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Records del Santaló polític
XAVIER
CASADEMUNT
I
ARIMANY

I Sr. Miquel Santaló, cal estudiar-lo
en tres fases; com a
mestre, com a geógraf i com a
polític.
Com a polític, certament cal cercar els orígens dins la tendencia
professional de la familia. Fill d'una
familia rural, veritat que el seu pare
era mestre, pero mestre de certificat, prácticament un bon mestre,
pero d'extracció pagesa. Malgrat
aixó, els filis, en Pere, en Silvestre i
en l\4iquel, surten amb el títol Superior de la Normal.
En Miquel, tot i que guarda les
caracteristiques del camp, és un
gran pedagog, un excel.lent geógraf i un bon polític, que procura
servir, i no servir-se'n. La seva destresa del mestre en la conversa, en
diáleg, en el Socratisme, preguntar,
fer parlar, treure de dins alió que
l'alumne, el deixeble, el ciutadá porta en el seu Interior i no li surt, falta
que l'ajudi, de dins cap enfora, perqué s'adoni del que vol i del que
espera i el que voldria per al seu
poblé.

El "sillo" d e barber
Santaló portava tota una vida
d'experiéncia, de justesa. Un dia,
passant peí carrer Nou, davant d'una
barbería, em va dir: "Veus aquest
primer sillo? dones hi he treballat
un any i mig", i jo li vaig contestar:
"Jo també", estudiava i s'havia de
guanyar la vida. A m b penes i tre-

Revista de Giiona

Xavier Casademunt, Miquel Santaló i Álvarez, a Tolosa del Uenguadoc el
1948.
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Una representado del magisteri gironí. Al centre de la fotografía, hJliquel
Santaló, Rere Blas! i Xavier Casademunt.

balls arriba a mestre. Després ana a
l'Escola Superior i també sense gaire grandesa, pero a m b eficiencia a
la feina, tots aquests trasbalsos i
temps de sacrificis coriitribueixen a
formar un carácter i a siumar-se a la
massa deis deixats de lia má de Déu
que arriben a triomfar, i si sobre
aixó hi afegiu el bagatge adquirit en
"La Institución Libre de Enseñanza"
a Madrid, on professavten Cosió, de
los RÍOS i altres. Era un bon conjunt
de circumstáncies per tal d'estructurar un esperit obert, amic deis
humiis i amb desig d'ajudar-ios.
Aquest home senzill, modest,
pie d'humilitat i d'amor al poblé, va
a parar a Anglés, on comengá a
aprofundir la seva afieló a l'estudi
de la térra. Estudia, s'esforpa, va a
l'Escola Superior, on fa un excel.lent paper, i i'any 1919 comenga la
seva actuació a Girona.

