Rius i Montaner 3.556 34,28 51,23 
(MC) 

24-27/VIII/ 
1872 10.113 5.218 51,59 Joaquim Rius i Montaner 3.207 31,71 61,46 

(MC) 

10-13/V/1873 11.036 4.223 38,26 Agustí Sarda i Llaveria 4.223 38,26 100 
(R) 

20-23/1/1876 11.036 5.348 48,45 Mariá Rius i Montaner 4.216 38,20 78,83 
( Q 

20/IV/1879 Incorporat a la circumscripció de 
(C) TARRAGONA - REUS - FALSET 

644 



DISTRICTE: TORTOSA 

Elecció Cens Vo tants °/o 

15-18/1/1869 21.301 
(G.P.) 

S-ll/III/1871 9.466 6.132 64,77 
(MC) 

Diputáis electes 

Mariá Rius i Montaner 
Estanislau Figueras i de 

Moragas 
Josep Compte i Pedret 

Manuel Bes i Hevijer 

Vots 

10.810 

10.473 
9.462 

4.354 

%c 

45,99 

%v 

50,74 

49,16 
44,42 

71, 

3-6/IV/1872 9.725 4.317 44,39 
(MC) 

Fermí Villamil i Cancio 4.030 41,43 93,35 

24-27/Vm/ : 

(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(Q 

20/XV/1879 
(Q 

20/VIII/1881 
(L) 

27/1 V/í 884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(Q 

5/JTI/1893 
(L) 

1872 
9.483 

10.426 

10.618 

3.655 

4.771 

4.506 

1.335 

1.271 

1.777 

1.095 

• 

6.327 

38,54 

45,76 

n 

59,58 

Fermí Villamil i Cancio 3.655 38,54 100 

Manuel Bes i Hevijer 4.759 45,64 99,74 

Manuel de Salamanca y Negrete 4.461 99 

Josep M.a Despujol (1) 
Josep Brunet * 

Josep Bosch i Carbonell 

Caries Martín i Murga 

Frederic Pons i Montells 

Teodor González i Cabanne 

Josep Canyé i Baulenas 

12/IV/1896 11.022 6.438 58,41 
( Q 

27/111/1898 11.610 5.849 50,37 
(L) 

16/IV/1899 11.615 7.401 63,71 
( Q 

Luciano López Davila 

Rafael Ibarra Belmonte 

Teodor González i Cabanne 

940 
638 

658 

70,41 

51,77 

1.473 82,89 

975 89,04 

3.706 

5.350 50,38 84,55 

4.714 42,76 73,22 

5.842 50,31 99,88 

3.887 33,46 52,51 

(1) A la sessió de 28-1-1880 es comunica la seva morí. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: VALLS 

Elecció Cens 

8-11/111/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(MC) 

24-27/VIII/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

Votants 

7.702 
948 

3.524 

2.743 

3.653 

4.526 

1.520 

% Diputáis electes 

Frederic Gomis i Mestre (1) 
Ignasi Carbó i Ortega * 

Ramón Grau i Prats 

Pere Rodón i Gallissá 

Josep Tomas i Salvany 

Josep Batllé i Vidal 

Josep Castellet i Sampsó 

20/VIII/1881 1.983 1.328 66,96 Josep Castellet i Sampsó 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(Q 

5/III/1893 
(L) 

1.171 Joaquim Oliver i García 

1.351 Gabriel Ballester i Boada 

Gabriel Ballester i Boada 

10.752 7.930 73,75 Gabriel Ballester i Boada 

12/IV/1896 10.745 5.949 55,36 Pere A. Torres i Jardí 
(Q 

27/111/1898 10.685 7.470 69,91 Josep Orga i Sans 
(L) 

16-IV 
1899 
(C) 

11.030 6.303 57,14 
Frederic de Ramón i de 

Sancibrian 

Vots %C %V 

3.961 
947 

51,42 
99,89 

2.113 59,96 

1.846 67,29 

3.651 99,94 

3.258 71,98 

894 58,81 

1.305 65,80 98,26 

857 73,18 

1.296 95,92 

3.083 

3.970 36,92 50,06 

5.835 54,30 98,08 

3.797 35,53 50,82 

3.488 31,62 55,33 

(1) Opta per Igualada. 
* Elecció complementaria 

646 



DISTRICTE: VENDRELL 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(MC) 

24-27/VIII/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(Q 

20/IV/1879 
(Q 

20/VIU/1881 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(Q 

6.547 

4.645 

2.968 

2.002 

4.796 

1.133 

1.070 

1.036 

Narcís M.a de Castellví i de 
Vilallonga 

F. Xavier Calbó i Trillas 

3.110 

2.523 

Pau Bosch i Barrau 1.649 

Pere Bobé i Monseny 1.482 

Joaquim de Castellarnau i Balcells 3.947 

Joaquim de Castellarnau i Balcells 1.011 

Joan Cañellas Tomas 1.168 

r 

Joaquim de Castellarnau i Balcells 962 

Joan Cañellas Tomas 

Joan Dessy Martos 

955 

3.905 

47,50 

54,31 

55,55 

74,02 

82,29 

89,23 

89,90 

92,18 

5/111/1893 
(L) 

10.357 5.962 57,55 Joan Fontana i Esteve 2.134 20,60 35,79 

F ' 

12/IV/1896 10.356 7.305 70,53 F. Xavier Tort i MartoreU 
(Q 

27/111/1898 10.333 7.041 68,14 Joan Matheu i Sabater 
(L) 

16/IV/1899 10.552 6.398 60,63 Antoni Rossell i Brú (1) 
(C) 10.5454 7.281 69,10 Isidre Gassol i Civit* 

3.955 38,19 54,14 

3.138 30,36 44,56 

3.409 32,30 53,28 

(1) A la sessió de 22-VU-1899 es dona compte de la seva mort. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: GIRONA 

Elecció Cens Votants Yo Diputáis electes Vots %C %V 

15-18/1/1869 37.752 
(CC) Pere Caimó i Bascos 20.177 53,44 

Josep Toribi d'Ametller i Isern 20.174 53,43 
Francesc Sunyer i Capdevila 20.140 53,34 
Joan Tutau i Vergés 20.117 53,28 

Elecció complementaria (1) 
31.329 Josep Toribi d'Ametller i Isern 15.448 39,27 

Pere Caimó i Bascos 15.388 39,12 

8-11/III/1871 9.010 7.775 86,29 Emili Sicars 3.893 43,20 50,07 
(MC) 

3/6/IV/1872 8.200 5.132 62,58 Práxedes Mateo Sagasta 4.507 54,96 87,82 
(MC) 

24-27/VIII/1872 
5.664 1.855 32,75 Anicet Puig i Deseáis 1.096 19,35 59,08 

(MC) 

10-13/V/1873 5.935 3.507 59,09 Joaquim Riera i Bertrán (2) 1.961 33,04 55,91 
(R) Doménec Puigoriol 1.532 25,81 43,68 

20-23/1/1876 7.141 3.525 49,36 Pelagi de Camps i de Mates 2.244 31,42 63,65 
(C) 

20/IV/1879 5.809 915 15,75 Pelagi de Camps i de Mates 813 13,99 88,85 
( Q 

20/VHI/1881 1.658 1.077 64,95 Joan Fabra i Floreta 607 36,61 56,36 
(L) 

27/IV/1884 877 Josep M.a Vehí i Ros 773 88,14 
( Q 

4/IV/1886 1.532 783 51,10 Joan Fabra i Floreta (3) 709 42,27 90,54 
(L) 757 Miquel de la Guardia i Corencia * 756 99,86 

1/II/1891 Pere Bosch i Labrús 2.281 
(C) 

5/III/1893 9.234 5.366 58,11 Joan Fabra i Floreta (4) 2.146 23,24 39,99 
(L) José Herrero Sánchez 2.062 22,33 38,42 

12/IV/1896 9.664 5.886 60,90 Josep Pella i Forgas 2.993 30,97 50,84 
(C) 
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27/10/1898 9.884 5.766 58,33 José Herrero Sánchez 4.360 44,11 75,61 
(L) 

16/IV/1899 9.854 4.913 49,85 José Herrero Sánchez 3.427 34,77 69,75 
(C) 

(1) Ambdós candidats havien estat sentenciáis en rebellió per un Consell de Guerra. 
Les Corts quedaren assabentades de la sentencia el 13-1-1870. La rebellió fa refe
rencia a Valgament federalista de La Bisbal, dirigit per Pere Calmó, pero ignoro 
en qué consistí la sentencia i quan sy efectuaren les noves eleccions. 

