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Els Fets de Maig de 1937
a la regió de Girona
JOSEP CLARA
urant la setmana
que va del 3 al 8 de
maig de 1937, els
carrers de Barcelona van ser escenari de la Multa sagnant que comporta mes de 200 morts
i que enfronta dues estratégies polítiques davant la guerra, la revolució i la concepció de l'Estat. En una
banda hi havia la CNT-FAI i el POUM,
i a l'altra, el PSUC, la UGT, la policía
estatal I una part del govern de la
Generalitat.
Per ais primers, la revolució social que havia seguit a Talgament
militar donava sentit a la guerra
contra el feixisme, pero notaven
també que els governs central i
autonómic frenaven el moviment
revolucionar! deis primers mesos.
La CNT, especialment, no es resignava a la pérdua d'influéncia i de
poder, i básicament el mantenía en
árees de defensa, ordre públic i
economía, que havien resistit a les
reformes de la Generalitat.
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s'aguditzá els darrers dies d'abril.
Els carrabiners aconseguiren de
restablir la soblrania de l'Estat a les
fronteros i de substituir les patrulles
de control, i ais enf rontaments de la
Cerdanya (Bellver i Puigcerdá) s'afegí encara l'assassinat de Roldan
Cortada, dirigent de !a UGT, la qual
cosa enveriná les relacions deis
partits i sindicáis. Pero alió que precipita finalment la Multa interna dins
la Barcelona republicana fou l'ocupació de la Central Telefónica, controlada a la práctica per la CNT-FAI.
L'ordre, sortida de la conselleria de
seguretat de la Generalitat, p r o -
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'L'Espurna", portaveu del POUM a Girona, del día 5 de maig de 1937.
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A l'esquerra, una
barricada del maig
de 1937 a Barcelona.
A sota, Frederica
Montseny i Joan
Garda Ofiver,
memores destacats
de la CNT i ministres
durant el govern de
Largo Caballero.
vocá la resposta defensiva deis anarco-sindícalistes, a la qual se suma
el POUM, que ja s'havia manifestat
per la constitució d'un govern obrer
i camperol, que afermés el nou ordre revolucionan.
La capital d e Catalunya es cobrí
de barricadas, de sang i de dolor
enmig de la guerra civil. Per ais uns
es tractava de salvar la revotució;
per ais altres de controlar l'ordre
públic i d e guanyar la guerra abans
de fer la revoiució. La Iluita acaba el
7 de maig, després que el govern
de Valencia decidís que els dos
ministres de la CNT —Frederica
Montseny i Joan Garcia Oliver—
acudjssin a Barcelona i hi fossin
enviades nombroses forces d'ordre. Els revolucionaris havien perdut la b a t a l l a d
Ja sabem que alió que succeeix
a Barcelona sempre té d'alguna
manera repercussíó a la resta del
pafs. Si els fets del 19 de juliol de
1936 representaren el triomf de la
causa governamental í republicana
a tot el Principat, el ressó i les conseqüéncies deis Fets de Maig de
1937 també superaren l'ámbit territorial d e Barcelona i d e la seva comarca.
Cruells inclou alguna referencia
ais successos enregistrats a Tarragona, Tortosa i a la comarca de Vic,
pero és totalment imprecfs quan
parla de les terres gironines: "A
Girona i a les seves comarques
tampoc no hi va passar res, malgrat
tenir-hl un gran domini els anarquistas i els poumistes, particularment a la mateixa clutat de Girona" ^.
Per bé que la incidencia global
del moviment de maig resta per
estudiar a les contrades de Girona,
podem afirmar que es produíren
topades armadas a l'AIt Empordá i
que en altres indrets, com Girona i
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Figueres, hom nota moviments i
mobilitzacions que en menor escala també revelaren l'expansió d'uns
sentiments i d'una manera diferent
d'entendre el conflicte bel.lie i la
revoiució.
Pero a molts altres municipis no
passá res d'anormal. A Olot, per
exemple, el consell municipal acordé —el 5 de maig— de publicar un
pregó fent avinent que es responsabilitzava de l'ordre públic i que
estava disposat a mantenir-lo. "Al
consell municipal —anunciava— els
representants de tots els partits poIftics i organitzacions sindicáis estan perfectament identificats per a
continuar, ben units, la Iluita contra
el feixisme; que tots els ciutadans
olotins han de mostrar-se igualment units (...); que tots els ciutadans han d'abstenir-se de censurar
ni de criticar cap de les organitzacions del front popular antifeixtsta i
que qualsevol conducta que no s'ajusti al que resta exposat será castigada amb la máxima severitat" ^.

