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1. INTRODUCCIÓ 

 

Any 1937, la línia de foc es troba a 200 km de Barcelona. Els trens surten carregats 

de milicians, de brigadistes internacionals i de soldats del Front Popular; tornen 

buits, plens de ferits i de misèria, fruit de la guerra. El 1936 va ser l’any de 

l’aixecament i el cop d’estat feixista, però a la ciutat comtal és el moment de la 

revolució que sindicats i partits polítics tan anhelaven.  

 

El periodisme és essencial per a la formació de l’opinió pública i la premsa és 

determinant, en un moment on els altres mitjans de comunicació tenen poca 

incidència en clau informativa. S’ha d’entendre que en la societat dels anys 30 la 

tradició oral és importantíssima. Els ateneus i sindicats eren els principals espais 

de comunicació, si bé la ràdio s’utilitzava per a tenir informació immediata i els 

diaris com a font. En aquell moment, en temps de guerra, la premsa deixa de 

banda el paper de mer difusor d’informació i dades per assumir el de la creació 

d’un imaginari col·lectiu, importantíssim per a la moral de la rereguarda i per 

mantenir la revolució iniciada l’any 1936.  

 

Els Fets de Maig de 1937 són vistos com una insurrecció per a uns i com una 

contrarevolució per uns altres. El discurs, és d’ambdós costats revolucionari, però 

diferent atenent la idea de societat que es vol construir per cada partit o sindicat. 

Són aquestes diferències les que pretén analitzar aquest treball.  

 

Tot i que són abundants els treballs i la literatura de la premsa durant la Segona 

República i la Guerra Civil, aquest projecte ofereix una visió concreta de les 

publicacions durant un fet històric tan rellevant com són els Fets de Maig. Aquest 

període és especialment interessant perquè entren finalment en contradicció les 

idees de revolució de gran part de la població amb la revolució que s’està portant 

a terme des de el Govern de la Generalitat, sindicats i partits. La batalla ideològica 

desenvolupada des dels diferents òrgans de difusió i propaganda es trasllada al 

carrer, però ja no mana la paraula, si no les armes i les barricades. És interessant, 

per tant, veure com canvia el discurs abans, durant i després de la crisi i entre els 

diferents actors implicats. Si bé, com dèiem, trobem estudis sobre la premsa en 

general, no s’ha arribat a fer un projecte de distinció i anàlisi del discurs dels 

diferents diaris.  
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L’estudi d’aquestes capçaleres i el seu missatge pretén donar eines també a 

sectors que no són estrictament de la comunicació com ara els historiadors. El fet 

de que no s’hagi utilitzat fins fa relativament poc el periodisme com a font fiable 

de recreació de la realitat històrica, fa que molts cops el treball periodístic fet per 

professionals de la comunicació militants de partits i sindicats sigui menystingut 

o que es valori de forma parcial i interessada, remarcant uns i oblidant d’altres.  

 

El treball també pretén identificar els conceptes claus de la retòrica revolucionaria 

dels anys trenta, així com canvia segons es dirigeix al públic potencial, als afiliats, 

als lectors, als aliats o als “adversaris” (tan feixistes com antifeixistes). Arrel 

d’aquest treball es pot traspassar al discurs actual de diaris, partits i sindicats 

revolucionaris o d’esquerres per establir les diferències.  

 

Finalment, aquest projecte, és un exercici de memòria històrica periodística i 

social. Tal i com diu Francesc Torralba: “Narrar lo que acaeció, acercarse a la 

verdad de los hechos es el único modo de propiciar procesos de justicia y de 

reconciliación. Ocultar lo hechos, practicar la desmemoria, exigir la amnesia 

colectiva, esperar que el olvido se imponga es, a mi juicio, una mala práctica en 

orden a conquistar la paz, pues por algún intersticio emergerá lo que pasó, se 

abrirá paso lo que se trató de ocultar y, por consiguiente, estallará de nuevo el 

conflicto. No hay proceso de reconciliación sobre el olvido o sobre la 

desmemoria” (Torralba, 2015: 326).  

Per això aquest treball intenta acostar-se a les diferents línies ideològiques de la 

època que participaren al conflicte i veure en els seus discursos aquells elements 

que provocaren i propiciaren un enfrontament fratricida. 
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2. MARC TEÒRIC 

Hem dividit el marc teòric d’aquest treball en tres parts amb la finalitat de que 

sigui més entenedor.  

Primer un breu resum dels partits, sindicats i organitzacions antifeixistes catalanes 

implicades als Fets de Maig, el seu posicionament durant la insurrecció i els seus 

òrgans de difusió.  

La segona part és un context històric dels diaris analitzats i la situació en la que 

es troben durant els successos de maig.  

Finalment hem fet una cronologia que explica les dades més rellevants per 

entendre el que va succeir els Fets de Maig. 

