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el sis d octubre 
Els antecedents iraraediats del 6 d'octubre foren els 

incidents promoguts pels rabassaires al no acceptar al 

Tribunal de Garanties ConstiCucionals la Llei de Con-

tractes de Conreu, llei.que fou votada peí Parlanent 

de Catalunya. 

L'aldarull provocat a Catalunya al negar Madrid la 

promulgado d'aquesta llei fou el detonant que va fer 

esclatar una campanya que podriera anomenar pre-revolu-

cionaria, la Generalitat, al cap de la qual s'hi tro-

bava en Companys com representant de l'ERC, va portar 

a terrae una forta agitado pro-sublevacionista per do

nar una resposta contundent a Madrid. 

la preparado técnica. 
El nateix Consell de la Generalitat va organitzar 

la rebeHió del 6 d'octubre, el Conseller de Governa-

ció, Josep Dencás va organitzar el Comité Revoluciona-

ri (integrat per Nosaltres Sois!, Palestra, Partit Na

cionalista Cátala, Unió Socialista de Catalunya, Acci6 

Catalana, ERC, Estat Cátala i Partit Nacionalista Re-

publica d'Esquerra) que va dividir-se en diferents co-

-iissions: la d'assumptes financers per cercar mitjans 

económica, la química per fabricar gasos lacrimogens, 

bombes de fura i líquids inflamables i la comissió mili

tar. 

Fou reorganitzat el Sometent tot recollint 1.200 

Winchesters, 800 Remingtons, 400 Mausers i 15.000 pis

tóles. La policia també fou purgada pero els canvis no 

foren suficients dones el 90 'U deis oficiáis s'els po
día considerar anticatalans. 



Pero la primera fallida provingué del mateix presldent 

Conpanys, fou proposada la compra d'una forta partida d'ar 

raes (un vaixell, varis centenars de maussers, 40 metralla-

dores i alguns rilions de cartutxeria) i el presldent s'hi 

va negar tot argumentant que no hi havia el milió i niig de 

pessetes necessáries, pero al poc tenps la Generalitat in

vertía dos milions de pessetes en la intervenció a una fá

brica, la Unió d'Indóstries Cotoneres, amb problemes eco-

nor.iics. El que no es va fer per la nació es va fer per una 

empresa* 

Tampoc foren aprobades la compra d'altres partides d'ar 

mes (mausers. metralladores, canons i avions de bombardeig 

ar.b els corresponents pilots, oferides per la casa sulssa 

Successeurs de Basil Zaharoff), la Generalitat va endegar 

el procés revolucionari pero no va saber ser coerent, tot 

impedint una autentica preparado. 

El 6 d'octubre es contava dones amb: 

1.200 Winchester (amb lOO.OOObales). 

800 Remington 

400 Mauser (amb 15.000bales) 

1.500 Pistóles (amb 15.000bales) 

2.000 Bombes de ma 

800 Ampolles de líquid inflamable 

800 ampolles de gasos lacrimogens 

2 llanca-fums 

1 caí-i6 blindat 

300 Kg. de dinamita. 

el component huma. 
Per fer efectiu l'aixecament es va fer precls reclutar 

2,700 homes a Barcelona per bastir el nucli originari de 

l'Exércit Catlá. A les altres comarques Estat Catlá, No-

saltres Sois! i Palestra s'encarregaren d'organitzar els 

nuclis armats. 

El 90% deis reclutats assistiren ais entrenaments i a 



l'instrucció militar. 

Per altra part els Comissaris de les deaarcacions foren 

els responsables de la sublevació al seus departaments, el 

seu treball consistía en volar les conunicacions amb Espa-

nya i reduir a les forces anticatalanes. 

els fets. 
Quan el govern Samper dimití s'inicia, prematuraraent, la 

rebel«li6: a Lleida la ciutat fou ocupada peí Bloc Obrer i 

Canperol, a' Sabadell els Sindicats es sublevaren, a Vila-

nova i la Geltrú es proclanava l'Estat Cátala, al Penedés 

la República Catalana, al Maresme l'Estat Cátala... 