(2) A la sessió de 2-VI-1873, J. Riera fou declarat incapacitat peí carree de diputat 
i es proclama al segon candidat, D. PuigorioL 

(3) Renuncia al carree a la sessió de 29-X-1889. 
(4) A la sessió de 6-11-1895 el Congrés informa de la proclamado del segon candidat 

/ . Herrero Sánchez. 
* Elecció complementaria. 

649 



DISTRICTE: FIGUERES 

Elecció Cens 

8-ll/Iir/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(MC) 

24-27/VIII/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

Votants % 

6.926 

7.735 

3.086 

5.738 

2.930 

Diputáis electes 

Joan Tutau i Vergés 

Ricardo Ayuso Espinosa 

Francesc Sunyer i Capdevila 

Francesc Sunyer i Capdevila 

Severino Arias Giner 

Vots 

4.632 

4.001 

3.079 

5.723 

2.639 

%c %v 

66,87 

51,72 

99,77 

99,73 

90,06 

20/IV/1879 1.725 733 42,49 Fernando de Moradillo y Patchot 687 39,88 93,72 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

957 Manuel Henrich i Girona 

848 Luis Moreno y Gil de Borja 

843 Tomas Roger i Larrosa 

Josep M.a Valles i Ribot 

9.096 6.596 72,51 Teodor Baró i Sureda 

12/IV/1869 9.242 5.157 55,79 Mariano Vilallonga Ibarra 
(C) 

27/111/1898 8.430 6.042 71,67 Mariano Vilallonga Ibarra 
(L) 

16/IV/1899 9.191 6.191 67,35 Mariano Vilallonga Ibarra 
(C) 

506 52,87 

483 56,95 

466 55,27 

2.501 

3.565 39,19 54,04 

3.285 35,54 63,69 

3.220 38,19 53,29 

3.421 37,22 55,25 
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DISTRICTE: LA BISBAL 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 6.817 Josep M.a de Orense Milán 
(MC) de Aragón y Herrero 5.974 87,63 

3-6/IV/1872 4.455 Antonio Orense 4.455 100 
(MC) 

24-27/VIII/1872 3.805 Antonio Orense (1) 3.805 100 
(MC) 

1ÍM3/V/1873 7.742 Miquel Matas i Gamirá 5.222 67,45 
(R) 

20-23/1/1876 9.500 6.563 69,08 Josep M.a Vehí i Ros 2.727 28,70 41,55 
(C) 

20/IV/1879 1.647 1.094 66,42 Albert Camps i Armet 587 35,64 53,65 
( Q 

20/VIH/1881 — 1.024 — Francesc Sala i de Pou (2) 507 49,51 
(L) 1.597 896 56,10 Albert Camps i Armet* 505 31,62 56,35 

27/IV/1884 1.730 723 41,79 Albert Camps i Armet 692 40 95,71 
( Q 

4/IV/1886 1.013 Albert Camps i Armet 581 57,35 
(L) 

1/II/1891 Pere Puig i Calzada 2.686 
(C) 

5/III/1893 11.147 7.181 64,42 Josep M.a Valles i Ribot 2.984 26,76 41,55 
(L) 

12/IV/1896 11.144 7.067 63,41 José de la Cerda y Alvear 3.560 31,94 50,37 
(C) (Comte de Villar) 

27/HI/1898 11.561 7.374 63,78 Ramiro Alonso Padiema de 
(L) Villapadierna 4.258 36,83 57,74 

16/IV/1899 11.525 7.213 62,58 Josep Lletget i Sarda 3.946 34,23 54,70 
( Q 

(1) A la sessió de 20-IU-1873 renuncia al carree. 
(2) Per sentencia del Tribunal d'Áctes, s'anulíá Velecció. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: OLOT 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

15/18/1/1869 22.662 18.582 81,99 Joaquim Olivas 
(CC) Fernando del Pino 

Joaquim de Cors i Guinart 

14.181 62,57 76,31 
13.515 59,63 72,73 
12.641 55,78 68,02 

8-11/111/1871 
(MC) 

3/6/1872 
(MC) 

24-27/VIII/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

6.987 

6.054 

Doménec de Miguel i de 
Bassols 

Alexandre de Roca i Blanch 

1.045 Narcís Guillero i Tomás (1) 

970 Francesc Sunyer i Capdevila 

29-23/1/1876 7.571 3.734 49,31 Josep Florejachs de Berart 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

433 
575 

Josep Florejachs de Berart (2) 
Salvador Torroella Marimon * 

801 530 66,16 Pere Diez Romero 

701 518 73,89 Joaquim Escrivá de Romaní 
(Marqués de Monistrol i 
d'Aguilar) 

4/IV/1886 
(U 

1/II/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

12/IV/1896 
(C) 

356 Joaquim Escrivá de Romaní 

Joaquim Escrivá de Romaní 

11.132 4.687 42,10 Joaquim Escrivá de Romaní 

7.186 4.481 62,35 Joaquim Llorens Fernández 
de Córdoba 

27/111/1898 7.070 3.168 44,80 Joaquim Llorens Fernández 
(L) de Córdoba 

4.834 

3.755 

69,18 

62,02 

961 91,96 

970 100 

3.734 49,31 100 

421 
575 

95,03 
100 

230 28,71 43,39 

323 46,07 62,35 

326 91,57 

5.113 

4.574 41,08 97,58 

2.455 34,16 54,78 

2.986 42,23 94,25 

16/IV/1899 6.956 3.253 46,76 Caries de Camps i d'Olzinelles 
(C) (Marqués de Camps) 3.246 46,66 99,81 

(1) A la sessió de 23-111-1873 s'acceptá la seva renuncia 
(2) A la sessió de 21-11-1880 es comunica la seva mort. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: PUIGCERDA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(MC) 

24-27/VHI/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
( Q 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/1V/1886 
(L) 

1/11/1891 
( Q 

5-ni/1893 9.182 
(L) 

6.675 

6.899 

3.584 

3.196 

2.677 

1.011 

989 

929 

935 
806 

6.437 

Joan Fabra i Floreta 3.788 

Joan Fabra i Floreta 4.385 

Adolf Clavé i Flaquer 3.577 

Francesc de P. Roque i Feliu 1.703 

Joan Fabra i Floreta 2.063 

Félix Maciá i Bonaplata 1.005 

Félix Maciá i Bonaplata 832 

Félix Maciá i Bonaplata 477 

502 Félix Maciá i Bonaplata (1) 
Josep d'Oriola i Cortada 

(Compte de la Valí de Marlés) * 563 

Josep d'Oriola Cortada 4.936 

56,74 

63,55 

99,80 

53,28 

77,06 

99,40 

84,12 

51,34 

53,68 

69,85 

70,10 Pere A. Torres i Jordi 3.665 39,91 56,93 

12/IV/1896 9.260 7.460 80,56 Ferran Puig Mauri 
(C) (Marqués de Santa Anna) 