2.1. ORGANITZACIONS IMPLICADES EN ELS FETS DE MAIG  

En aquest apartat del marc teòric expliquem les organitzacions que participen als 

Fets de Maig. En primer lloc tractem la fundació de l’organització i el seu 

funcionament, després parlem sobre l’organització dintre del context de la Guerra 

Civil, breument definim els ideals polítics i conseqüentment quin és el seu paper 

i el posicionament de la institució als Fets de Maig. Aquests partits i sindicats són: 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), el Partit Socialista Unificat de Catalunya 

(PSUC), la Confederació Nacional de Treballadors (CNT) i el Partit Obrer 

d’Unificació Marxista (POUM). 

També fem un breu resum d’organitzacions que encara que no analitzem els seus 

diaris, les esmentem perquè estan relacionades amb els Fets de Maig i amb altres 

organitzacions que si tractem, però per diferents qüestions no van tenir la mateixa 

rellevància. Aquestes organitzacions són la Unió General de Treballadors (UGT), 

les opinions de les quals estan representades de forma molt similar al PSUC i tres 

organitzacions de l’entorn anarcosindicalista: la Federació Anarquista Ibérica 

(FAI), Amigos de Durruti i els Comitès de Defensa. En el cas dels Comitès de 

Defensa i los Amigos de Durruti no tenien cap òrgan de propaganda i en el cas 

de la FAI s’aplica la mateixa situació que la UGT amb el PSUC, les opinions 

expressades son molt similars, per tant agafem el de més rellevància.  
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2.1.1 ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (ERC) 

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), va ser fundada l’any 1931, per la unió 

de tres organitzacions; l'Estat Català de Francesc Macià, el Partit Republicà Català 

de Lluís Companys i el grup de L'Opinió, de Joan Lluhí i de la unió d’associacions 

locals. Segons la pàgina web d’ERC, L’Opinió era un diari de tendència d’esquerra 

moderada i republicana que després de la fundació del partit es convertí en 

l’òrgan de propaganda del mateix. Els principis polítics d’ERC foren el 

reconeixement de la personalitat nacional de Catalunya, la defensa dels drets de 

l'home i del ciutadà i la llibertat sindical entre d’altres coses (Esquerra Republicana 

de Catalunya, 2018). 

Va ser un partit confeccionat per aglutinar les forces d’esquerra moderada 

catalanes per tenir els vots suficients amb l’objectiu de guanyar les eleccions de 

l'abril de 1931. I així va ser, un mes després de la seva fundació, ERC triomfa 

aclaparadorament a les eleccions municipals i Macià proclama la República 

Catalana. El Govern Espanyol decideix cedir l’autonomia de la regió i s’acaba 

recuperant la institució històrica de la Generalitat de Catalunya (Esquerra 

Republicana de Catalunya, 2018).  

El diari L’Opinió s’acaba allunyant molt de la línia política del partit, aquestes 

persones fundadores abandonen ERC i s’adopta el diari La Humanitat de Lluís 

Companys com a òrgan de propaganda (Guillamet, 1994). 

Segons l’entrevista realitzada amb el professor Josep Lluís Martín Ramos, el 

posicionament d’Esquerra Republicana de Catalunya als Fets de Maig ve marcat 

pel paper preponderat que té a la Presidència de la Generalitat. Encara que 

s’emmarca dintre del Front Popular a les eleccions de febrer de 1936 mai s’acaba 

d’identificar amb tots els principis. Si bé és veritat que davant el cop d’estat 

feixista té un posicionament de resposta revolucionaria, les seves polítiques i la 

tendència del partit, és la de l’aliança de classes però capitanejada per la classe 

mitjana i la defensa de la petita propietat. El Front Popular proposa també una 

aliança de classes davant el feixisme i la guerra però liderada per la classe obrera 

i camperola. 

La seva revolució és reformista fins i tot arriben a parlar de que s’havia d’optar 

per un gir liberal a la revolució del 1936, després dels Fets de Maig. La revolució 

política que proposen és la d’una Catalunya autònoma dintre d’una confederació 

ibèrica, deixant això de banda, volen una revolució republicana radical a la 

francesa. Per tant, als Fets de Maig defensen el Govern de la Generalitat i es 

posicionen en contra de la revolució que s’estava gestant, si bé és ERC els que 
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donen ordre de recuperar la Telefónica, el tret de sortida a la insurrecció, trencant 

tots els pactes que s’havien signat amb la CNT i la FAI (Martín, J.L., comunicació 

personal, abril 4, 2018). 