Figueres i Girona
A la capital de l'AIt Empordá,
l'ajuntament queda format sense la
participació d'Esquerra, Partit Socialista Unificat i UGT. Segons l'acta de la sessió extraordinaria del 7
de maig, aqüestes organitzacions i
partits no volgueren prendre al seu
carree radminlstració municipal com
ho indicava el comité comarcal de
defensa, i en conseqüéncia llurs
carrees van ser atorgats interinament a la CNT i el POUM, que designaren quatre representants mes
deis que ja hi t e n i e n l
En la versió d'Alexandre Deulofeu, representant de l'Esquerra, alió
va ser una expulsió, i foren amenacats per no secundar les propostes
de la CNT-FAI. La Unió de Rabassaires, que d'antuvi tampoc no hi
estava d'acord, s'hi avingué finalment per no perdre la representad o en el consell municipal. " L a n o s tra expulsió de l'Ajuntament —eschu Deulofeu— ana acompanyada
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al carrer amb una manifestació de
forpa. Foren emplagades metralladores pels carrers i per les sortides
de Figueres, i els ciutadans eren
escorcollats. Tot feia l'efecte d'un
cop imminent" ^
Peí que fa a la ciutat de Girona,
UAutonomista, órgan de l'Esquerra, escrivia el día 5 de maig: " M a l grat de veure's al carrer algunes
exhibiclons de personal i d'armes,
no va enregistrar-se el mós lleu
incídent; el treball no va interrompre's i no va sentir-se ni un sol tret,
donant un exemple de serenitat, de
seny i de vertadera actuado antifeixista. La circulado ais carrers va
ésser normal, observant-se només
la inquietud natural per les noticies
esquemátiques que de tant en tant
escampava la radio". El mateix diari, l'endemá. donava compte que
pels carrers circulaven patrulles de
milicians armats i fins i tot dos tañes.
Hom havia aixecat parapets a les
entrades de la p o b l a d o I es controlaven els cotxes que hi passaven.
S'havia practicat alguna detenció i
del local d'Estat Cátala n'havla estat
tret el mobiliari. "Tothom —afegia—
es pregunta el perqué de tot aixó,
essent la nostra ciutat una de les
mes pacifiques de totes les de Catalunya i d'Espanya".
La crónica deis incidents que, el
dia 6, inserí L'Espurna, portantveu
del POUM, reafirma alguns detalls i
n'aporta d'altres:
"El dimarts, al matf, es vegé molta activltat a tots els centres obrers
de la nostra ciutat. Semblava que la
Iluíta a Barcelona s'havia generalitzat.
Ahir, molts trebalfadors circularen per la ciutat, arma al brap.
Ais estatges de la CNT i del POUM
acudiren gran nombre d'obrers, desitjosos de conéixer detalls deis successos i posar-se al servei deis Comités respectius.
El centre del PSUC continua amb
les persianes tirados.
Al vespre es registra un lleuger
incident. Uns vailets empaitaren els
sacs de sorra de les voltes de la
Plaga de la República i els trasltadaren a l'estatge social del PSUC. La
intervenció de les patrulles obreres
obliga ais responsables a tornar els
sacs al lloc d'origen.
A la tarda, els obrers revolucionaris construíren algunes barricades a les entrades de la ciutat.
Ahir, a les cinc de la tarda, les
patrulles jovenívolescomplimentant
un acord del C.L. del Front de la
Joventut Revolucionaria impediren
la sortida de "Front" (órgan del
PSUC) com a resposta a una manxeta del dia anterior en la qual qualificava d'incontrolats els obrers en
armes.
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A les onze de ia nit, tingué lloc
una important reunió a Casa Ciutat,
on totes les organitzacions coincidiren en la necessitat de mantenir l'ordre a Girona.
Cal destacar dos manifestos que
foren profusament repartits: un signat per ia CNT, ia FAI, el POUM, les
JJ.LL. i la JCI; i'altre, peí Front de la
Joventut Revolucionaria.
Avui, al matí, Íes patrulles obreres han procedit a la clausura del
iocal social de la delegado d'Estat
Cátala a Girona.
El proletariat gironí continua alerta".