27/IH/1898 9.825 7.780 79,19 Ferran Puig Mauri 
(L) 

16/IV/1899 9.663 7.610 78,75 Ferran Puig Mauri 
( Q 

5.777 62,38 77,43 

7.606 77,41 97,76 

6.208 64,24 81,57 

(1) A la sessió de 24-11-1890 es dona compte de la seva renuncia. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: SANTA COLOMA DE FARNERS 

Elecció 

8-11/111/1871 
(MC) 

3-6/IV/1872 
(MC) 

Cens 

24-27/VIII/1872 
(MC) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(Q 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

8.370 

Votants 

5.613 

5.129 

2.098 

9.324 

5.042 

1.059 

893 

1.088 

5.312 

% 

63,46 

Diputáis electes Vots %C %V 

Antoni Vicens i Pujol 

Albert de Quintana i Combis 

Antoni Vicens i Pujol 

Rafael Boet i Moreu 

Alejandro Shée Saavedra (1) 
Agustí Vilaret i Cendrich * 

Agustí Vilaret i Cendrich 

Antoni Mataró i Vilallonga 

Antoni Mataró i Vilallonga 

Josep M.a Pallejá i de Bassa 

Antonio Comyn Crooke 

Antonio Comyn Crooke 

2.815 

4.246 

1.271 

1.770 

4.699 
3.951 

552 

629 

671 

947 

2.777 

50,15 

82,78 

60,58 

45,10 

93,23 
78,36 

52,12 

75,13 

87,04 

2.575 30,76 48,47 

12/IV/1896 8.163 4.515 55,31 Josep Muro i Carratalá 
(C) 

2.595 31,78 57,47 

27/111/1898 8.398 5.002 59,56 Antonio Comyn Crooke 
(L) 

16/IV/1899 8.519 4.320 50,71 Antonio Comyn Crooke 
(C) 

3.013 35,87 60,23 

4.307 50,50 99,69 

(1) El 3-VII-1877 fou anomenat senador vitalici 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: TORROELLA DE MONTGR1 r* 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

7.305 Joan de Vidal de Llobatera 
Iglesias 

3-6/IV/1872 10.423 6.771 64,90 José López de Castilla 
(M. C.) 

Vots %C %V 

3.192 43,69 

4.086 39,20 60,34 

24-27/ VIH/1872 
10.423 

(M. C.) 
1.547 14,82 Eusebi Corominas i Cornell 

10-13/V/1873 12.093 2.609 21,57 Eusebi Corominas i Cornell 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

4.465 Albert de Quintana i Combis 

20-IV/1879 2.200 1.146 52,09 Narcís Pagés i Prats 
(C) 

1.546 14,83 99,93 

2.443 20,20 93,63 

3.889 87,09 

721 32,77 62,91 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 

(L) 

1.270 
1.127 

1.215 

1.343 
1.034 
1.297 

Albert de Quintana i Combis (1) 792 
Albert de Quintana i Combis* 1.125 

Albert de Quintana i Combis 660 

Albert de Quintana i Combis (2) 713 
Pere A. Torres i Jordi (3)* 1.032 
José Herrero Sánchez * 1.297 

62,36 
99,82 

54,32 

53,09 
99,80 

100 

( Q 

5/III/1893 
(L) 

Robert Robert i Suris 
(Compte de Serra i St. Iscle) 6.694 

9.673 6.172 63,80 Pompeu de Quintana i Serra 5.289 54,67 85,69 

12/IV/1896 9.722 5.725 58,88 Pompeu de Quintana i Serra 
(Q 

27/111/1898 9.796 6.808 69,49 Joaquim Aldrich i de Pagés 
(L) 

16/IV/1899 9.973 6.624 66,51 Joaquim Aldrich i de Pagés 
( Q 

5.712 58,75 99,77 

3.995 40,78 58,68 

3.841 38,51 57,98 

(1) A la sessió de 18-1-1883 s'acceptá la seva renuncia. 
(2) i (3) Ambdós candidats renunciaren al carree, el primer el 17-11-1888, i el segon 

el 27-11-1889. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: VILADEMULS 

Elecció 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

Cens 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/VIII/1881 
(C) 

20/TV/1879 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

1.880 

8.322 
8.378 

8.361 

Votants 

6.198 

6.975 

1.531 

3.177 

2.582 

1.276 

1.026 

1.264 

1.119 

6.140 
5.511 

6.370 

% 
Diputáis electes 

L!uís de Frellez i Noguerol 

José Alvarez Marino 

Joan Tutau i Bergés 

Joan Tutau i Bergés 

José Alvarez Marino 

José Alvarez Marino 

54,57 José Alvarez Marino 

José Alvarez Marino 

José Alvarez Marino 

Vots %C %V 

2.862 46,17 

4.906 70,33 

1.531 100 

3.177 100 

2.538 98,29 

929 49,41 90,54 

1.134 88,87 

1.240 98,16 

593 52,99 

73,78 José Alvarez Marino (1) 2.519 30,26 41,02 
65,77 Gustavo Ruiz y López Falcón * 3.856 46,02 69,96 

76,18 Gustavo Ruiz y López Falcón 3.183 38,06 49,75 

12/IV/1896 8.605 5.065 58,86 Frederic Rahola i Tremols 
(C) 

5.036 58,52 99,42 

27/111/1898 8.428 6.770 80,32 Luis Canalejas Méndez 
(L) 

4.204 49,88 62,09 

16/IV/1899 8.378 3.506 41,84 Gustavo Ruiz y López Falcón 3.138 37,45 89,50 
(C) 

(1) A la sessió de 2-V1-1892 s'acceptá la seva renuncia, presentada en ésser anomenat 
— per Reial Decret— Director Gerent del «Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Madridn. 

* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: BALAGUER 

Elecció Cens Votants % 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VHI/1872 
(M. C.) 

10-13/V/l 873 
(R) 

6.873 

2.889 

4.246 

Diputáis electes 

Romualdo Palacios 

Francisco Martínez Brau 

Romualdo Palacios 

Ramón Castejon 

Vots %C %V 

2.421 

4.712 

2.885 

4.199 

68,55 

99,51 

98,89 

20-23/1/1876 9.210 7.336 79,65 Joaquim Bañeres i Gordell 
( Q 

20/IV/1879 
( Q 

20/VIH/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

1.426 Joaquim Bañeres i Gordell 

Francisco Martínez Brau 

7.315 79,42 99,71 

1.069 74,96 

856 

1.551 Josep M.a de Martorell i Fivaller 1.278 
Duque de Almenara Alta 

82,39 

1.347 
1.199 

Francisco Martínez Brau (1) 
Enrique de Luque i Alcalde * 

1.204 
814 

89,38 
67,88 

Ricart de Martorell i de Fivaller 4.106 
(Marqués de Paredes) 

9.547 6.224 65,19 Enrique de Luque i Alcalde (2) 2.383 24,96 38,29 
Mariá Clua i Angles * 5.438 

12/IV/1896 9.673 7.164 74,06 Emilio Vivanco Menchaca 
(Q 

27/HI/1898 9.713 5.867 60,40 Adolfo Calzado Sanjurjo 
(L) 

16/IV/1899 9.662 6.431 66,56 Manuel Vivanco Menchaca 
(C) 

7.164 74,06 100 

5.837 60,09 99,49 

4.822 49,91 74,98 

(1) Traspassá peí gener de 1889. 
(2) A la sessió de 15-111-1895 fou declarat incompatible el carree de diputat amb el 

de Registrador de la Propietat de Balaguer. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: LES BORGES BLANQUES 