 

2.1.2. PARTIT SOCIALISTA UNIFICAT DE CATALUNYA (PSUC) 

L’any 1936 la participació obrera a partits i sindicats a les ciutats estava repartida 

entre els anarcosindicalistes de la CNT i els comunistes ortodoxes del POUM, amb 

gran preponderància dels primers. No existia cap partit comunista rellevant al 

principat, tots eren minoritaris i el PCE tenia una influència gairebé nul·la. Segons 

la informació extreta de la pàgina web del PSUC Viu, el 19 de juliol es produeix 

l’alçament militar a Catalunya, el 21 es crea la revista Treball òrgan de propaganda 

de l’organització que naixerà el dia següent: el Partit Socialista Unificat de 

Catalunya (PSUC). El partit està conformat per la fusió de la Unió Socialista de 

Catalunya (USC), la Federació Catalana del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), 

el Partit Comunista de Catalunya (PCC) i el Partit Català Proletari (PCP). Joan 

Comorera és elegit Secretari General, el nou partit comptà amb 6.000 militants. 

En setembre del 1936 comença a formar part del Govern de la Generalitat (PSUC 

Viu, 2016) 

Al llarg de la Guerra Civil va assumint una gran preponderància degut en part per 

la bona avinença amb ERC, al capdavant de la Generalitat. Tal i com hem pogut 

confirmar amb Martín Ramos (2018), en aquell moment per decret del Govern és 

obligatori que els partits estiguessin vinculats a algun sindicat i decideixen unir-

se amb la Unió General de Treballadors (UGT), aquest serà el seu espai de 

creixement com a partit, que arribarà a tenir més de 60.000 afiliats. 

Durant els Fets de Maig es posicionaran al costat del govern de la República i de 

la Generalitat de Catalunya, de fet, és el psuquista Rodríguez Salas el Comissari 

d’Ordre Públic, qui seguint ordres del Conseller d’Interior, ocupa amb la Guàrdia 

d’Assalt l’edifici de la Telefónica. A diferència d’ERC té una visió Front Populista 

de la revolució, govern popular però la classe obrera a la capdavantera, 

comparteixen no obstant el catalanisme i el respecte cap a la petita propietat, 

diferència primordial entre anarquistes i POUM (Martín, J.L., comunicació 

personal, abril 4, 2018).  

Tal i com diu Just Casas (2018), el posicionament durant els Fets de Maig ve 

marcat per l’estratègia que ve seguint durant tota la guerra civil d’ajustar-se als 

principis de la III Internacional, els partits comunistes han d’estar vinculats amb 

Moscou i l’estratègia del Front Popular (solidaritat amb altres partits de l’esquerra 
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i republicans, incloent la classe mitjana i respectant la democràcia i les institucions 

burgeses), com un pas necessari per estendre la revolució pels països burgesos 

europeus sense aixecar pors i animadversió contra Rússia, lluitant contra un 

enemic comú: el feixisme. 

La seva posició al costat del govern també ve marcada per la necessitat de 

controlar més poder, ja que el poder al carrer, com queda palès als Fets de Maig, 

és de la CNT i la FAI. L’objectiu final, era imposar la seva idea de revolució i per 

això calia un Govern de la Generalitat fort i la revolució anarcosindicalista sota 

control. “Els comunistes tenien tres guerres: combatien contra el feixisme, contra 

la revolució anarcosindicalista i la CNT i contra el que ells anomenaven trotskisme, 

el POUM” (Muniesa, 2010: 21). El discurs del PSUC costarà d’arribar molts cops a 

la classe obrera de les ciutats ja que es vist com a contrarevolucionari, o al menys 

amb reticències amb la revolució que s’estava portant a Catalunya i l’identifiquen 

amb la protecció de l’estat burgès que no acaba de desaparèixer (Muniesa, 2010). 

 

2.1.3. UNIÓ GENERAL DE TREBALLADORS (UGT) 

El sindicat Unió General de Treballadors (UGT) va néixer a Barcelona l’any 1888 al 

saló del Cercle Socialista, ubicat al carrer Tallers 29. Entre els presents estava el 

mític dirigent i fundador dels socialistes Pablo Iglesias. La majoria de les societats 

obreres signants eren de Catalunya, bo i així, el 1899 la seu es trasllada a Madrid 

(UGT, s.d.). 

Com totes les  organitzacions obreres, durant els anys 10 i 20 pateixen la repressió 

de l’Estat i la dictadura de Primo de Rivera i és just en aquella època que entra al 

sindicat el que després serà President del Govern republicà fins els Fets de Maig, 

Largo Caballero, que sortirà del Govern precisament per les crítiques a la gestió 

d’aquesta crisi. El 1930 compta amb uns 400.000 afiliats arreu d’Espanya i durant 

la Guerra Civil arribarà a tenir més d’un milió (UGT, s.d.). A Periodisme en la Guerra 

Civil (2010) explica que van expropiar la seu de Las Noticias i varen establir allà el 

seu òrgan de propaganda durant la guerra, que anomenaren de forma homònima 

al diari sostret. Als Fets de Maig la UGT té la mateixa postura que el PSUC, ja 

esmentat, molts dels militants dels socialistes unificats eren també militants de la 

