
Antecedents / - La dècada de 1920-1930: 

Dictadura de Primo de Rivera (1923-1931). 

Gironella experimenta un creixement molt 

important, tant en el sector industrial (les 

fàbriques de les colònies es fan més grans i 

ocupen més mà d'obra) i també a nivell de 

serveis, des del comerç fins al sector dels oficis 

(fusters, llauners, electricistes, paletes..etc.), 

mestres, metges, llevadores, ...  

Canvis en les mentalitats i en els comportaments: 

valorització de l'escola, els serveis mèdics, els 

serveis municipals (Aigua potable, neteja pública, 

escola...)  i els vinculats a la modernitat 

(automòbils, motocicletes, bicicletes, ferrocarril, 

premsa, revistes, ràdio, telèfon., etc.) 

Etapa de reivindicacions amagades que no poden aflorar per ser dictadura:  

- Catalanitat, entesa com un conjunt de reivindicacions (llengua, cultura, tradicions, premsa, 

edicions de llibres i revistes, etc.) que desemboquen també en diferents propostes polítiques: 

UDC (Unió democràtica de Catalunya com democratacristians), els republicans (que en el cas de 

Catalunya s'aplegaran en la formació d'ERC),  

. Les reivindicacions del moviment obrerista, clandestí per què els sindicats estan prohibits, però 

que és molt forta degut a la important paquet de reivindicacions laborals: des de la jornada de 

8 hores (es treballava 52 hores setmanals i en tres torns, matí, tarda i nit), qualificació del treball 

femení (les dones que son majoria a les fàbriques cobren un 40% menys que els homes per la 

mateixa feina i no poden accedir a càrrecs intermitjos), reivindicacions dels contramestres, etc 

 

-14 d'abril DE 1931. EN EL CONTEXT D'ELECCIONS MUNICIPALS que guanyen els parits 

republicans, Espanya deixa de ser una monarquia i s'organitza com una república.  

Com a bona part de la comarca, a Gironella els monàrquics tenien molt de pes: a les eleccions 

municipals d’abril de 1931 havien gairebé empatat amb els republicans aconseguint només 4 

regidors dels onze que formaven l'ajuntament.  

Seguint les instruccions que arribaven de Barcelona, el 15 d’abril de 1931 es va constituir un 

govern provisional, format per els quatre càrrecs electes republicans i altres republicans de 

Gironella, Cinto Magem, Ramon Costa, Enric Mas, Ramon Morera que ja figuraven a la 

candidatura d’ERC, i Josep Codina, Lluís Pajerols, Ramon Guinó i Àngel Escalé; Francesc Torrens 

Torras (Castellgalí 1893- ? ) fou escollit alcalde. 

El 31 de maig es celebren noves eleccions municipals i dels onze regidors, foren escollits deu; 

l’onze regidor fou Ramon Bovet Bernadas, destacat carlí, que anava al capdavant de la Unió 

Democràtica de Coalició Administrativa (UD), que integrava monàrquics, des de membres d'Unió 

Democràtica de Catalunya a gent de la Unió Monàrquica i carlins. 

Importància del moviment obrer i del sindicalisme, especialment de la CNT amb prop de 2000 

afiliats a Gironella  



Divisió CNT/FAI uns partidaris de no entrar en política i centrar els seus esforços en la lluita 

sindical, i els partidaris de la participació política. Noms rellevants dels sindicalisme anarquista 

de Gironella: Josep Viladomiu Vinyals, Manuel Guixé, Lluis Pajerols, Lluis Nicolau - un dels que 

participa en l'assassinat de Dato, president del govern (DATO fís Nicolau Fort –conegut 

popularment com un dels assassins del president espanyol Eduardo Dato–,Lluís Nicolau Fort –

conegut popularment com un dels assassins del president espanyol Eduardo Dato–,Lluís Nicolau 

Fort –conegut popularment com un dels assassins del president espanyol Eduardo Dato–,Lluís 

Nicolau Fort –conegut popularment com un dels assassins del president espanyol Eduardo Dato–

,Ll  empresa Hilados y Tejidos Fuster de Cal Bassacs.Fou abatut per més de 20 trets el 8 de març 

de 1921 en un atemptat perpetrat per tres anarquistes catalans des d'un sidecar en marxa a la 

Porta d'Alcalà de Madrid (Pere Mateu, Ramon Casanellas i lluis Niclolau)  

 

agost de 1931.- Francesc Macià, president de la Generalitat de Catalunya,  visita Gironella . Els 

partits de dretes no assisteixen a l'acte de rebuda.  

 

1933. eleccions generals: guanya la dreta organitzada a l'entorn de la coalició CEDA i del 'partit 

<republicà Liberal de Alejandro Lerroux. 373 diputats front als 99 del bloc d'esquerres,  (la CNT 

havia demanat abstenció). Les primeres eleccions on voten les dones.  