Davant aquest estat de coses la Generalitat es va veure 

avocada a afegir-se a la sublevació, tot i que mancava molt 

en el terreny organitzatiu i no havia cap garantia d'éxit. 

Companys va confeccionar un manifest de caire repúbli

ca-nacionalista que fou aprovat peí Consell de la Genera

litat. Tot seguit es varen mobilitzar les forces: 400 Los

aos d'Esquadra dirigits peí Comandant Farras, 3.400 paisans 

armats dirigits per en Hiquel Badia i 3.200 Guardies d'As-

salt raanats peí traidor Coll i LLac. 

Quan la rebel*lió es declara, el general Batet fou in-

format peí presideat Companys perqué s'hi adherís al movi-

ment, aquest greu error va irapossibilitar l'assaltament per 

sorpresa del Pare d'Artilleria, acció que era imprescindi

ble per assolir el triotnf. 

En Batet, fidel al seu republicanisme espanyol, va en

viar una companyia per enfonsar 1'aixecanent. 

A 2/4 de 10 del vespre es va iniciar el foc, a la radio 

nones se sentía La Balanguera i proclames a favor de la re-

volta. 

La Guardia d'Assalt enseguida fou inutilitzada al deser

tar en Coll I Llac que en era el responsable malgrat la for

te oposició del conseller D eneas. 

El desencís i la confusió comentaren a fer-se presents, 
grups de rebassaires i nacionalistes es tirotejaren per er-



ror a Sants, la CNT fent honor al seu esprit anticatalá es 
va negar a lluitar per Catalunya, la vaga general no fou 
obelda... 

L'aixecamnt comenqava a fer aigües, al CADCI raorien he-

roicament en Jaurae Compte, Manel González Alba i Ramón Bar-

dines, abatuts per les peces d'artilleria de l'exercit es

panyol. 

També al carrer Urgell un anonim patriota va resistie 

quatre hores contra 200 guardies d'assalt i 200 guardies ci-

vils, quan se li varen acabar les municions es va rendir si-

guent vilraent assassinat en el mateix i loe. 

A 2/4 de 7 Corapanys es rendía sense fer cas a les opinions 

del Coraandant Farras i d'en Josep Dencás que veien factible 

la resistencia. 

Les topades varen continuar a Granollers, Martorell i al-

tres indrets del Principat. 

La major part deis amotinats foren detinguts i tancats 

ais vaixells Uruguay i Ciudad de Cádiz. 

Aixl va finalitzar un de tants intents per recobrar la 

nostra llibertat nacional. 

les causes de la derrota. 
Els diferents judicis que s'han fet sobre el 6 d'octubre 

han colncidit en remarcar la manca de preparado i les dife

rents intencions deis organitzadors. 

Per una part el tipie verbalisme revolucionar i de l'ERC 

va conduir a un estat d'ánims que no es corresponia amb les 

seves verdaderes intencions, el mateix Corapanys va jugar dos 

papers tan diferents con contradictoria, per una part la se-

va ideología republicana i federal 1'enfrontava amb el govern 

dretá espanyol, i per un altre cantó no s'atrevia o no volia 

donar els passos necessaris peí pie assolitnent de la indepen

dencia, per aixo va boicotejar les demandes fetes peí Conse-

11er de la Governació, Josep Dencás, tendents a afianzar i 

fer viable la victoria de la sublevado. 



En un pol oposat hi trobeía els dirigents separatistes, 

Dencás, Miquel Badia i Farras sobretot, que juntaraent amb 

les organitzacions separatistes volien aprofitar l'aixeca-

nient per obtenir la independencia. Varen ésser els virtuals 

organitzadors del 6 d'octubre, pero el seu esforc, es va veu-

re inpotent enfront la de£ecci6 de les forces "revoluciona-

ries"espanyoles i els errors conesos per en Companys, tant 

en els aspectes organitzatius com en els purament militars 

(al posar en alerta al general Batet de l'aixecament). 