L'estudi d e la térra
Junt amb la integrado a la Normal, Santaló reprén l'estudi de la
térra, la seva térra, i és ciar, necessitatrepitjar-la, contemplar-la, parlar amb la gent i viure la seva vida.
Com fer-ho? Com organitzarho? Els mitjans de comunicació no
son gaire adients, el temps és curt
per fer-ho amb tren, el cotxe no és
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encara prou corrent. La cosa és volta, de les pedrés i deis llots que
poder emprar una, dues o tres ho- hi han deixat les aigües. I tot d'una
res, segons el cas o l'interlocutor de la conversa deriva vers les ultimes
cada poblé; on es canvien impres- eleccions.
sions amb la gent sobre la manera
A Sant Hilari, vam comengar
de parlar, del seu viure, de les se- parlant de les muralles i acabárem
ves collites, deis contractes de con- amb l e s p a r t i c u l a r i t a t s d e l a v i d a d e
reu, deis propietarls, etc. i de se- la Vila.
guida a una altra feina i a un altre
poblé, i tot passant es contemplaven els camps, els boscos, montiC a m p a n y e s electores
cles, muntanyes, rius, rieres o el
mar, i es preñen apunts, i així era
Sortíem de propaganda electocom el nostre polític podia fer conral amb paciencia i bon geni, ens
juminant totes dues feines.
dirigíem a Setcases, que no estava
Enginy, amistat i companyonia com avui, ni de bon tros, sino en
resolgueren el problema. El Sr. San- mal estat, de manera que els pocs
taló i el seu amic Roca, secretari de carrers costeruts, mal empedrats
l'Ajuntament de Blanes, agafaven amb rierencs i estrets estaven c u una moto i els diumenges o dies rulls de bous, porcs, gallines i altre
hábiis per a ells, emprenien el viat- bestiar. Palla i defécelo omplia els
ge i anaven, per exemple, cap a clots i s'havia de fer equilibris per
Medinyá, parada i fonda, a Cerviá, sortir-ne ben parat. Bé, dones, el
de Cerviá a Raset i de Raset a Sant Sr. Santaló, per deixar passar el
Jordi Desvalls. Un cop de moto, primmirat Sr. Quintana s'arraconá i
que no té horari fix, una sortida, un ana de peus a un clot, deis molts
vlatge, uns apunts, unes notes, u- que hi havia, i entre els esquitxos i
nes relacions, que un dia o altre
la porquería que omplia el bassotel
faran el seu favor.
pobre Miquel queda molt mal parat.
Un dia, un matí, una tarda el Sr.
Un deis hábits mes freqüents
Silvestre, el Sr. Miquel Santaló, el del Sr. Santaló era l'arribar tard ais
Sr. Junquera i altres ens engrescá- mítings. Culpa seva? no. Costum?
vem a anar al Congost per caminar, no. Era senzillament la déria d'enper passejar, per menjar quelcom. raonar amb la gent. No sabia delxarAllí trobem conversa. S'ha parlat los amb la paraula a la boca i ens
del Ter, del muntanyam que l'en- deia: "Vosaltres comenceu a parlar

¿r^./.
i quan vosaltres haureu acabat, poc
m e s o menys nosaltres ja hi serem".
Pero, nosaltres ja havíem acabat i
fins i tot repreníem la paraula a fi de
no molestar el públic i el Sr. Santaló
encara estava parlant a fora amb
algún pesat de qui no sabia deslligar-se. I aixó era freqüent, conegut
i esperat.
Tenia bona memoria. Si havia
vist o parlat amb aigú generalment
el recordava, pero... érem a Ribes
de Freser; felá estona que Iluitava
amb el pesat de torn, per anomenar-lo peí seu nom, I ni un indici
d'acabar, res. Per fi es decideix a
tirar peí carrer del mig i lí diu: "I bé,
Pere, el vostre germá qué fa?". I l'altre li diu que no té cap germá, que
és de Barcelona i que no l'havia vist
mes que una vegada al Parlament.
"Perdoneu us havia confós, hom
veu tanta gent!". Reunits uns quants
políticsdel'ambientgironídelpartit
(nosaltres continuávem com a Partit República Federal de les Comarques Gironines, adheht a ERG) per
parlar de diversos afers al Berenador de la Barca, mentre esperavem que fos enllestit el piscolabis
tot a vora de Ter, el Sr. Santaló ens
dona una conferencia sobre l'aigua
i la seva influencia en la térra.
Baixávem una nit de Ripoll, anávem cap a Girona. En ser en vistes a
Castellfollit, una guineu o guilla ens
salta des del marge al damunt del
capó del cotxe, esglaiá el xofer i per