6 D'OCTUBRE DE 1934: Fou un govern municipal efímer, per què l’octubre de 1934 fou destituït 

i l’alcalde empresonat al vaixell Argentina, processat i en llibertat provisional. El PRESIDENT 

LLUIS COMPANY PROCLAMAVA L'ESTAT CATLÀ DINS LA REPÚBLICA FEDERAL i és empresonat, 

amb el seu govern, i 109 alcaldes, entre ells el de Barcelona Carle Pi i Sunyer, el de Berga, el de 

Gironella... Consell de guerra: 30 anys de presó per a Lluis Companys 

 

- El 24 de desembre de 1934. Fou anomenada una Comissió gestora, a l'Ajuntament de Gironella 

amb Joan Boixadera com alcalde gestor.  

- El 17 de febrer de 1936 es restituí el govern municipal i l’alcalde Torrents demanà  a la UD que 

contribuïssin «a fer possible l'oblit del passat» prec que fou respòs per Ramon Bovet demanant 

també «l’oblit del passat i que desaparegui l’esperit de tibantor que hi ha hagut en les relacions 

entre els diferents sectors de la vila». Però al ple de 21 de maig, la tensió esclatà de nou quan 

l’equip de govern acusà l’oposició d’haver instigat l’empresonament de l’alcalde i un conseller 

arran dels fets d’Octubre, acusació que negaren. 

 

18 de juliol 1936 

Amb aquesta situació tensa s’arribà al 19 de juliol i es va saber del cop d’estat. A Gironella es 

constituí un grup de Requetès, l’organització paramilitar del carlisme, i ciutadans «que armados 

protegían las Iglesias, Hospital, etc.» amb la voluntat d’adherir-se al cop d’estat; uns vint-i-cinc 

homes armats, que comptaren amb la col·laboració de membres d’altres partits de dreta com 

Renovación Española i Acció Popular. Passades unes hores i assabentats que la insurrecció havia 

fracassat a les capitals i ciutats catalanes, es van retirar. 



L’ajuntament no es va reunir oficialment fins el 26 d’agost però a l'acta res es diu del que succeí 

entre el 18 de juliol i l’1 d’agost del 36, probablement els dies més negres de tots els que es van 

viure a Gironella durant els anys de la guerra. Es van cremar els objectes litúrgics i imatges de 

totes les esglésies del terme municipal, s’ocuparen les escoles religioses i les seus de les 

associacions catòliques, com «La Perla del Llobregat», el «Centro Gironellense» i el local de la 

Joventut Carlista, a més de domicilis particulars de la vila i masies, que foren saquejats i 

col·lectivitzats.  

Va tenir lloc la primera tanda d’assassinats, especialment membres dels partits de dretes que 

havien format part del grup que es va significar el mateix 19 de juliol com a partidaris del cop 

d’estat. Foren setmanes molt dures, per que fins i tot el comitè va aprofitar per passar comptes 

dins la mateixa CNT, assassinant el 26 de juliol al dirigent local, el faista Manel Guixé, fundador 

del periòdic «Luz y Vida» i el sindicat d’oficis diversos de Gironella. I es que faistes i trentistes 

feia temps que es barallaven pel control de la CNT  de Gironella.  

 El dia 221 s’ocupà l’església parroquial que es va convertir en magatzem, cremat els objectes 

religiosos i les cadires de boga davant de la portalada; també es va cremar una part de l’arxiu 

parroquial. Les patrulles del comitè de Gironella començaren a fer «visites» i a endur-se 

destacats dirigents de la dreta local; alguns foren assassinats el mateix dia, prop de la vila; a 

partir del dia 26 tot indica que els patrullers van escollir la paret del cementiri per perpetrar els 

assassinats; aquí s’anaven trobant els cadàvers de gironellencs morts per trets d’arma de foc. 

Pocs aconseguiren fugir, com és el cas de Ramon Bovet Bernadas 

Com a la majoria de poblacions catalanes, a Gironella ERC serà desplaçada del poder polític i 

pateix una important pèrdua d’influència, incapaç de controlar la situació. Tot i que durant tota 

la guerra Francesc Torrents Torres, d’ERC, fou alcalde, el comitè faista de Gironella controlava la 

vila. L’Ajuntament reorganitzat el 19 d’octubre de 1936 donava la següent composició: 4 

regidors per ERC que mantenia l’alcaldia, 5 regidors per la CNT, 1 per el POUM, 1 per Unión 

Republicana. 

El 31 de juliol de 1936, a les 11 del migdia, un grup de patrullers del comitè es va presentar a 

casa de Josep Pei Desclau, al carrer del Padró 21. Se’l van endur al local del Comitè i a les 10 de 

la nit d’aquell mateix dia, el traslladen a la paret del cementiri on l'assassinaren. L'endemà fou 

localitzat el cadàver, amb un tret al cor i en altre en una cama. No fou l’única víctima d’aquells 

dia; sis homes més, dos sacerdots i quatre frares franciscans, foren assassinats el mateix lloc. 

Probablement aquell dia també fou assassinat August Dorca Gómez, l’encarregat de la central 

telefònica que fou ocupada pel comitè, tot i que les dates de la seva mort són confuses. 
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