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La Comunió Tradicionalista a Girona
(1931-1936)
Joscp clara

n e! momenl. immediat a la proclam a c i ó de la Segona R e p ú b l i c a , el
carlisme travessava el punt mes baix
de la seva historia, com una reliquia
del passat. Les seves doctrines ja no
engrescaven ningú i alió que en un
altre temps podien teñir d'atractiu ho hdvien assumit d'allres formacions politiques rivals. Pero la inslauració del nou régim i les primeres accions contra
l'Església católica van condicionar que Torganització, com el 1868 amb la Gloriosa, esdevingués un
refugi per ais elements menys dinámics de la societat espanyola, espantáis peí desenvolupament de la
democracia i les Iluites socials.
Aixó es posa sobretot de manifest quan. l'octubre de 1931, morí don Jaume i fou substiluit per
don Alfons Caries, un anciá mes gran de 80 anys i
d'ideologia propera a l'integrisme, la qual cosa va
fer possible la reunlFicació deis carlins amb els integristes i els mellistes. Román Oyarzun ho explica
bé: «El reingreso de inlegrisias y melUsLas se hizo
más extenso y acelerado con don Alfonso Carlos, a
quien consideraban como mucho n-\ás afín a dios
que don Jaime. En efecto, don Alfonso Carlos era
más derechisia. como din'anws en el argot político,
que su difunto sobrino, y acaso en doctrina, sentimientos e inclinaciones se hallaba más prúxinw al
inlegrisnio que al carlismo auténtico. De ahí la preponderancia de elementos procedentes del integrismo en el partido carlista, que por orden del nuevo y
octogenario caudillo se iba a Hangar Tradicioiíalista
Cadista».
L'accentuació del carácter d'extrema dreta que
prengué el partit va confirmar-se el 1934 amb la
designado de Manuel Fal Conde, advoca! sevilla de
tendencia integrista, com a secretar! general de l'organització. La cita és també d'Oyarzun: -Fal Conde
comenzó en seguida a organizar en España los requetés que ya habla organizado en Seoilla. La juventud carlista se alistó con eíitusiasmo en las nuevas milicias, que se encuadraban en nicdio de persecuciones ij peligros. Se enuiaron a Italia más de
200 jóvenes que se prepararon allí para la lucha ar-
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mada, y se hizo lodo esto cosí tal sigilo que ni las
autoridades carlistas se percataron de ello».
En aquest context de Iluita contra el parlamentarisme liberal, d'oposició a rautonomia de Catalunya
i de defensa aferrissada de la religió i deis valors
tradicionals, i teninl en compte la trajectória del
régim república —sobretot després del triomf electoral del Front Popular del 1936—. el carlisme es
dedica a preparar la conspirado i l'alc^ament armat
per enderrocar-lo. La guerra civil que seguí ais pronunciaments del juliol de 1936 no va ser la quarta
guerra carlina, pero la participado deis Iradicionalistes Fou, si no decisiva, almenys consistent i conseqüent amb la linia que havia adoptat ei partit durant el temps república,
Amb les ratlles escrites fins aquí hem sintetitzat,
d'una manera molt breu. les línies mestres de l'actuació del tradicionalisme a nivell general de l'Estat
espanyol. A l'hora de centrar la noslra aportació
d'aquest dossier a Girona ens fixarem en aspectes
mes concrets que ens permetran de copsar la forca
de l'organització i els mitjans de qué disposá per fer
ressonar el missatge en una part de Catalunya,
D'aquesta manera, i malgrat les limitacions de les
fonts, podrem oferir una primera aproximado a un
partit massa proscrit pels historiadors de casa nostra.
El punt de sortida —i aixi remarquem la manca
d'estudis sobre el carlisme gironí durant el temps