poc no desplacem el plátan; sortosament no va ésser aixi.
A Sant Joan de les Abadesses
portava una nota per un cárter
d'unes gestions que havia fet a Madrid; comengá a treure papers de
les butxaques amb tanta profusió
que mes que butxaques semblaven
sarrons; per fi el paper va sortir
d'una dita d'infern. Era admirable
de veure com compila els encárrecs que li felen. Una cosa que calla
resoldre a Barcelona o tramitar a
Madrid, s'ho apuntava en un sobre,
un paper o una Ilibreta que fos net, i
ho contestava de viva veu o per
escrit.
Fins ara hem vist com el nostre
home entretenía i mantenía les relacions polítíques amb els republicans de la provincia. Aquests estaven farts de forasters i Santaló
era amable, senziil, de la térra,
cátala; prou forasters, prou frases
ampuloses, prou venir a emportarse l'acta i cap a casa i fins a la propera elecciól
Santaló pren part en dues Multes
i surt derrotat, pero no es desanima, Iluita i venc-

la Mancomunitat de Catalunya. Dura poc; un deis tanís "pronunciamientos" que ha sofert Catalunya
"manu militari". El capitá general
de Catalunya d'un cop de sabré
acaba amb tots els principis de llibertat i implanta la Dictadura.
De moment queda tallada tota
actitud política. Els diaris, prohibits;
els Centres, tancats; els homes, vigilats, moltsexiliats. Santaló va fent
Geografía Científica i va a Suíssa
pensionat per La Junta d'Ampliación de Estudios i cal anar esperant, tot fent visites geográfiques.
Ve el govern Aznar, que fa algües. Puja el Berenguer impotent,
tant m o r t c o m la Dictadura, i porta a
cap les eleccions segurament mes
netes d'Espanya.
És el moment en qué aquells
apunts, aquellas converses del Sr.
Santaló comencen a donar profit i
fins en el districte tercer de Girona,
que sempre havia estat el baluard
deis monárquics, guanyen els d'ERC.
Santaló és nomenat alcalde i
comenga a parlar d'escoles a Girona i encara queden restes del govern república, el primer arranjament de l'Onyar, la barana de la
Rambla de Verdaguer, prop del
pont de Pedra, que ja comenga a
presentar símptomes d'enderroc.

Diputat j alcalde
A la tercera va la venguda. És el
1923 que surt nomenat diputat per

La segona República
Ve la Repúblicc Catalana, proclamada per IFrancosc Maciá, que
fet i fet queda en Generalitat. S'estructura a Nuria l'Estatut de Catalunya.
El 28 de jiuny del 1931 es voten
els parlamenttaris a Madrid i amb
tots els companys republicans, Salvador Albert i Pey, Man'jel Carrasco i Formiguera, Miquel Santaló
i Pavorell i Albert de Quintana i de
León, surten elegits per gran majoria. D'aquesta tornada de diputats
de tot Catalunya en sortiran els que
aniran a Nuria a fer la Llei del Parlament Cátala, l'Estatut; allí es discutirá i es Iluitará aferrissadament per
arrencar una miseria i que dona
ocasió que Santaló els pugul dir

Santaló es dirigeix
ais gironins amb
motiu de la vinguda
d'Azaña per celebrar
la cessió deis
baluards a la ciutat.
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Parfif R e p ú b l i c a F e d e r a l
de les comarques

Nacionalista
gironines

(Adherit a -Esquerra Republicana de Catalunya)
En motiu de l'homenatge al Diputat per aquesta circumscripció

uran

acle

o aiíi*mació

republicana

en la PLACA DE BRAUS de Santa Eugenia, a dos
quads de quatre del DIUMENGE 24 de Setembre.
Hi prendran parf els següents oradors:

loan Ballesta Molinai
P . „ i d . n l d . I . F.dmiciO, en .spr.ssnlaciS de la Circumstripei4 da G i w n i

Humbert Torres
Olpulnt, en íepreienlacifl de IB Circum^crlpcIO de Lleída

Buenaventura Gaisol
C m i w l l s ' de Cullur. de l i Qene.ÉlItíl e i i-epieitnteclfl de T e " i g o n i