C a d a q u é s i el Port d e la Selva
Les poblacions de les comarques gironines on els Fets de Maig
assoliren la major violencia foren
Cadaqués i el Port de la Selva.
A Cadaqués, el dia 6, un grup de
tres individus amb un milicia de ia
costa substituVren l'ajuntament constiturt d'acord amb el decret de la
Generaiitat per un altre sense Esquerra ni UGT, i sí milicians de la
costa. A m b mesures de terror es
procedí a desarmar gent de l'esquerra i es feren tancar bars i cafés
a les deu de la nit. Hom efectué
registres domiciliaris i s'incautaren
maquines d'escriure i fotográflques, i també d'altres objectes. A
les onze de la nit es feren unes detencions: els afectats van ser traslladats al Passelg de la República,
on foren assassinats.

Una proclama
característica de
"L'Espurna".

En aquest acte resultaren ¡nortes cinc persones, entre elles un
milicia natural de Palafrugell (Guillem Morató), el mestre Tasis i dos
regidors de l'ajuntament. Resulta
ferit Manuel Rahola, que pogué terse escápol enmig de la confusió.
Al Port de la Selva els enfrontaments produVren cinc victimes
—peí cap baix—, i mes de cent persones —militants d8l Partit Socialista Unificat i d'Esquerra— fugiren
espaordides cap a Franpa en e m barcacions de pesca. Benet Benejam, industrial, pogué escapar i salvar la vida després d'liaver-li dlsparat mes de trenta trets; romangué
dos dies amagat en una vinya ^.
També a Roses hi hagué moviment, pero segons la premsa "no
ha passat res mes que el comité de
milicians ha substituVt l'ajuntament" ^.
Cantallops I Orriols
A mes a mes deis enfrontaments protagonitzats pels milicians
de la costa, a les poblacions del litoral, els Fets de Maig van anar acompanyats d'actes de terror a poblacions de l'interior, on trobá la mort
gent de Cassá de la Selva que s'hi
movia circumstanclalment.
Per una denuncia presentada
per familiars de desapareguts a la
primeria de maig del 1937, el jutge
d'instrucció de Figueres acompanyat deis seus ajudants I del metge
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forense es traslladá —els darrers tres que no varen poder ésser Idendies de juliol o els primers d'agost tificats i, practicada l'autópsia, va
de 1937— a un bosc proper al cas- resultar que la seva mort datava
tell de Requesens, on fetes les ex- d'uns sis mesos" ^°.
cavacions pertinents foren trobats
El supervivent de la tragedia,
tres cadávers, que van ser de Nor- per la seva banda, després d'haver
bert I Ramón Metge, de Cassá de la corregut cam ps a través i de passar
Selva, i de Joan Juanola, de Camp- vint-i-dues hores amagat en un gamany ^.
balló d'userda, comenta que ell i
El cementiri clandestí d'Orriols Narcls Duran havien estat detinguts
aparegué a la vista el mateix nnatg a la Jonquera quan pretenlen desde 1937. Segons declaracions efec- patxar a la duana els dos camions
tuadas peí jutge Vidal Letcha, en- d'aglomerats de suro fabricáis a
carregat especial d'aquest cas i Cassá de la Selva. "Ens varen ficar
deis del Port de la Selva i Cada- en un auto" digué "i en el poblé
qués, "al mig d'un camp, ais vol- esmentat (Orriols) ens varen fer baitants d'Orriols, un grup de pobtació xar. El primer ho va fer el meu c o m que pertany al municipi de Bas- pany Narcís Duran, morint a l'acte
cara, els dies 5 i 6 del mes en curs d'un tret de fusell. En aquell lloc hi
foren assassinats tres homes. Dos havia cinc cadávers, cinc victimes.
d'etls, anomenats Jaume Brangue- Jo, en veure aquell quadre tétric,
ret i Tas (sic) Andreu, foren detin- vaig fugir pensant que "deis que
guts i sostrets del café d'un Centre fugen algún se n'escapa". Em varen
d'Esquerra de Bascara, i l'altre ano- disparar varis trets i afortunadamenatNarcís Duran, j u n t a m b n ' E u - ment no em varen tocar" ^^
geni Domingo, foren detinguts a la
A mes a mes d'aquests assassiJonquera; aquest últim l'havien ja
nats, el comité d'Orriols es prebaíxat a la fossa destinada a ensenta a l'ajuntament de Bascara, se
terrar-lo. Després d'haver-li dispan'endugué els Ilibres de caixa, les
rat molts trets va poder fugir per
actesi altradocumentació, i encara
casualítat aprofitant la foscor de la
segellá la casa del poblé i es queda
nit, perseguit pels qul volien assasles claus. Com que Talcalde d'ERC,
sinar-lo".
havia estat amenagat, un grup de
Tot seguit el jutge explica que veíns va tornar-se per fer-li guardia
"aquests fets vandalios, junt amb permanent. A Camallera es repetidiversos robatoris, detencions, mal- ren els actes de forga, i fou sostret
tractes i amenaces sembla que han l'automóbil de qué se servia el cond'athbuir-se a un grup que dirigía sell municipal ^2.
un tal Genis Serrats {átias Gaspar),
el qual ajudat per dos o tres d'esperit sanguinari tenien sota la seva
férula la resta de components del Conclusions
grup que cometía continúes salvatjades i tenia aterrida la comarca".
A les comarques gironines, els
Era el célebre i criminal comité d'Or- enfrontaments de maig tlngueren el
riols, que actuava fora de la demar- seu paral.lelisme, a escala menor, i
c a d o . En obrir les fosses "on es se centraren fonamentalment a l'AIt
suposaven enterrats els al.ludits ca- Empordá, on peí cap baix moriren
dávers, se'n trobaren també d'al- una vintena de persones.