república— son unes paraules que Claudi Ametlla,
governador civil de la provincia ais anys 1931 i
1932, deixá escrites a les seves memóries: "També
semhiaven morís, pero no pas enterráis, els carlins.
Pocs i mal auinguts. resten un poc pertol i especialment a la Garrotxa. alguns contuma^os
que no
s'acaben de decidirá desaparéixer. A la capilal. una
dotzena mal comptada completa aquesta fauna que
sembla destinada a esvair-se en un futur molt próxim".
Tanmateíx, com veurem a través d'aquestes pagines, la realttat era forca mes complexa. Perqué el
carlisme va ampliar l'audiéncia i fou un puntal de la
Girona insurrecta i, després. del franquisme.
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Portaveus i ideari del partit
Durant la Segona República, eis carlins gironins
publicaren tres periódics que serviren de canal d'influéncia i de difusió de les idees de Torganització política. A la ciutat de Girona —per bé que amb diverses ¡nterrupcions— sorti El Piord de Girona. que el
jullol de 1931 encetá una nova etapa bo i catalanitzant !a capcalera. El 1935 torna a castellanitzar-la i
la limita a El Norte, nom que el 1869 havia donat
titol a un periódic católico-monárquic, portaveu deis
interessos del tradicionalisme. La majoria deis seus
articles d'opinió eren signats amb pseudónim.
El juny de 1934 el Secretariat Tradicionalista de
Girona va treure a la llum una nova publicació; Lealtad, subtitulat iisemanario tradicionalista". del qual
van publicar-se a l m e n y s 14 n ú m e r o s . Tenia un
carácter doctrinal molt palés i també s'hi escrivia
sota pseudónim,
Fora de la capital provincial hem d'assenyalar La
Tradiciú CaLalana, setmanari que es publicava a
Olot des del 1917.
A través d'aquestes pubitcacions es pot resseguir
l'ideari deis seguidors de la tradició i del carlisme,
caracteritzat per la defensa de la monarquía tradicionalista, la separació de l'Esglésía i I'Estat pero respectant la soblrania de l'Església, la declaració
d'animadversió envers el liberalisme, la d'espanyolisme pero no la de centralisme, i la d'enamorats de
l'exércit c o m a forca defensiva de la patria. Ells
mateixos es declaraven reaccionaris: ''Som reaccionaris cent per cenL perqué enlenem que Espanya soiamení pol salvarse per mlíja d'una (orla «reacció»
de catolicismeu (El fSord de Girona, 19-9-1933}.
El 1934 Vicase (Vicent; Cano Serra) malparlava
de l'Estatut i de la seva aplicado a mans de l'Esquerra. i propugnava el corporativisme com a model organitzatiu de la societat, 'idesterrar para siempre de
la hación los partidos políticos, que sólo han servido
y continuarían sirviendo para el medro de los ventajistas personales y para dejar totalmente arruinada a
la Patria.. (Lealtad, 6-9-1934).
Les pagines de les publícacíons esmentades son
plenes de catastrofisme, assenyalen perills i enemics
—entre els quals no hi manca la mat;oner¡a— i blasmen les actituds deis presidents de la Generalitat.
De Maciá i deis seus col-laboradors es diu que la política que fan «constiiuye un perfecio dechado de
masonismo". {El Norte, 8 - 6 - 1 9 3 2 ) . "A
Companys
—afirmen en un altre lloc— podríamos
preguntarle
algo asi como por ejemplo ¿qué ha ganado Cataluña,
desde que rige sus destinos? Pues seria curioso coincidiera con lo que contestó un niño ayer: -'ganar
nada, perderlo iodo- {Lealtad, 6-9-1934).
Amb el pas deis dies, el combat antirepublicá es
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va radicalitzar. Així s'explica que, el 1936, els tradicionalistes es mobilitzessin per coMaborar amb els
milítars en la proclamació de l'estat de guerra, per
tal d'ensorrar el régím democrátic on no es trobaven