Elecció Cens 

8-11/III/1871 
(M C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

Votants % 

6.454 
1.748 

4.519 

3.221 

3.627 

Diputáis electes 

Federico Gomiz Merta (1) 
Josep Teixidó i Jové * 

Josep Teixidó i Jové 

Antoni Mola i Argemf 

Antoni Mola i Argemf 

Vots 

2.704 
1.223 

2.476 

3.221 

1909 

%c %v 

41,89 
69,96 

54,79 

100 

52,63 

20-23/1/1876 7.789 6.378 81,88 Enrique Vivanco Menchaca 
(C) 

6.371 81,79 99,89 

20/IV/1879 
( Q 

1.183 
1.101 

Manuel Vivanco Menchaca (2) 
José Canalejas Casas * 

983 
1.101 

83,09 
100 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

1.610 

1.545 

Jaume Nuet i Minguell 

(Comte de Torregrossa) 

Genaro Vivanco Menchaca 

1.170 

1.218 

72,76 

78,83 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

1.299 Adolfo Calzado Sanjurjo 

Genaro Vivanco Menchaca 

609 

4.134 

46,88 

5/III/1893 
(L) 

10.715 4.977 46,44 Adolfo Calzado Sanjurjo 

12/IV/1896 10.949 6.884 62,87 Ramón de Dalmau i OHvart 
(C) (Marques d'Olivart) 

27/111/1898 11.104 6.587 59,32 Cipriano Garijo Aljama 
(L) 

2.599 24,26 52,22 

6.852 62,58 99,54 

3.871 34,86 58,77 

16/IV/1899 11.073 6.412 57,99 Ramón de Dalmau i Olivart 
(C) 

2.671 24,12 41,66 

(1) Opta per Vacía d* Igualada. 
(2) A la sessió de 3-1-1881 es dona compte de la seva renuncia 
* Elecció complementaria. 

* . . • 
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DISTRICTE: CERVERA 

Elecció 

8-11/111/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

Cens 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
( Q 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

12/IV/1896 
(Q 

9.199 

9.262 

Votants % 

6.440 

4.739 

2.220 

1.970 

6.334 

1.616 

1.696 
1.945 

1.709 

1.590 

5.335 57,99 

6.892 74,41 

Diputáis electes 

Francesc Gassol i Jové 

Ramón Ferrer i Iglesias 

Gregori Moncasi i Castell 

Joaquim Pi i Margall 

Manuel Alonso Martínez y 
Martín 

Manuel Alonso Martínez y 
Martín 

Manuel Alonso Martínez y 
Martín (1) 

Vicente Alonso Martínez y 
Martín * 

Gustau de Bofill i Capella 

Vciente Alonso Martínez y 
Martín 

Vicente Alonso Martínez y 
Martín 

Vicente Alonso Martínez y 
Martín 

Vicente Alonso Martínez y 
Martín (2) 

Gustau de Bofill i Canella 

Vots 

3.386 

2.759 

1.287 

1908 

6.330 

921 

1.192 

1.945 

1.210 

1.390 

6.061 

3.130 

3.446 
3.446 

%c 

34,03 

37,21 

%v 
52,57 

58,21 

57,97 

86,85 

99,93 

56,99 

70,28 

100 

70,80 

87,42 

58,67 

50 

27/111/1898 9.358 5.721 61,13 
(L) 

16/IV/1899 9.237 5.027 54,42 
( Q 

Vicente Alonso Martínez y 

Martín 

Vicente Alonso Martínez y 
Martín 

5.721 61,13 100 

5.019 54,34 99,84 

(1) Opta per Vacta de Burgos deixant Iliure la de Cervera que, en nova votado, 
guanyá amb el 100% deis vots el seu fill Vicente Alonso. 

(2) Ambdós candidats son consideráis com possibles diputáis fins la sessió de 6-VI-
1896 durant la que es proclama a Vicente Alonso. 

* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: LLEIDA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

15-18/1/1869 45.300 28.264 62,39 
(G.P) 

Ramón Castejón 
Miquel Ferrer i Garcés 
Josep Bori i Rosich 
Emilio Cas telar 

14.607 
14.605 
13.880 
13.689 

32,24 
32,24 
30,64 
30,21 

51,68 
51,67 
49,10 
48,43 

8-11/III/1871 9.316 4.608 49,46 Jaume Nuet i Minguell 
(M. C.) 

3.522 37,87 76,43 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII 8.503 
/l 872 

(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
( Q 

5/IH/1893 10.619 
(L) 

2.090 
2.606 

2.054 

4.939 

1.081 

1.352 
969 

1.425 

1.147 

6.897 

Sense dades 

Simón Griz Benites (1) 
José M.a Patino * 

Albert Camps i Pairat 

Ramón Soldeviia i Clavé 

Ramón Soldeviia i Clavé 

2.086 24,53 99,80 
2.606 100 

2.022 

4.937 

268 

Jaume Nuet i Minguell 
(Comte de Torregrossa) (2) 997 

José M.» Celleruelo * 969 

Ramón Soldeviia i Clavé 1.104 

Miquel Agelet i Besa 958 

Jaume Nuet i Minguell 
(Comte de Torregrossa) 3.089 

98,44 

99,95 

24,79 

73,74 
100 

77,47 

83,52 

64,94 Miquel Agelet i Besa 3.831 36,07 55,54 
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12/IV/1896 10.729 4.659 43,42 Ramón Soldevüa i Clavé 4.638 42,23 99,55 
(Q 

27/HI/1898 10.862 5.662 52,12 Miquel Agelet i Besa 5.613 51,68 99,13 
(L) 

16/IV/1899 10.947 4.354 39,77 Joaquín Gómez y Gómez Pizarro 
(C) (Marqués de Barzanallana) 3.393 30,99 77,93 

(1) A la sessió de 23-1X-1872 es comunica el seu traspas. 
(2) Opta per Vacta de Les Borges. 
* Elecció complementaria, 
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DISTRICTE: LA SEU D'URGELL 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes Vots %C %V 

15-18/1/1869 29.064 18.233 62,73 Josep Ignasi Llorens 
(G. P) Pere Castejon 

Antoni Benavent 

16.338 56,21 89,60 
15.856 54,55 86,96 
15.113 51,99 82,88 

8-11/III/1871 9.683 6.622 68,38 J. Ignasi Dalmau i de Baquer 2.911 30,06 43,95 
(M.C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIH/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5/III/1893 8.322 
(L) 

5.361 

2.461 

2.511 

5.016 

1.465 

1.118 

1.573 
1.591 

1.402 

5.753 

Ramón Fagle 3.757 

Ramón Nouvilas 2.460 

Ramón Nouvilas 2.511 

Constancio Gambel y Aybar 5.016 

Josep Porrua i Moreno 1.142 

Isidre Boixader i Solana 817 

Josep Porrua i Moreno (1) 
Xavier Tost i Martorell * 

885 
837 

Isidre Boixader i Solana 983 

Ramón Martínez de Campos y 
Rivera (Duc de La Seu) 3.320 

70,08 

99,99 

100 

100 

77,95 

73,07 

56,26 
52,60 

70,11 

69,13 Ramón Martínez de Campos y 
Rivera 2.881 34,62 50,08 

12/IV/1896 8.316 4.300 51,71 Ramón Martínez de Campos y 
(C) Rivera 4.276 51,42 99,44 

27/111/1898 8.341 5.382 5.938 Ramón Martínez de Campos y 
(L) Rivera 5.382 59,35 99,96 

16/IV/1899 7.850 4.803 61,18 Ramón Martínez de Campos y 
(C) Rivera 4.789 61,01 99,71 

•i , 

(1) A la sessió de 13-IV-1885 s'informa, sense especificar-ne els motius, del seu cessa-
ment com diputat. 
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DISTRICTE: SOLSONA 

Elecció Cens Votants % Diputáis electes 

8-11/III/1871 8.525 7.449 87,37 Joan Civit d'Alvareda 
(M. C.) 