UGT, per raons de proximitat ideològica. La UGT també estava integrada a la III 

Internacional, per tant, pretenien el mateix resultat que els comunistes, amb la 

diferència que molts obrers militants de base estaven a favor de la revolució 

iniciada per l’anarcosindicalisme i van haver reticències, sobretot a l’hora de lluitar 

pels carrers de Barcelona.  
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2.1.4. PARTIT OBRER D’UNIFICACIÓ MARXISTA (POUM) 

Joaquim Maurín i el seu grup de comunistes marxistes militants del Bloc Obrer i 

Camperol (BOC) varen realitzar varies enquestes l’any 1935 amb la finalitat 

d’unificar els partits socialistes i comunistes de Catalunya sota una mateixa 

organització. Després de diverses reunions amb bones intencions van quedar 

dividits en dos blocs: els partidaris de la III Internacional Comunista i els contraris 

a la política de Stalin. Aquests últims formats pel BOC i l’Esquerra Comunista (EC) 

dirigit per Andreu Nin van decidir unir-se i fundar el Partit Obrer d’Unificació 

Marxista (POUM). Després del cop d’estat 1936 va formar part del Comitè de 

Milícies i quan es va dissoldre varen entrar al Govern de la Generalitat, essent 

Andreu Nin Conseller de Justicia. El PSUC va fer pressió perquè no formés part 

del nou Govern acusant-los de trotskisme, tot i que Leon Trotsky va renegar del 

POUM públicament, la CNT es va desmarcar del problema i, finalment, ERC va 

decidir no formar Govern amb ells (Aisa, 2007). 

Quan els partits havien d’escollir un sindicat per incorporar-se el 1936, el POUM 

decideix fer-ho a la UGT en detriment de la CNT, ja que la primera era més petita 

i pensaren que seria més fàcil de controlar. D’aquesta decisió s’acaben penedint, 

ja que com hem dit abans, la UGT serà l’espai de creixement del PSUC i on acabarà 

dominant de forma total. Tal i com ens explica a la entrevista realitzada amb 

Martín Ramos (2018), el POUM apostava per la revolució total i les 

col·lectivitzacions de tots els sectors, igual que la CNT i la FAI, si ve els anarquistes 

volen una revolució social i els marxistes, una revolució socialista. La diferència 

primordial en aquest punt amb el PSUC es que aquests volen permetre els petits 

propietaris al camp, per la idiosincràsia catalana de masovers i petits explotadors, 

i la petita burgesia, seguint el concepte de Front Popular de la III internacional. 

En aquest punt de la Guerra Civil el POUM comptava amb uns 30.000 afiliats. 

Durant els Fets de Maig es van posicionar al costat de la insurrecció junt amb els 

Comitès de Defensa de Barriada i les Joventuts Llibertàries. El dia 6 finalment van 

demanar que la gent abandonés les barricades mitjançant el seu diari oficial La 

Batalla. Arrel dels Fets de Maig les forces republicanes van dissoldre el POUM i 

van capturar i assassinar a Andreu Nin, això mentre se’ls acusava de trotskisme i 

d’actuar sota les ordres de Franco, i tal i com van jutjar els tribunals republicans 

al seu moment, era fals. Era una campanya dels comunistes ortodoxes contra els 

comunistes dissidents, i contra la revolució social en favor de la del Front Popular 

(Gallego, 2017). 
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2.1.5. CONFEDERACIÓ NACIONAL DE TREBALLADORS (CNT)  

La CNT es remunta a la fundació de la Federació Regional Espanyola (FRE), 

vinculada a l’Associació Internacional de Treballadors (AIT) a l’estat espanyol. 

Encara que la FRE no va durar molt van haver diferents experiències basades en 

els ideals de la AIT i que van mantenir l’esperit del societarisme i l’obrerisme 

(Zambrana, 2010).  

El 1907 es funda el sindicat Solidaritat Obrera, que no tenia una línia 

anarcosindicalista marcada, englobava diferents àmbits de les ideologies obreres 

com el comunisme, el republicanisme i fins i tot el catalanisme. Neix amb la unió 

de les societats obreres de Barcelona sota una Federació Local. El setembre de 

1908 s’estén per tota Catalunya. És en aquell moment que neix el diari Solidaridad 

Obrera, com a òrgan de propaganda de la federació (Zambrana, 2010).  

Després de la Setmana Tràgica, els socialistes i republicans afiliats al sindicat 

Solidaridad Obrera, degut a enfrontaments amb el PSOE i la UGT, decideixen 

abandonar la federació. El 1910 neix la Confederació Nacional de Treballadors 

(CNT), per a estendre el moviment de Solidaritat Obrera a la resta d’Espanya, si 

bé ja existien nuclis d’associacionisme resilients de l’etapa de la AIT. La CNT va 

adoptar el diari Solidaridad Obrera com a òrgan de difusió i propaganda 

(Zambrana, 2010). 