gens cómodes. En aquel! esdeveniment hi participaren, entre d'altres. Pere Coma {venedor ambulant),
Ramón Tarrés (argenter), Josep M. Doménech (propietari), Uuis Boadella (empleat) i Joan Coma (comerciant), els quals poc després foren victimes de la
violencia revolucionaria que segui a l'aixecament
militar.
El tema social i el religiós, la preocupació per no
haver assolit una representació parlamentaria prou
digna, la repressíó soferta per alguns dirigents que
van ser sotmesos a escorcolls domiciliaris durant el
primer bienni, la clausura de centres —com ho fou
el d'Olot el 1932— contribuTren a desenvolupar la
idea extraparlamentária. I'oposició frontal al régím
democrátic i república.
La formació del requeté, que a Girona era dirigit
per un militar retirat. ja avan^ava la fórmula escollida per plantar-l¡ cara.
Composició social
Martín Blínkhorn assenyala que -tres sectores de
la sociedad católica española proporcionaban
la
masa de nuevos reconvertidos carlistas: la burguesía
profesional, la clase arlesana y, como siempre, los
campesinos medios del norte y del este». Es tracta,
evídentment, d'una afirmació impressionísta a la
qual s'hauria d'incorporar la presencia deis eclesíástics i la diferenciado entre els dirigents i la massa
del partit,
A nivell de dirigents s'ha de parlar d'una organització de notables, ben representada per les professions liberáis, els propietaris i els comerciants, La
base, en canvi, era molt mes popular i en bona part,
com ja era tradicional en el partit. Hígada a l'artesanat o al medí rural. Pero, per al cas de Girona, no
hem trobat documentació per oferir una quantificació precisa. Homés ens podem guiar pels noms que
apareixen a la premsa, i pels deis candidats que es
presenten a les eleccions, per acostar-nos a l'estructura sócio-professional del partit,
Com a mostra provatóría del que hem afirmat,
apuntem els noms i la professió deis components de
la J u n t a del Centre Tradicionalista de Girona el
1933:
President: Joan Moret (metge)
Vice-president: Ramón Tarrés (argenter)
Secretan: Vicenc Cano (escrivent)
Vtce-secretari: Josep Boíx (xofer)
Tresorer: Josep M. Doménech (propietari)
Bibliotecari: Francesc Comadira (comerciant)
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Caries Vil. hacia tingul una destacada
parlicipació
a la tercera carlinada. Ámb ia morí del scu neboi Jaume esdeuinguc el prclendcní carli
(1931-1936).
Xavier de Borbó Parma —a dall a {'esquerra— fon nomcnal. a la seua morí
regcnt.
El selmanari •'Lealtad'- era un deis órgans de premsa de qué disposaua el carlisme gironi en els anys de la Segona República. A dalt. a la dreta. portada d'un número de selembre de ¡934. A baix, a ¡'esquerra, anunci d'una conferencia a
celebrar el 31 de maig de ¡935 al Ceñiré Prouincial Tradicionalista
de Girona.
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Vocais: Ramón Puig (comerciant)
Josep Perpiñá (fondista)
Joan Viñas (ganiveter}
Francesc Munclet {propietari)
Sabem, d'altra banda, que la Joventut Carlista
d'Olot aplegava 83 socis l'any 1936, i que n'eren dirigents:
Francesc Mas Pau (mecánic)
Josep Puig Pagés (comerciant)
Antoni Oró Cardelús {comerciant)
Josep Roca Comadevall (jornaler)
Josep Torras Margui (llauner)
Manuel Torrent Ribas (fuster)
El clergat gironi estava dividit entre els qui donaven suport a la Lliga i els qui tenien una mentalitat
mes ¡ntegrista i abonaven el tradicionalisme. De
cara a les eieccions convocades per a la Formació
del Parlament de Catalunya (20 de novembre de
1 9 3 2 ) . el c a n o n g e A n t o n i V i l a p l a n a t r e b a l l á . a
instáncies de l'administrador apostólic de la diócesi,