Vots %C %V 

2.891 33,91 38,81 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

9.232 

2.180 
1.768 

3.353 

Manuel Sánchez García 

Eusebi Pascual i Casas (1) 
Caries Martrá * 

Caries Martra 

5.835 

2.177 
1.634 

3.353 

63,20 

99,86 
92,42 

100 

20^23/1/1876 9.572 7.175 74,95 Manuel de Azcarraga 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

i /n/ i89i 
(C) 

5/111/1893 
(L) 

1.720 

1.739 
1.598 

1.357 

1.828 

• 

8.720 5.206 59,70 

Federico Hoppe 

Manuel de Azcarraga (2) 
Manuel de Azcarraga * 

Manuel de Azcarraga 

Manuel de Azcarraga 

Miquel Agelet i Besa 

Joan Maluquer i Viladot 

7.008 73,21 97,67 

1.030 59,88 

1.661 
1.598 

95,51 
100 

689 50,77 

1.587 86,81 

5.209 

3.566 40,89 68,49 

12/IV/1896 8.948 5.572 62,27 Joan Maluquer i Viladot 
(C) 

27/111/1898 8.956 6.174 68,94 Joan Maluquer i Viladot 
(L) 

16/IV/1899 8.878 6.506 73,28 Isidre Valls i Pallerola 
( Q 

3.031 33,87 54,40 

5.883 65,69 95,29 

3.337 37,59 51,29 

(1) Opta per Vacta d'Arenys de Mar, 
(2) Sense fixar-ne els motius, peí febrer de 1883 renuncia al carree. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: SORT - VIELLA 

Elecció Cens Votants % Diputats electes Vots %C %V 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 

(R) 

6.420 
Joan Vidal i Carla 

4.768 Bonaventura Agulló i Prats 

2.993 Josep Canut i Especier 

3.828 Francisco de P. Canalejas 

20-23/1/1876 2.958 Rómulo Moragas Broz (1) 
(C) 8.577 6.036 70,37 José Ferreras * 

20/IV/1879 
(C) 

20/VIII/1881 
(L) 

27/IV/1884 
(C) 

4/IV/1886 
(L) 

1/11/1891 
(C) 

5/1II/1893 
(L) 

1.779 Miguel Cabezas 

2.007 Luis de León y Cataumbert 

1.960 Luis de León y Cataumbert 

1.764 Luis de León y Cataumbert 

Luis de León y Cataumbert 

3.481 

2.965 

54,22 

62,18 

2.992 99,99 

2.067 53,99 

2.890 97,70 
5.666 66,06 93,87 

1.767 99,32 

1.148 57,19 

1.571 80,15 

1.349 76,47 

4.134 

8.379 5.657 67,51 Luis de León y Cataumber (2) 5.555 66,29 98,20 
8.308 6.106 73,49 Ricardo García Trapero* 5.700 68,60 93,35 

12/IV/1896 8.380 6.071 72,45 Ricardo García Trapero 
( Q 

27/111/1898 8.341 5.382 64,52 Ricardo García Trapero 
(L) 

16/IV/1899 8.257 4.868 58,96 Joan Torres i Vilanova 
(C) 

5.960 71,12 98,12 

5.382 64,52 100 

3.337 35,12 59,57 

(1) El 31-111-1876 s'acceptá la seva renuncia del carree de diputat, 
(2) Nomenat Senador Vitalici, deixá Iliure Vescó parlamentan. 
* Elecció complementaria. 
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DISTRICTE: TREMP 

Elecció Cens 

8-11/III/1871 
(M. C.) 

3-6/IV/1872 
(M. C.) 

24-27/VIII/1872 
(M. C.) 

10-13/V/1873 
(R) 

20-23/1/1876 
(C) 

20/IV/1879 
(C) 

Votants <% 

6.543 

8.856 

2.867 
1.571 

4.107 

8.083 

2.052 

Diputáis electes 

Joaquim M* de Sulia 

P. Antoni Torres i Jordi 

Bernardo García (1) 
Antoni M.a Fontanals* 

Buenaventura Abarzuza 

Rafael Cabezas Montemayor 

Rafael Cabezas Montemayor 

20/VUI/1881 2.288 1.585 69,27 Rafael Cabezas Montemayor 
(L) 

27/IV/1884 
( Q 

4/TV/1886 
(L) 

1/II/1891 
(Q 

5/111/1893 
(L) 

1.382 Rafael Cabezas Montemayor 

1.632 Rafael Cabezas Montemayor 

Rafael Cabezas Montemayor 

8.525 6.358 74,58 Rafael Cabezas Montemayor 

12/IV/1896 8.511 5.464 64,20 Rafael Cabezas Montemayor 
( Q 

27/111/1898 8.390 6.026 71,82 José Moragas Saiz 
(L) 

Vots %C %V 

3.552 54,28 

5.203 58,49 

2.865 
1.073 

4.107 

99,93 
68,30 

100 

8.082 99,98 

1.930 94,05 

709 30,98 44,73 

1.354 97,97 

1.010 61,88 

4.752 

3.847 45.13 60,50 

5.461 64,16 99,96 

3.075 36,65 51,03 

16/IV/1899 8.284 6.196 74,79 José San Miguel de la Gandaria 6.149 74,23 99,24 
(Q 

(1) Opta per Vacia de Grazalema. 
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Abadal i Caldero, Ramón d', 39, 68, 
165, 224, 636. 

Abadal Soldevila, Andreu, 544. 
Abadal i de Vinyals, Ramón d', 339, 

471, 501, 530. 
Abarzuza Ferrer, Buenaventura, 643, 

665. 
Acher, Juan B. («el Poeta»), 345. 
Adell i Borrell, Germá, 138, 517, 527. 
Agelet, Familia, 112, 170, 358. 
Agelet i Besa, Miquel, 40, 101, 170, 205, 

441, 493, 660, 663. 
Agelet i Garrell, Josep, 101, 112, 170, 

223, 441, 442, 515, 526, 536. 
Agelet i Romeu, Antoni, 170, 536. 
Aguilar, Marius, 211. 
Aguilera y Gamboa, Enrique (Marqués 

de Cerralbo), 222. 
Agulló, Ferran, 193, 251, 361. 
Agulló i Prats, Bonaventura, 664. 
Alba Bonifaz, Santiago, 62, 217, 218, 

219, 232, 234, 241, 242, 244, 272, 
338, 342, 351, 370, 376, 558. 

Albafull i Vidal, Antoni, 218, 259, 264, 
296,, 300, 326, 331, 456, 474, 527, 555, 
576, 587, 597. 

Albareda, Vicent, 345. 
Albert i Despujol, Caries d\ 275. 
Albert i Pey, Salvador, 25, 169, 173, 

183, 186, 208, 211, 227, 232, 237, 
250, 256, 263, 287, 294, 299, 301, 
324, 330, 357, 366, 427, 430, 459, 
534, 546, 559, 570, 583, 593, 604. 

Albertí i Gubern, Santiago, 19, 20, 32, 
62, 76, 92, 93, 96, 120, 121, 158, 163, 
194, 195, 217, 235, 271, 273, 339. 

Albo i MaTtí, Francesc, 100, 502, 513. 

Albo i Martí, Ramón, 149, 356, 469, 
529, 600. 

Alcalá - Zamora, 273. 
Aldrich i de Pagés, Joaquim, 655. 
Alfons Xn , 616. 
Alegret i Vidal, Jaume, 24, 71, 102, 139, 

172, 185, 187, 458, 507, 518, 528, 
539, 541. 