Per la banda de la GNT i algunes forces obreres es va 

coaprobar el seu deslligament deis interessos catalana, va

ren coraportar-se com el que realment eren, uns fastigosos 

espanyols. 

Per tot aixo no és d'extranyar el fracas, les conseqüén-

cies polítiques foren contundents, des d'aleshores el sepa-

ratisme cátala ha anat decaient fins arrivar el que és ara, 

els personalismes i atacs mutus varen anar en augment i la 

divisió va acabar de destruir-io. 

El raateix Deneas fou denunciat con a traidor pels diri

gents de l'Estat Cátala, s'el va acusar de feixista, agent 

de Mussolini i una llarga llista de bestieses, només els 

companys de Nosaltres Sois! es varen solidaritzar amb ell 

i encara avui s'el pot considerar com un deis mes grans 

lluitadors i patriotes que Catalunya ha tingut. 

avui día. 
Ara fa 46 anys d'aquells fets, actualment la situació 

es pot acomparar en alguns aspectes a la d'aquell temps: 

estén en un procés autonomic tot just naixent que s'enealia

ra algún dia i aleshores l'enfrontament amb Espanya sera 

inevitable. 

La inviabilitat de 1'autonomía és un fet, tard o d'hora 

es fará palesa. Pero per altra part la divisió i manca de 

forca i prestigi del separatisme el fa impotent per donar 

una solucló i poder dirigir la lluita envers la independen

cia. 



El nacionalisiae marxista avantposa els intereses de cías 

se ais nacionals i la dreta reaccionaria nacionalista vol 

oferir un aspecte claudicant i totaliaent amotllat al sis-

tena. 

No tenia els lluitadors com els germans Badia (acusats 

de trencavagues pels assassins de la FAI, responsable de 

la seva mort), el doctor Josep Dencás (acusat de feixista 

pels nateixos d'Estat Cátala), en Batista i Eoca (comanda 

les tropes de Palestra el 6 d'octubre) o en Daniel Cardo

na (comanda les forces de Nosaltres Sois!). 

No tenim una forca militar i a mes el separatisme es 

veu mancat del esprit militant i combatiu que altres temps 

posseia, fins el patriotisme ha deixat de banda el seu ca

rácter xovinista i antiespanyol per esdevenir un element 

folklbric. 

Tenim que reivindicar el 6 d'octubre com un jorn de com

ba per la independencia de la nostra patria i de sublevado 

enfront l'invasor espanyol. Ha d'esser un punt de referen

cia per denunciar 1'autonomía i tot lligam amb l'estat es

panyol. 

Els que abans ens varen tralr (la CNT en especial) son 

avui vius i encara reproduits i augmentats, tot amagant-se 

en els partits 1 sindicats espanyols. 

Els catalans son en majoria massa apátics i,a mes, cen-

tenars de milers d'estrangers radicats a casa nostra son 

contraris a l'assoliment de la nostra sobirania com a poblé 

i com a nació. 

Sino creiem en la democracia falsejada que rendeix cui

te a una massa amorfa i canviable, i avantposem el patrio

tisme a tota altra considerado, hem d'acceptar que la u-

nica via que ens resta és l'acció enérgica d'una minoría 

fanatitzada i combativa que prengui el poder, tot establint 

un régim solid i amb la suficient forca com per eliminar, 

fisicament si cal, tots els obstacles i enemics contraris 

a la nostra independencia. 



No ens tenin que deixar enganyar per ideologies i for
mules que no qüestionen l'estat espanyol, tota "solucio" 
de caire espanyol no ens será válida, ja es va conprobar 
que la República Espanyola no era pas millor que 1'anterior 
monarquía, ni l'estatut d'autononia va donar solucio ais 
drets i a les no3tres aspiracions de llibertat. 
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