perqué les dretes es presentessin unides, L'entesa
no Fou possible, pero els tradicionalistes s'atribuTren
la representado deis católics en el titol de la candidatura, la qual cosa no va saber desautoritzar el
bisbe Perelló. administrador apostólic.
Q u e a les e s g l é s i e s es r e p a r t í p r o p a g a n d a
d'aquesta candidatura "católica" ho documenta una
carta del canonge Josep Morera al governador eclesiástic de la diócesi, en la qual lamenta que es coaccloni l'electorat i afirma que no es pot permetre «que
les oficines eleclorals del PaidL Tradicionalisía i els
acies de propaganda del inateix es vegin concorreguts de sacerdols i de sen]inaristes>'.
For^a electoral
La debilitat del carlisme c o m a forc;a política
queda provada tant en l'elaboració de les candidatures per a les eieccions generáis del període república
com a rhora deis resultats aplegats.
En les eieccions del mes de juny del 1931. els
carlins catalans van afegir-se a la coalició regionalista proposada per la Lliga. pero només van aconseguir de col-locar-h¡ tres candidats en el conjunt de
Catalunya: un representant a les circumscripcions
de Barcelona-ciutat, Barcelona-provincia i Tarragona. Cap, dones, a Lleida i a Girona.
El 1932, quan calgué elegir els diputats que havien de constituir el Parlament de Catalunya, els carlins gironins van formar la Coalició Católica, la qual
va gaudir del suport deis mauristes i es presenta
com a defensora de la religió católica, la familia i la
propietat. Momés van obtenir el 5 per cent deis vots,
la qual cosa els sitúa en el lloc quart —darrere de
l'Esquerra (52 per cent), la Lliga {27 per cent) i
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Acció Catalana (6 per cent)—, i no assoliren cap
escó.
L'análisi deis resultats d'aquesta consulta permel
de constatar que el tradicionalisme comptava amb
nuclis sólids al Girones, la Garrotxa i la Selva, i que
tenia poca forca a la Cerdanya, el Ripollés i els dos
Empordans. Per precisar les poblacions que eis donaren mes vots. detallem tot seguit les que els dedicaren mes del 1 5 per cent deis sufragis emesos:
Aiguaviva
39,2
Banyoles
1 9,1
Besalú
30,2
Beuda
21,7
Brunyola
30,4
Cassá de la Selva
23,8
Campllong
1 9,5
La Celiera
31,4
Joanetes
3 1,9
Palau-sa costa
44,2
La Pinya
1 6,6
Riudaura
23,7
St. Andreu Salou
30,1
St. Daniel
17,7
St. Feliu de Pallerols
21,5
St. Ferriol
33,6
St. Gregori
I 5,1
St. Jordi Desvalls
16,0
St. Miguel de Campmajor
59,2
Serra de Daró
19,3
Vall-Ilobrega
89,2
Vidrá
15,6
Vilaür
26,9
Vilobi d'Onyar
33.2
Vilopriu
19,3
CJna gran majoria d'aquestes poblacions eren de
caire rural, amb un nombre d'electors inferior al
miler. A la ciutat de Girona, nucli on pesava for(;a e!
clergat, arribaren al 13,6 per cent. Olot, en canvi,
només els atorgá el 10,3 deis sufragis.
El novembre de 1933, el tradicionalisme es presenta a la circumscripció de Girona de bracet amb el
Partit Agrari de Catalunya i altres elements independents que constituTren la candidatura de Dreta Agraria, en la qual dos deis cinc (loes corresponien ais
tradicionalistes José M. Arauz de Robles i Rene Llanas de Miubó.
Els resultats assolits no van millorar gaire respecte a la consulta anterior: assoliren el 6,7 per cent
deis vots, molt per dessota de les votacions que recolliren l'Esquerra (52,7) i la Lliga (34.6). El Girones i la Garrotxa continuaren aportant-hi el máxim
nombre de vots. Pió oblidem que a Girona, Banyoles
i Olot es localitzaven, precisament, els centres o
agrupacions tradicionalistes de la nostra circumscripció.
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ROGAD A OlOE ^OR EL ALMA DE