Els fets de maig van
teñir una repercusió
especial a
Cadaqués, com
tambó al Port de la
Selva.
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Aqüestes violéncíes i excessos,
protagonitzats sobretot per militants de la CNT i milicians de la
costa, comportaren movlments de
gent armada, o c u p a d o d'ajuntaments i assassinats de persones
d'esquerra. Hom observa també el
rebrotament de facetó de comités
com el d'Orriols, que ja havien demostrat unes maneres terroristes i
crimináis durant els mesos que van
del juliol al novembre de 1936.
Tots aquests actes de forpa van
ser denunciats per la premsa republicana, i les victimes mortals aparegueren amb noms i cognoms ais
diaris ^^. Aixó no es vela durant els
primers mesos de la guerra, en qué
els comités posseVen una major parcel.la de poder sobre les poblacions. Pero també és curios de
constatar que, després de la guerra, quan els ajuntaments de Cadaqués i el Port de la Selva organitzaren funerals pels veVns morts, les
victimes de maig hi figuren com a
"caídos por Dios y por España vilmente asesinados durante la dominación ro/a" o "caídos en defensa
de nuestra Santa Cruzada"'*^.
El sector popular predomina entre els caiguts el maig de 1937. Hi
ha, per tant, una diferencia notable
entre aquests morts i els que s'enregistraren els primers mesos de la
revolució. La Multa política hi queda
millor reflectida que la social.
Les conseqüéncies deis Fets de
Maig es feren sentir en la vida politica, social i ideológica de tot el sector república, de manera que dins
el periode bel.lie sovint es parla
d'abans i de després de maig de
1937.
La crisi provoca el retleu de Largo Caballero per Negrin al govern
de la República, i la Generalitat va
veure restringides les facultats autonómiques de qué havia gaudít
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Victimes documentades
a les comarques gironines
Cadaqués
Pere Jordá Llorens
Guillem Morató
Nicoiau Pomés Bertrán
Nicoiau Pomés Moret
Lluís Tasis Parnau
Cantallops
Joan Juanola Sellas
Norbert Metge Valls
Ramón Metge Valls