Des del primer moment el sindicat tenia com a principis l’acció directa i la 

revolució social. Aquest projecte d’associacionisme obrer es constitueix en 

Sindicat unificat de diferents oficis el 1918. El sindicat no va parar de créixer entre 

els anys 10 i 20, la data més destacable és la de la vaga indefinida de la Canadenca 

el 5 de febrer de 1919. Quan va acabar el conflicte tenia més de 800.000 afiliats, 

més de la meitat dels quals eren de Catalunya (Cárdaba, 2010).  

La CNT arriba a la Segona República després de dues dècades caracteritzades per 

la repressió del Govern, incrementat els darrers anys per la dictadura de Primo de 

Rivera, aquests fets obstaculitzen l’activitat normalitzada i la discussió interna i, 

per conseqüència, la maduració del sindicat. Els anys 20 estan marcats per la 

clandestinitat, l’inici del pistolerisme patronal i la resposta del sindicat. Per tant, 

tenien un gran prestigi i influència entre els treballadors, però una pràctica 

sindical debilitada i una militància dividida entre que i com fer. Aquestes 

diferències internes es plasmen en el Manifest dels Trenta signat per veterans 

com Àngel Pestaña o Joan Peiró, en contra tindran els partidaris de la insurrecció 

representats per: García Oliver, Francisco Ascaso o Buenaventura Durruti. Aquesta 

divisió interna porta a la expulsió de certs membres trentistes i comunistes a 
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mitjans del 1933. En aquell mateix any la victòria de la dreta fa que la CNT es torni 

a veure abocada intermitentment a la clandestinitat. Durant aquests anys el 

sindicat promourà diferents insurreccions a l’Estat Espanyol com Casas Viejas, la 

del Baix Llobregat o Astúries, qualificats de forma interna com a gimnàstica 

revolucionaria (Monjo, 2010).  

L’any 1936 la CNT tenia més d’un milió i mig d’afiliats a tota Espanya, així que, 

com diu Just Casas, això va fer que el Govern català i espanyol l’haguessin de tenir 

en compte a l’hora de restituir la rereguarda després del cop d’estat. Es va crear 

un Govern sindical a Espanya format només per representants de CNT i d’UGT i a 

Catalunya Companys va preguntar a la CNT que volien fer. L’alternativa a estar al 

Govern de la Generalitat era la revolució total, el que implicava controlar un 

territori que no controlaven i abastar unes competències que no tenien, i sobretot 

reprimir a aquells que estaven en contra de la seva revolució creant una guerra 

civil dintre de la Guerra Civil (Monjo, 2010). 

Van decidir formar part del Govern antifeixista de la Generalitat creant així la 

disconformitat amb gran part de la seva militància. Per a controlar l’ambient 

revolucionari, tal i com diu Ferran Gallego a Barcelona: mayo de 1937: “A la CNT 

s’havien pres mesures d’aïllament dels sectors més intransigents, aquells que ni 

tan sols es plantejaven l’aliança obrera, depurant la Redacció de Solidaridad 

Obrera el desembre de 1936, nombrant director a Jacinto Toryho, i sent apartats 

de la Redacció els futurs fundadors dels Amics de Durruti, Jaume Balius i Gilabert” 

(2007: 369).  

La CNT i la FAI volien la revolució social: col·lectivitzacions a gran escala i que la 

classe obrera prengués el control del poder de forma directa mitjançant els 

comitès de barri i de fàbrica. Però cal distingir la posició que va adoptar als Fets 

de Maig entre el Comitè Regional i la militància o part de la militància. Segons 

Martín Ramos (2018), el Comitè Regional, els alts càrrecs confederals, volien 

preservar la unitat antifeixista. Per això en tot moment varen demanar que els 

obrers deposessin les armes, encara si això significava deixar-se bandejar per ERC 

i el PSUC i no fer res mentre es saltaven els acords presos (decrets) sobre les 

col·lectivitzacions i els prenien part de la seva influència, així com injuriaven la 

imatge pública del sindicat.  

2.1.6. FEDERACIÓ ANARQUISTA IBÉRICA (FAI) 

La Unió Anarquista Portuguesa i la Federació de Grups Anarquistes d’Espanya van 

unir-se per a fundar una organització que coordinés les diferents associacions de 
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caire llibertari de la península, així va néixer la Federació Anarquista Ibérica el 

1927 a València. Van tenir una presència molt important dintre de la CNT i varen 

ser un dels opositors del moviment trentista al sindicat. L’organització es basava 

en grups activistes autònoms coordinats a nivell local i aquest a nivell territorial, 

fins a arribar a tota la península. Abans de la revolució de 1936 tenia entre 5.000 

i 30.000 afiliats. Com la CNT, van entrar en diferents governs creant discrepàncies 

internes (Tierra y Libertad, 2002). 

Durant els Fets de Maig es troben amb el mateix problema que la CNT, els 

quadres superiors estan a favor de continuar al Govern i fer prevaldre la unitat 

antifeixista del Front Popular i la majoria de la militància estan a favor 

d’implementar la revolució social. 