Alfons XIII, 14, 32, 59, 89, 91, 94, 158, 
159, 191, 193, 201, 210, 217, 271, 
275, 278. 

Alier i Casi, Llorenc M. d\ 130, 170, 
184, 525. 

Allendesalazar, Manuel, 308, 309, 337. 
Alomar i Vilallonga, Gabriel, 197, 206, 

217, 219, 220, 232, 242, 247, 283, 
296, 301, 314, 316, 345, 472, 475, 
478, 542, 555, 579. 

Alonso Martínez, Vicente, 40, 82, 442. 
Alonso Martínez Bea, José, 359, 445, 

606. 
Alonso Martínez Martín, Dionisio, 71, 

82, 100, 101, 173, 359, 442, 504, 515. 
Alonso Martínez y Martín, Manuel, 659. 
Alonso Martínez y Martín, Vicente, 659. 
Alós, Marques d', 276. 
Alsina, Pau, 620. 
Álvarez Fuster, José M., 41,496. 
Álvarez Gonzalvo, Pedro, 287, 357, 591, 

601. 
Alvarez Marino, José, 656. 
Amadeu I, 614, 615, 616. 
Álvarez, Melquíades, 199, 223, 244, 287, 

348. 
Amado, Julio, 307. 
Ametlla, Claudi, 22, 25, 211. 
Ametller i Baquedano, Luis de, 294, 
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Ametller i Isern, Josep Toribi, 648. 
Andrade, Benito Mariano, 276, 287. 
Anglés i Preñanosa, Jaume, 66, 153, 

464, 498, 545. 
Antich Subirana, Josep, 183, 197, 206, 

274, 473, 532, 542. 
Arabio Torres, Benito, 621. 
Arderiu i Pascual, Antoni, 580. 
Ardid Bernard, Lorenzo, 104, 153, 177. 
Argemí i de Martí, Lluís, 249. 
Arias Giner, Severino, 650. 
Arlegui y Bayones, Miguel, 310, 322, 

329, 330, 339. 
Armiñán Pérez, Luis de, 40, 101, 115, 

493, 514, 519. 
Arquer i Vives, Arcadi d', 296, 588. 
Artola, Miquel, 37. 
Arumí i Sauri, Joaquim, 101, 112, 515, 

530. 
Atalayuelas, Marqués de, 506. 
Aunós i Cau, Eduard, 209, 221, 228, 

233, 550, 561. 
Aunós i Pérez, Eduard, 263, 325, 331, 

359, 366, 440, 441, 575, 596, 607. 
Ávila Rodríguez, Tiberio, 36, 97, 462, 

467,487,508,621. 
Ayuso Colina, Primitivo, 71, 83, 506. 
Ayuso Espinosa, Ricado, 650. 
Azcárate, 544. 
Azcárraga, Manuel de, 663. 
Azcárraga, Marcelo de (General Azcá

rraga), 32, 89, 442. 

Bach i Planell, Ramón, 256, 569. 
Bach i Serra, Josep, 635. 
Badia i Andreu, Joaquim, 636. 
Balaguer i Cirera, Víctor, 629, 638. 
Balari, Albert, 223, 324, 594. 
Balcells i Cortada, Josep, 35, 71, 82, 83, 
101, 463, 487, 504, 515, 628. 
Baldrich i Palau, Gabriel, 629. 
Ballbé de Gallart, Lluís, 232, 256, 263, 

293, 560, 572, 582. 
Ballester i Boada, Gabriel, 646. 
Ballvé, Faustí, 258, 573. 
Balmes, Jaume Lluciá, 288. 
Baltá i Pujol, Miquel, 637. 
Bañeras i Gordell, Joaquim, 657. 
Barbé i Huguet, Pau, 80, 110, 501, 511. 
Barbera, Marqués de, 276. 
Barco Cosme, Joan, 209, 210, 211, 552, 

554. 
Barella Arrant, Miquel, 549. 
Barella Arrant, Manuel, 549. 
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Barnola, Antoni de, 625 
Baró i Sureda, Teodor, 94, 106, 109, 

174, 621, 622, 650, 
Barrera i Maresma, Martí, 311. 
Barriobero y Herrán, Eduardo. 
Bas y Vasallo, Federico Carlos, 309, 

310. 
Bassols, Frederic, 294. 
Bastardas i Sempere, Albert, 104, 211. 
Batlle i Baró, Narcís, 246, 282, 313, 344, 

346, 353, 362, 386, 476, 478, 480, 
482, 566, 579, 589, 599. 

Batllé i Vidal, Josep, 646. 
Benavent, Antoni, 662. 
Benet, J., 158. 
Benot, Eduardo, 92, 97, 121, 128. 
Berenguer i Clos, Josep, 597, 608. 
Bergamín, Francisco, 309. 
Bernal de Puga, Cipriano, 39, 490. 
Bertrán i Musitu, Josep, 40, 104, 110, 

126, 168, 173, 182, 204, 263, 294, 
323, 334, 338, 339, 357, 412, 414, 
416, 511, 522, 533, 546, 558, 570, 
575, 582, 592, 598, 603. 

Bertrana, Prudenci, 211. 
Bertrand i Serra, Eusebi, 127, 173, 183, 

187, 208, 232, 256, 263, 294, 299, 
324, 330, 357, 365, 426, 427, 430, 
523, 535, 540, 547, 560, 571, 584, 
593, 605. 

Bes i Hevijer, Manuel, 645. 
Besteiro Fernández, Julián, 250, 256, 

322, 567, 569, 572. 
Blanch i Romeu, Josep M., 585 
Blasco, Albert, 276. 
Blasco i Ibáñez, Vicent, 62, 150. 
Boada i Borrell, Tomás d'A., 70, 502. 
Boet i Moreu, Rafael, 620, 655. 
Boet i Vigas, Andreu, 543, 556 
BofarulI, Josep Oriol de, 172, 538. 
Bofarull i Palau, Manuel de, 115, 127, 
145, 183, 324, 519, 524, 535. 
Bofarull i Romana, Manuel de, 324, 

594. 
Bofill i Mates, Jaume (Guerau de Liost), 

314, 339. 
Bofill i Perera, Josep M., 200, 548. 
Bofill i Roig, Josep M., 81, 97, 502. 
Boix, Cristina, 17. 
Boixader i Solana, Isidre, 662. 
Boladeres i Roma, Guillem, 543. 
Bolos i Saderra, Joaquim de, 285. 
Bonmatí i de Cendra, Manuel, 100, 

111, 512. 
Borbó i de Borbó-Parma, Jaume de, 221, 

222, 28,5 317, 346. 
Borbón y Castellví, Francisco M.a de, 

626. 



Bordas i Flaquer, María, 144, 249, 259, 
520, 531, 576. 

Bores Romero, Francisco J., 640. 
Bori i Rosich, Josep, 660. 
Borrell i Folch, Antoni, 623. 
Borrell i Miquel, Joan J., 641. 
Borrell i Sol, Josep, 255. 
Bosc, Bartomeu, 99. 
Bosch i Alsina, Rómul, 280, 313, 479, 

533, 579, 622. 
Bosch i Barrau, Pau, 169, 534, 641, 
647. 
Bosch i Carboll, Josep, 645. 
Bosch i Catarineu, 232, 558. 
Bosch i Fustegueres, Albert, 41, 640. 
Bosch i Gauces, Lluís, 502. 
Bosch i Herrero, Enríe, 41, 51, 82, 
102, 128, 495, 506, 516. 
Bosch i Labrús, Pere, 621, 622, 634, 
635, 648. 
Bosch i Puig, Bartolomé, 68, 500, 508, 
631. 
Bosch i Serrahima, Josep, 626. 
Botella, Vicenc, 311. 
Botifull i Font, Antoni, 601. 
Bové i Monseny, Pere, 641, 647. 
Bravo Portillo, Manuel, 307. 
Brossa i Roger, Jaume, 220, 475, 546, 

555. 
Brunet, Josep, 645. 
Buen y del Cos, Odón de, 66 67, 69, 

74, 96, 465, 467, 489, 498, 508, 510. 
Bugallal y Araujo, Gabino (comte de 

Bugallal), 309. 
Bula, Isart, 105, 345. 
Burgos y Mazo, Manuel de, 307. 
Bustillo López, Timoteo, 39, 80, 489, 

500, 632. 