Lluis Companyi Jover
Dipulil L Er-/tMi^lil'e del Gcverrb de Id RepúlilIcA

Joan Caidnovas Mariitany
presida ni de la Camb'» C«l.l«ne

Caries Pi i Sunyer
FVImsr Conielltr d« la Gansralilal de Celelunya

Miquel Santaló Parvorell
Minlitre dn ComunlcíClO"! <lcf Güvern dt 13 República

Francesc Maciá Uussá
Pre^ldrnl de'IB Gene'BlItat de

6

CñUlinfa
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"que tracta de legislaren el relatiua
l'Ensenyament de Catalunya i qui
millor hi pot dir rúitima paraula ha
de ser precisament Catalunya, ja
que a ella afecta exclusivament...
quan hi ha bon sentiment, quan es
vol actuar amb rao a la naturalesa
del problema, el polític, el legislador, procura no obtenir una finalitat
política, sinó una finalitat purament educativa".
Venen les eleccions al Parlament Cátala I Santaló de ben segur
que anava a treballar com per les
seves; era a tot arreu, no fallava a
cap miting, la seva influencia era
sentida a tot arreu. Triomf absolut
de tots els candidats i tots de {'Esquerra Republicana (o sigui, del
partit república adherit de Girona},
son onze homes que van a fer realitat l'existéncia de Catalunya.
És el novembre del 1933 quan

El 24 de setembre
de 1933 Miquel
Santaló va ser
homenatjat, amb
l'assisténcla de les
primeras autoritats
de la Catalunya
autónoma.

Barcelona per conseller delega!, i estat i será republicana (teníem un
naturalment es pensa amb Santaló. rei, pero no era nostre, era d'Aragó)
I Santaló, que no és diputat del Par- i era socialista, perqué tots els indilament de Catalunya i que té prou vidualistes catalans teñen tendenfelna a Madrid, es fa carree de la cia a associar-se per qüestió de
Conselleria. Ve un moment trágic treball, de cultura, fins de veVnat,
per a Catalunya: el Sr. Maciá es pero no ho és en l'intrínsec. Potser
posa malait I malauradament mor. tenia una semblanpa amb Josep
En Miquel Santaló está desfet, pero Pallach, tant en el físic com en el
aguanta seré i segueix el procés. El moral?
mes admirable és el dia de la sessió
En fi, de tot el que fins ara s'ha
necrológica; parla breument, diu dit de Santaló, es pot fer un resum
justament el que ha de dir en nom de les característiques polítiques
del Govern i passa la paraula al vell d'aquest home que, durant vint anys,
amic i company de fatigues del Sr. va viure i es va preocupar per la
Maciá, Ventura Gassol i Revira, que vida deis ciutadans de la demarcafa narrado detallada de la vida del d o de Girona en particular i de
difunt i deis seus sacrificis per Ca- Catalunya en general.
talunya.
Tanmateix, és possible que li
Es perden per molt pocs vots les deguem un record.
eleccions municipals del 14 de gener de 1934 —47 vots— i per la
bajanada d'Acció Catalana de no

lea urncs tomen a parlar a Qiíona. volgrcrgureeiSr.saniaiú.Encan-

160

A m b el S r . S a n t a l ó f a n u n i ó els p a r -

vi, n o es p e r d e n les d e f e b r e r d e l

tits república i socialista i deixen al
marge el Bloc Obrer Campero! i els
Radicáis, i així s'aconsegueix batre
la dreta i vencer en un moment
ben difícil.
Espanya passa un moment difícil que óbviament repercuteix a Catalunya. L'Esquerra está dividida,
es necessita un heme ponderat de
poca significació en les penyes de

1936, peí seu significat i perqué es
creuen les directives del Sr. Santaló.

U n h o m e de la térra
Miquel Santaló i Pavorell és l'estampa, la imatge de la seva térra, la
veritat, la sinceritat, la senzillesa. És
república perqué la térra ho és, ha

Xavier Casademunt va ser mestre, i diputat al Parlamenl de Catalunya durant la Segona República.