 

2.1.7. COMITÈS DE DEFENSA  

Onze dies després de la proclamació de la república el 14 d’abril de 1931 neixen 

els Comitès de Defensa de la CNT, com a continuïtat i extensió dels grups de 

defensa armada dels anys del pistolerisme. En aquell moment es van pensar com 

a organitzacions de xoc per a crear insurreccions i vigilar les vagues. La ponència 

dels Comitès Nacionals de Comitès de Defensa (CNCD) de l’octubre de 1934 

ampliava les seves línies de actuació per tal de saber com actuar davant d’una 

situació revolucionaria. (Guillamón, 2017) 

A l’ Especial Solidaridad Obrera explica amb profunditat l’inici i el funcionament 

d’aquests grups i la seva participació als Fets de Maig, aquí els resumirem de 

forma breu. En aquesta ponència (octubre de 1934) es decideix que estaran 

formats per militants i membres dels grups d’afinitat anarquista (FAI, Joventuts 

Llibertàries) voluntaris, que estaran finançats per cada localitat o comarca i com 

seria el quadre de defensa bàsic. Aquestes organitzacions bàsiques militars i 

clandestines estaven formades pel secretari, encarregat de posar-se en contacte 

amb els altres grups d’un mateix barri; un altre militant havia d’identificar i anotar 

el nom, domicili, costums... dels enemics de la demarcació; un tercer militant 

estudiaria els edificis i immobles hostils al moviment obrer i la seva importància; 

un quart per punts estratègics com ponts o terrats; un cinquè pels serveis públics 

com l’aigua o la llum i un sisè l’assalt de llocs amb diners o armes per la revolució.  

El grup de defensa era l’estructura bàsica, a cada barri es constituïa un Comitè de 

Defensa de Barriada que coordinava tots aquests quadres de defensa, el secretari 

de barri entregava la informació al Comitè de Districte, aquest al Comitè Local de 
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Defensa, després al Regional i finalment al Nacional. Tota aquesta coordinació i 

orquestració tant ben pensada va contemplar fins i tot l’estadi de guerra civil, 18 

mesos abans de que passés (Guillamón, 2010).  

Després de l’inici de la Guerra Civil els comitès varen transformar-se: alguns en 

centúries i van anar al Front d’Aragó i els que es van quedar van passar a ser 

Comitès Revolucionaris de Barriada, reunits al Comitè Regional i de forma 

permanent al Comitè de Defensa Confederal, encara que aquells assumptes de 

vital importància es dirimien al Servei d’Investigació de la CNT-FAI, dirigit per 

Manuel Escorza. Durant els Fets de Maig varen ser aquests comitès els qui van 

donar una resposta a l’ocupació de la Telefònica per part de la Generalitat. 

Militants de base cansats de veure com perdien sistemàticament tot allò que 

havien guanyat a la revolució del 1936, es varen coordinador primerament sota 

el comandament de Manuel Escorza, que després es va retractar i posteriorment 

de forma autònoma per a garantir la revolució i que els comitès i tot allò que 

tenien als barris no els hi fos arrabassat, lluitaven per la revolució que estaven 

vivint. Els alts càrrecs de la CNT i la FAI van intentar contenir aquesta insurrecció 

però va ser impossible, ja que estava secundada per gran part de la població; 

cansats de la carestia econòmica i d’aliments, les cues dels racionaments i la 

tensió entre col·laboracionistes de la Generalitat i revolucionaris. Si ve és cert que 

la situació es va calmar gràcies al respecte que es tenia als alts càrrecs de 

l’organització, perquè les forces del Govern, de ERC, del PSUC i de la UGT no varen 

poder traspassar les barricades dels Comitès de Barriada (Guillamón, 2010).  

 

2.1.8. AMIGOS DE DURRUTI 

Agustí Guillamón profunditza en el seu llibre Insurreccions sobre el paper de les 

organitzacions relacionades amb la CNT als Fets de Maig i fa una descripció del 

que eren l’agrupació los Amigos de Durruti. Va néixer el 17 març de 1937 a 

Barcelona. D’ideologia anarquista, varen ser molt crítics amb l’entrada de la CNT 

als governs de la República i la Generalitat i l’acusaven del paper burocratitzador 

de la militància anarcosindicalista. Les raons per les quals es va fundar, a més de 

la institucionalització de la CNT i la FAI, van ser per oposar-se a la militarització 

de les milícies obreres (les brigades de treballadors de sindicats i partits. El govern 

volia que totes formessin part de l’exèrcit republicà) i a la dissolució dels Comitès 

de Defensa de barriada i de les patrulles de control (cos de seguretat sota el 

control de partits i sindicats, una espècie de policia revolucionaria). El principal 

promotor de los Amigos de Durruti va ser el cenetista i periodista del diari La 
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Noche, Jaume Balius i van arribar a militar més de 5000 persones (Guillamón, 

2017). 