Caballé i Goyeneche, Joan, 128, 172, 
184, 199, 209, 234, 326, 360, 366, 
456, 457, 527, 538, 522, 563, 597, 
608. 

Cabezas, Miguel, 664. 
Cabezas Montemayor, Rafael, 442, 665. 
Cabot i Rovira, Joaquim, 344. 
Cabré, Josep, 313. 
Cabirol, Joaquim de, 623. 
Caimó i Bascos, Pere, 648, 649. 
Calbó i Trillas, F. Xavier, 647. 
Calvet i Pintó, Eduard, 144, 520. 
Calzado Sanjurjo, Adolfo, 657, 658. 
Camacho Fernández, Manuel, 628, 

Cambó i Batlle, Francesc, 31, 33, 84, 
91, 95, 122, 123, 126, 131, 136, 137, 
138, 152, 166, 169, 183, 187, 188, 
191, 193, 216, 226, 241, 244, 246, 
251, 254, 256, 257, 262, 267, 272, 
273, 274, 282, 290, 293, 298, 313, 
320, 321, 329, 332, 334, 338, 344, 
350, 351, 352, 354, 361, 362, 364, 
365, 369, 377, 390, 440, 456, 466, 
468, 471, 476, 478, 480, 482, 508, 
513, 520, 521, 530, 534, 540, 543, 
556, 567 ,579, 580, 589, 599, 

Campmany i de Roura, Ricard, 542. 
Camps i Armet, Albert, 651. 
Camps i de Mates, Pelagi de, 648. 
Camps i d'Olzinelles, Caries de (Mar

qués de Camps), 36, 39, 165, 195, 
218, 237, 430, 471, 472, 474, 491, 
530, 542, 555, 567, 652. 

Camps i Pairat, Albert, 660. 
Canalejas, Francisco de P., 664. 
Canalejas Casas, José, 658. 
Canalejas Méndez, José, 39, 59, 71, 90, 

159, 187, 191, 192, 572. 
Canalejas Méndez, Luis, 70, 81, 100, 

115, 173, 428, 492, 503, 514, 519, 
572, 656. 

Canalejas Rubio, José, 173, 256, 572. 
Cañáis i Vilaró, Salvador, 83, 102, 325, 

331, 366, 443, 458, 507, 528, 595, 
606. 

Cañelias i Tomás, Joan, 41, 71, 102, 
495, 506, 515, 526, 647. 

Cánovas del Castillo, Antonio, 20, 31, 
42, 192, 333, 616, 617. 

Canut i Especier, Josep, 644. 
Canyé i Baulenas, Josep, 645. 
Caralt, Comte de, 276. 
Caralt i Matheu, Delmir, 631. 
Caralt i Sala, Josep M. de, 216, 276. 
Carbajal Melgarejo, Alvaro, 627. 
Carbó i Ortega, Ignasi, 646. 
Cardoner i Viñals, Damia, 548. 
Caries Maria Isidre de Borbó, 42. 
Carné i Mata, Antoni, 631. 
Carner i Romeu, Jaume, 24, 66, 91, 

121, 122, 128, 131, 160, 172, 184, 
185, 187, 195, 209, 211, 234, 235, 
458, 459, 464, 498, 528, 539, 541, 
553, 564. 

Carnicero y San Román, Juan, 640. 
Carrasco Formiguera, Manuel, 339. 
Carreras i Candi, Francesc, 161. 
Carro, Leandro, 345. 
Casanova, Rafael, 293. 
Casanovas i Maristany, Joan, 357, 602. 
Casas, José, 177. 
Casas i Aixer, Joan, 70, 81, 502. 
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Cases i Carbó, Joaquim, 70, 81, 503. 
Castejón, Pere, 662. 
Castejón, Ramón, 657, 660. 
Castelar, Emilio, 660. 
Castell de Pons, Antoni,628. 
Castellá i Borras, Miquel, 640. 
Castellar y Ripoll, Emilio, 621, 622 
Castellamau i Balcells, Joaquim de, 

647. 
Castelldosrius, marques de, 275. 
Castellet i Sampsó, Josep, 646. 
Castells i Ballespí, Rosend, 101, 112, 

171, 516, 537. 
Castells de Pons, Antoni, 620. 
Castellví i de Vilallonga, Narcís M. de, 

647. 
Catarineu i Grau, Josep M., 293, 580. 
Cayo del Rey, Marqués de, 525. 
Celleruelo, José M., 660. 
Cerda y Alvear, José de la (Comte de 

Villar), 651. 
Chopitea, Alfons de, 101, 515. 
Cierva y Peñafiel, Juan de la, 121, 243, 

271, 277, 290, 291, 301, 307, 321, 
338, 415. 

Cirici - Ventalle, Domingo, 198, 444, 
548, 561. 

Cisa i Cisa, Pere 631. 
Ciurana Hernández, Francesc de, 204, 

505, 546. 
Civit d'Alvareda, Joan, 663. 
Claret i Asols, Josep, 556, 568. 
Clausolles i Serrapiñada, Roma, 571. 
Clavé i Camps, Josep Anselm, 621. 
Clavé i Flaquer, Adolf, 653. 
Climent i Corbera, Eliseu, 92. 
Clua i Anglés, María, 70, 82, 100, 111, 

145, 504, 514, 525, 561, 657. 
Coderch i Serra, Rafael, 55, 497, 502. 
Codina i Sert, Genis, 85, 507. 
Coll i Pujol, Joan, 622 
Collaso i Gil, Josep, 218, 276, 630, 637. 
Collaso i Gil, Pere, 620, 621. 
Colom i Cardany, Miquel, 296, 300, 

326, 331, 458, 577, 588, 598. 
Colominas Maseras, 179. 
Coma i Cros, Joan, 282. 
Comas, Francesc, 311. 
Comas i Masferrer, Josep, 68, 224, 621, 

622, 633. 
Comín de Ángulo, Juan, 521, 545. 
Company i Farreras, Francesc, 637. 
Companys i Jover, Lluís, 199, 223, 234, 

242, 257, 311, 318, 324, 330, 333, 
348, 356, 365, 369, 415, 416, 457, 
458, 563, 591, 601. 

Compte i Pedret, Josep, 639, 645. 
Comyn Crooke, Antonio, 39, 654. 
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Connelly Ullman, Joan, 158. 
Corbella, Emili, 576. 
Córdoba, Felip Ricart de (Marqués de 

Santa Isabel), 627. 
Cornelia i Roca, Pere, 17, 19, 20, 427. 
Conet i Mas, Josep M., 35, 463, 487, 

629, 633. 
Corominas i Cornell, Eusebi, 39, 69, 80, 

100, 111, 128, 145, 199, 429, 487, 
499, 512, 523, 655. 

Coromines i Montanya, Pere, 163, 166, 
177, 179, 194, 195, 196, 206, 211, 
216, 219, 226, 230, 235, 458, 470, 
472, 474, 530, 542, 555. 