34 anys
58 anys
33 anys
32 anys

ferrar
(milicia)
bracer
telegrafista
mestre

34 anys
33 anys
26 anys

agricultor
taper
xofer

59 anys
55 anys
38 anys

peo capatap
peo caminer
comerciant

55 anys

pescador
pescador
pagés
comerciant
farmacéutic

Orriols
Tomás Andreu Aycart
Jaume Brengaret Batllori
Narcís Duran Carbó
El Port de la Selva
Benet Cervera Abras
Joaquim Fábrega Paltrés
Joan Fontclara Pares
Rafael Llensa Rubíes
Antoni Oriol Puignou

des del comenpament de la guerra.
La nova correlació de forcea a Catalunya es caracteritza per la pérdua d'influéncJa de la CNT, la qual
cosa juntament amb la persecució
del POUM, acusat d'agent provocador al servei del feixisme, comporta
ia preeminencia de {'Esquerra I el
PSUC fins al final de la guerra.
En aquest sentit és iIJustrativa la
crisi que afecta el consell municipal
de Girona i la manera com fou resolta. El 25 de maig, l'Esquerra i el
PSUC presentaren sengles propostes de censura contra el presiden! i dos consellers-regidors, tots
tres de la CNT, la qual cosa dona
peu a un pie molt agitat que se celebra dos dies després. De resultes
d'aquesta acció, la CNT perdé la
presidencia del consell i permeté a
l'Esquerra de recuperar-la i conservar-la fins al 1939 ^^.
L'ordre públic, a mans de les
torces estatals, i l'actuació deis tribunals de justicia també conegueren una nova etapa. Hom recollí
una gran quantitat d'armes de la
reraguarda i foren engarjolats molts
individus deis comités. Mes de quaranta persones resultaren processades pels fets de Cadaqués i el
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39 anys
57 anys
57 anys

Port de la Selva ^^, I s'instruí sumari
per l'actuació del comité d'Orriols ^^. D'aixó, pero, no pot pas
inferir-se que després deis Fets de
Maig triomfés la democracia. Com
afirma Cruells, "no es va acabar la
persecució ideológica, i no ja contra ets enemics del régim democrátic, sino contra elements dirigents
d'aquest mateix régim democrátic.
Ens vam trobar a m b un ordre públic mes d'aparences que de realitats" •'^. El país vivía i patía les conseqüéncíes d'una guerra civil, que
havia adoptat unes dimensions internacionals i que acabarla amb la
victoria del sector insurgent.

1. Com a monografía sobre el tema cal citar
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5. A. DEULOFEU, Memóries d e la revolució,
de la guerra I de Texlli, Volum I, Figueres,
Editorial Emporitana,
1974, ps. 28-29.
6. L'Autonomista, 11 i 14 de maig de 1937.
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de Frangt de Josep
Trémols,
que havia fugit de Cad.'iqués l'endemá deis
crims i que havia estat detingut a Rodez
{•L'Autonomista, 3 d'agost de 1937).
17. El dia 20 de maig de 1937 vuit individus
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Guillem Sabater Ventura, Rossend
Barbosa
Cruset, Joan Cos Costa, Pere Batllori Salleras, Joan Campistol Corretger, Gen/s Baró
Costa, Narcís Masmartí i Josep Pujol Llauró
(Arxiu Diocesá, Diari del Dr. Josep Casanovas, f. 114). Vegeu tambó el
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de dir que aquesta gentota, per cert que dissortadament hi Une un meu cosí, havia de
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f. 306). El Diari Oficial de la Generalltat de
Catalunya, 23 de juliol de 1937, publica un
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Ignasi h^eler, Narcís Pujol i Joan Massanes,
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Josep Clara és historiador.
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