Van ser uns dels principals instigadors de la insurrecció dels Fets de Maig, arribant 

a controlar gran part dels carrers de Barcelona. Proposaven la creació d’una Junta 

Revolucionaria en contraposició a la Generalitat, formada per la CNT, la Fai, el 

POUM i les diferents agrupacions anarquistes revolucionaries. Després dels Fets 

de Maig van fer un comunicat on qualificaven als dirigents de la CNT com a 

traïdors. El 22 de maig en un ple les Federacions Locals i Comarcals de la CNT es 

va decidir expulsar los Amigos de Durruti de les agrupacions anarquistes que 

donaven suport al sindicat. El 28 de maig es va clausurar la seva seu, operant a la 

clandestinitat de forma gairebé insignificant (Guillamón, 2017).  
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2.2. CONTEXT HISTÒRIC DELS DIARIS ANALITZATS 

En aquesta part del marc teòric expliquem el context històric dels diaris analitzats: 

La Vanguardia, La Humanitat (ERC), Treball (PSUC), La Batalla (POUM) i 

Solidaridad Obrera (CNT). Comencem amb la seva fundació fins el final de la 

guerra civil o la dissolució en el cas de La Batalla. També parlem sobre els 

fundadors, els diferents períodes i com van sobreviure, i els directors que van anar 

passant per les redaccions. 

 

2.2.1. LA HUMANITAT 

El diari vespertí La Humanitat neix el 9 de novembre de 1931 creat per Lluís 

Companys, qui serà director teòric fins l’octubre de 1934, que serà suspès, si bé 

és Lluis Capdevila el director efectiu durant aquest període (Checa, 2011). 

El portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) era el diari L’Opinió, però  

unes diferències entre el grup que s’aglutinava en torn a la publicació i el 

President Macià, van fer que els dissidents marxessin del partit i que el portaveu 

passés a ser La Humanitat el 9 de juliol de 1933. En aquell moment la publicació 

va començar a ser de matins (Guillamet, 1994). 

Tal i com hem esmentat abans el diari va ser dirigit per Lluís Companys fins el 

1934, moment que va ser escollit President de Catalunya, serà substituït per 

Antoni Maria Sbert (1933-1934) i per Josep Maria Massip fins la Guerra Civil. En 

el context de la Revolució d’Octubre i de la proclamació de la República Catalana 

es prohibeix el diari i es publica en el seu lloc La Ciutat, fins l’1 de gener de 1935 

(Checa, 2011). 

La Humanitat va ser adquirit per l’Editorial Llibertat el 1933, formant part l’embrió 

d’aquest gran grup de premsa que va adquirir La Campana de Gràcia i va crear 

Última Hora, també dirigit per Josep Maria Massip (Guillamet, 1994). 

A partir del 1936 varen passar per la direcció de l’òrgan: Josep Maria Lladó, 

Manuel Valldeperes, Marià Rubió Tudurí  i Antoni Roig. Per les seves pàgines 

escrigueren polítics molt rellevants d’Esquerra Republicana i de la literatura 

catalana com: Rovira i Virgili, Jaume Aguadé, Ventura Gassol, Pere Coromines, 

Carles Pi i Sunyer, Josep Dencàs, Joan Puig i Ferreter i molts d’altres. Va imprimir-

se al local de Las Noticias, El Día Gráfico i als tallers de La Vanguardia, per tant 

canvia de format uns quants cops predominant el gran format a 7 columnes. Les 
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redaccions es varen moure del carrer Pelai a la Ronda Sant Pere per acabar a la 

Ronda Universitat (Torrent i Tasis, 1966). 

 

2.2.2. TREBALL 

El diari Treball era la capçalera del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC). 

La fundació de la publicació correspon amb la conjunció dels diversos partits i 

organitzacions per a crear el PSUC. Així ho explicaven al desproporcionat titular 

que ocupava més de la meitat de la pàgina del primer número: “Davant aquestes 

gravíssimes circumstàncies es acordat, pels Comitès respectius, la fusió dels 

quatre partits obrers que componen el Comitè d’Enllaç. Així mateix, les 

organitzacions sindicals de base marxista prenen la decisió de fusionar-se en un 

sol organisme. Aquest diari serà l’òrgan i el portaveu d’aquest moviment”. 

(Figueres, 2010: 59). 

El primer número del Treball apareix el 21 de juliol de 1936 amb la inscripció 

següent a la capçalera: “Treball. Diari dels treballadors del camp i la ciutat. 

Treballadors de tots els països, uniu-vos!” (FIGUERES, 2010: 59). El diari s’estableix 

a la seu del catòlic El Matí, que es confisca el dia anterior per poder realitzar la 

tirada. Aquest diari havia patit fortes tensions internes amb els partidaris de la 

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), que havien apartat a 

Capdevila de de la direcció. Va començar essent un diari de nit i a partir del 

número 13 va canviar a matins. El format del diari era de quatre pàgines a set 

columnes (Guillamet, 1994: 155). 