Cors i Guinart, Joaquim de, 652. 
Corts i Gisbert, Pere, 629, 630. 
Costa y Martínez, Joaquín, 21, 62, 70, 

81, 205, 502. 
Crehuet i Roig, Caries, 317, 323, 334, 

592, 598. 
Creixell i Iglesias, Josep, 356, 590, 601. 
Cruells i Sallares, Jaume, 149, 153, 182, 

187, 469, 529, 532. 
Cruz Orgaz, Pablo, 631. 
Cucó i Giner, Alfons, 92. 
Cucurella i Tost, Josep, 622. 
Cusí de Miquelet, Caries, 183, 198, 208, 

221, 227, 232, 251, 535, 548, 559, 
560. 

Cussó Maurell, Jaume, 313, 480, 589. 

Dagas i Puigbó, Joan, 287, 294, 318, 
357, 426, 547, 560, 584, 593, 605. 

Dalmases, Lluís de, 196, 276 
Dalmau i de Baquer, J. Ignasi, 662. 
Dalmau i Olivart, Ramón de (Marqués 

d'Olivart), 658. 
Damians i Toli, Lluís G., 531, 556. 
Danyans, Eugenio Demetrio, 69, 500. 
Dasca i Boada, Albert, 209, 223, 229, 

234, 276, 360, 458, 539, 553, 564, 
609. 
Dato Iradier, Eduardo, 32, 147, 192, 193, 

194, 198, 215, 216, 217, 242, 243, 
245, 271, 272, 309, 310, 311, 313, 321, 
327, 332, 333, 337, 443. 

Despujol, Ignasi M. de (Marqués de 
Palmerola), 635, 636. 

Despujol, Josep. M., 645. 
Dessy Marios, Joan, 169, 531, 647. 
Déu i Ros, Joan, 70, 183, 503, 534. 
Díaz González, Eusebio, 165, 174, 471, 

530. 



Dias Morell, Vicente, 557. 
Diez Romero, Pere, 652. 
Doménech i Montaner, Lluís, 36, 66, 16, 

462, 464, 487, 498. 
Domingo i Sanjuán, Marcellí, 209, 21 ls 

217, 223, 234, 235, 236, 242, 243, 
246, 247, 252, 255, 257, 259, 260, 
266, 267, 273, 274, 295, 300, 314, 
318, 326, 331, 360, 366, 454, 456, 
457, 458, 459, 476, 538, 553, 564, 
566, 577, 586, 588, 597, 609. 

Donadeu i Corcelles, Josep Rubau, 633. 
Doval, 277. 
Dualde i Gómez, Joaquim, 233, 359, 

360, 366, 443, 606. 
Duran, Josep, 97. 
Duran i Bas, Manuel, 31, 288, 621, 624. 
Duran i Ventosa, Lluís, 33, 149. 
Duverger, Maurice, 24. 

Elias i Marchal, Miquel, 633. 
Elias de Molins, Josep, 38, 68, 487, 

498, 637. 
Elosegui, José de 130, 526. 
Enríquez, Antonio, 222. 
Escardó i Llasat, Clement, 640. 
Escoda, Frederic, 285. 
Escofet i Cusco, Joaquim, 357, 601. 
Escrivá, de Romaní, Joaquim (Marqués 
de Monistrol i d'Aguilar), 619, 652. 
Escuder, Antonio, 509. 
Escuer, Joaquim, 629. 
España y de Orteu, José de, 65, 465, 

498. 
Esplugas i Moncusí, Joan, 458, 577. 
Esquedo i Zaragoza, Josep M., 92, 97. 
Estadella i Arnó, Josep, 250, 287, 296, 

299, 325, 359, 443, 573, 585, 596, 
606. 

Estapé i Marístany, Pau, 489. 
Estapé i Pages, Santiago, 168, 196, 235, 
359, 532, 542, 607. 
Estartús Eras, Pere, 547. 
Estévañez, Nicolás, 115, 123, 468, 519, 

520. 
Esteve,Martí, 350. 
Estívill i Llorach, Antoni, 199, 223, 229, 

233, 242, 563, 565. 

Fabra i Deas, Nil M., 625. 

Fabra i Floreta, Joan, 648, 653. 
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Investigado sobre les onze eíeccions a Diputats a Corts celebrades durant el pri
mer tere del segle XX, estudiant l'evoiucióde les torces polítiques i analitzant la 
resposta deis electors tant en els 35 districtes unipersonals com a la circumscrip-
ció de Barcelona. 

I nelou també una relació deis diputats a Corts elegits a Catalunya entre la re-
volució de 1868 i fináis del segle X IX , junt a un primer recull deis resultats elec-
torals. 

A L B E R T B A L C E L L S (Barcelona, 1940), director d'aquesta obra i redactor 
d'una part, es doctora per la Universitat de Barcelona l'any 1967 i és professor 
d'história contemporánia de" la Universitat Autónoma de Barcelona desde l'any 
1969. La seva bibliografía inclou: Elsindicalismea Barcelona, 1976-1923(1965); 
El problema agrari a Catalunya: la qüestió rabassaire, 1890-1936 (1268) ,Xe$\ doc
toral que li valgué el premi Nova Terra de 1967; Crisis económica y agitación 
social en Cataluña de 1930 a 1936 (1971); Idean de Rafael Campalans (1974); 
El arraigo del anarquismo en Cataluña (1974); Trabajo industrial y organización 
obrera en Cataluña, 1900-1936 (1974); Cataluña contemporánea, en dos volums 
(1974 i 1977). Ha dirigit la Historia deisPaisos Catalans (1980) ¡ ha redactat bo-
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na part del tercer volum d'aquesta obra. També és autor, amb Emili GiraltiJosep 
Termes, del I libre Els moviments socials a Catalunya, País Valencia i les liles. 
Cronología, 1800-1939 (1967), i amb aquests autors i d'altres ha coüaborat des-
tacadament en la realització de la Bibliografía deis moviments socials a Catalunya, 
País Valencia i les liles (1972). 

J O A N B . C U L L A I C L A R A (Barcelona, 1952), llicenciat en historia contem
poránia per la Universitat de Barcelona el 1975, des del 1977 és professor a la 
Facultat de Ciéncies de la Informació de la Universitat Autónoma de Barcelona. 
Ultra participar en la redacció de la Historia de Catalunya d'A. Rovira i Virgili-J. 
Sobrequés, la Gran Enciclopedia Catalana i d'altres obres colJectives, ha publicat 
El catalanisme d'esquerra, 1928-1936 (1977) i nombrosos articles sobre les orga-
nitzacions polítiques a la Catalunya de la Restauració i de la Segona República, 
principalment a les revistes L'Avenc i Serra cf'Or. 

L 

C O N X I T A M I R I C U R C Ó ( T o r r e g r o s s a , Lleida, 1052), és ucencia en histo
ria contemporánia a la Universitat Autónoma de Barcelona l'any 1977 i és profe-
ssora del Departament de teoría de l'Estat de la Facultat de Ciéncies Económi-
ques i Empresarials de la Universitat de Barcelona des de l'any 1979. El treball 
Les eíeccions del Parlament de Catalunya de rany 1932 a la circumscrípcio de 
Lleida fou la seva tesi de llicenciatura que li valgué el premi Jaume Sarri per a es-
tudis hisióiics sobre el Principat,adjudicat I'abril de 1978per I'lnstitut d'Estudis 

Catalans. Actualment está preparant la tesi doctoral sobre les eíeccions realitza-
des a la mateixa circumscrípcio electoral de Lleida durant la Restauració Monár
quica i la Segona República. Ha colJaborata les revistes Perspectiva Social i L'A
venc de Barcelona. Es també professora de l'ICESB. 
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