JOSÉ
DIRECTIVO

PUIG

PAGÉS

DEL CENTRO CARLISTA

DE OLOT

QUe MURIÓ POR DIOS Y POR LA PATRIA
VÍCTIMA OE LAS HORDAS MARXISTAS
EL DÍA 10 DE AGOSTO DE 193Ó,
A LA EDAD OE 33 AÑOS

E.-. P. D.

El carlisme. cijuliol de 1936, s'alincá amb les [orces que
s'al<;:aien contra la legalitat oigeni la cíe la Scgona República. L'esliu del Irenta-sis un bon nombre de carlins
[oren assassinais.
A les esqucles d'aquesla página podeu Lrobar-hi dos
desLacats membres del cadisme de la ciutal d'OIol:
Josep Puig Pagés i Ramón Deu Pinos.

El 1937 es va publicar el dccrel d'unificació
de Falange i
de la Comunió Tradicionalisía.
loí conformant el pardl
EE.r.idelasJ.O.N.S.
La unir\cació fou rebulJ¿Kla per una parí molí
imporlant
del carlisme. A dalt. Fra¡\cisco Franco, arlifex de la
uniftcació. A baix. quadre al-lcgóric de la unificado
de
1937. obra de Carlos Saim de Tejada.

ROGAD A DIOS EN CARIDAD
por el ciimD de los hermanos

D. RAMÓN DEU PINOS,
milifonts de la Comunión Tradiciónoiista y

Rdo, JOAQUÍN D£U PINOS, Pbro.,
Cura-párroco de Vilademot IGerona)
dieron soi vjdni nar Ojos y por Eapaño vilmente asesinados
¡jur lai lloraos rojas, al dio 2 de Sev^'iemnre da t936,
a la eaad da 73 y >'l años, rifSíJJttivamentQ

E. P. D.

Revista de Girona .•' num. 147 ¡ulial - agosl 1991

87 [427]

EL CARLISME ENTRE DIJES GUERRES. 1876

De cara a les eleccions de! mes de febrer de
1936, la candidatura del Front Cátala d'Ordre a la
circumscripció gironina va ser composta per dos representants de la Lliga, un radical, un de la CEDA i
un carli, lloc reservat a Luis Hernando de Larramendi, que Fou justament el candidat menys acceptat
pels votants.

A m b els guanyadors
El juliol de 1936, com ja hem avancat, el carlisme amb la Falange i els membres de l'ultradreta es
disposá a aixafar la República, per a la qual cosa
s'havien preparat a temps. El resultat negatiu que
assoli a Catalunya el bloc sollevat significa un preu
personal molt car per a molts membres de la comunió; rafusellament o la mort en un racó d'una cuneta
fou un fet molt repetit durant aquells dies d'apassíonament i de passar comptes a nivell particular. Aixi.
a la Mista oferta abans, podríem afegir-hi els noms
de Vicenc; Cano, Camil Conde, Ramón Puig. Josep
Perpiñá, Valenti Güell. Joaquim Pont i Fargas. Lluis
Doménech. Ramón Adroher i molts altres de les comarques.
D'aquesta manera, la c o m u n i ó tradicionalista
amplia el nombre deis seus nmártirs» i anima la joventut a participar en els rengles deis sollevats, la
qual fou enquadrada en els tert^os de voluntaris, on
també molts van perdre la vida. Salvador INoneil Bru
ha recordat els requetés caiguts en un Ilibre titulat
Asi eran nucsLros muertos, que aplega les biografíes
de forca gironins. i que, una vegada mes, posa en
relleu que el factor religiós imprimía carácter a la
contesa béMica.
Per descomptat. aquesta participació en el bándol insurrecte va ser molt mes rellevant que la de la
Falange, ja que el partit de José Antonio era forca
insignificant a la Catalunya anterior a la guerra civil.
A m b la unificado de FET y de las JOINS, l'any
1937 es posaren en evidencia les contradicions del
carlisme, pero era massa tard ja. El hou Estat tenia
prou ressorts per mantenir la disciplina i castigar els
dissidents c o m Fal Conde, i el privilegi de figurar
entre els guanyadors era una cosa que no tothom
podía o sabia rebutjar.
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Integráis I dissidents
Després de la guerra civil, una tendencia del carlisme es va integrar sense problemes a les directrius del
Movimiento i se supedita a les orientacions de la política franquista. De fet, una part de la doctrina tradicionalista es va incorporar a l'ideari del hiou Estat. Per aixó,
fiomes procedents del tradicionalisme com Martina
Costa. Rodobaldo Aldama, Antonio Hernández-Villaescusa-Perxés o Pere Ordis Llach, per posar tan sois uns
exemples, pogueren arribar a presidir les corporacions
municipals de Besalú, Blanes. Palafrugell i Girona. respectivament, i teñir altres carrees dins la mateixa organització de FET y de las JOMS i la Díputació.
D'altres elements, en canvi, s'automarginaren del
régim, perqué discrepaven de la fusió del 1937 o de la
línia adoptada peí Mou Estat. i realitzaren una oposició
interna que fou dirigida per Xavier de Borbó Parma,
nebot i successor de don Alfons Caries.
Arran del referéndum de la Llei de Successió (6-Vll1947) Los Siiios es va fer ressó, per desqualificar-los i
atribuir-los al comunisme, deis fulls volants escampats
pels carlins dissidents que negaven la solidaritat a la
Llei. Que el grup carlí no era homogeni i que desperlava una certa inquietud a Thora de les mobilitzacions ho
prova també el fet que un any abans, el 24 de febrer de
1946, el Govern Civil negá l'autorització perqué el partit pogués celebrar una missa i un acte a Porqueres, on
es desplacaren els qui no tenien noticia de la suspensió, sense causar, pero, cap mena d'incident.
Josep Clara és historiador.
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