El periodista Vicenç Riera i Llorca, treballador de la publicació expropiada ho 

explica en primera persona a les seves memòries i parla sobre el futur director, 

Pere Ardiaca: “s’havia constituït el partit i l’havien nomenat director del diari. Vaig 

deixar la feina a mans seves. Amb la capçalera de Treball es va fer un dels diaris 

de més circulació a Catalunya durant la guerra. Mai no m’he explicat per què es 

va procedir a la confiscació d’El Matí que era l’òrgan d’un partit que feia la guerra 

amb la república” (Figueres, 2010: 59). Segons l’historiador Josep Maria Figueres, 

les confiscacions de premsa tenen dos grans objectius: “disposar d’una 

plataforma comunicativa i silenciar una veu hostil, enemiga o indiferent a les 

reivindicacions revolucionaries” (Figueres, 2010: 64). Per tant, el que es buscava 

amb la confiscació de El Matí i la reconversió al Treball, no era tornar a la 

República del 14 de abril, per sorpresa de Vicenç Riera, el que es buscava era 

donar una resposta revolucionaria a la insurrecció feixista del 19 de juliol.  
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La redacció estava instal·lada a l’estatge del Círcol Eqüestre, confiscada pel PSUC 

i a partir del número 755 es traslladà al carrer Diputació 257. Segons Torrent i 

Tasis, Treball va ser un diari ben redactat i confeccionat, amb bona informació 

local i nacional. Va sortir fins al 25 de gener de 1939 (Torrent i Tasis, 1966). 

 

2.2.3. LA BATALLA 

La publicació La Batalla va néixer el 21 de desembre de 1922, editat per la branca 

prosoviètica de la CNT que va viatjar a la URSS per a conèixer de primera mà el 

que estava succeint i van acabar formant-se en aquest país, encapçalats per 

Joaquim Maurín i el periodista Andreu Nin. El 1924 es va convertir en l’òrgan de 

difusió de la Federació Comunista Catalano-Balear (FCCB). Comença la segona 

etapa de la capçalera el 1930, després de diverses suspensions es manté fins la 

guerra civil, que es transforma en diari (Checa, 1989). 

 

El 19 de juliol de 1936 s’incauta el diari carlista El Correo Catalán pel Partit Obrer 

d’Unificació Marxista (POUM), el dia següent surt la capçalera Avant! que es 

convertirà en l’òrgan de propaganda del partit. El diari redactat en català va 

arribar fins el número 13, el 2 d’agost d’aquell mateix any la publicació canvia el 

nom a La Batalla. El diari estava escrit en castellà, tot i que el seu precursor Avant! 

era en català. La publicació era d’una plana i durant la guerra civil va estar dirigit 

per Hilario Orlandis (Torrent, 1966). 

A l’entrevista amb Martín Ramos (2018) ens explica que durant els Fets de Maig, 

concretament el dia 6, es prohibeix la tirada del diari fins que el dia 28 es clausura 

definitivament per incitar a la rebel·lió  i a la insurrecció armada, si bé, ells també 

van cridar a deixar les barricades finalment. 

 

2.2.5. SOLIDARIDAD OBRERA 

La primera tirada del diari Solidaridad Obrera es fa el 19 d’octubre de 1907 a la 

ciutat de Barcelona. La publicació és l’òrgan de difusió i propaganda del sindicat 

de nom homònim, successora de l’antiga Federació de Treballadors de la Regió 

Espanyola i que agrupava treballadors de tendències socialistes, republicanes i 

anarquistes. Segons el propi diari (Solidaridad Obrera, s.d.) encara en actiu, la idea 

de la seva fundació va ser d’Anselmo Lorenzo i va ser qui el va dirigir en la seva 

primera etapa, tot i que el director en aquell moment consta que és Jaime Bisbe. 
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Per fer les primeres tirades del diari van comptar amb el recolzament econòmic i 

personal de Francesc Ferrer i Guardia. Francisco Madrid (Madrid, s.d.) explica les 

diferents etapes del diari, fins arribar al període que ens ocupa, on les mancances 

tècniques lligades al context del sindicat i les condicions polítiques juguen 

diversos papers: 

- Primera època (1907-1909): Marcada per la primera prohibició del diari entre 

el 30 de novembre de 1907 i el 13 de febrer de 1908. En la primera redacció 

van participar Lorenzo, Moreno, Casasola, Colomé, Grau, Ferrer i Ferrers, amb 

Badía en l’administració i col·laboraven amb freqüència Mella, José Prat i 

Loredo. Els directors varen ser Jaime Bisbe i Tomás Herreros. La publicació era 

d’àmbit setmanal amb diferents interrupcions per mancances tècniques  i 

econòmiques. L’any 1909 va canviar de domicili arrel de la repressió de la 

Setmana Tràgica i es va traslladar a Gijón.  

 

- Segona època (1910-1911): Es torna a editar a la ciutat comtal sota la direcció 

d’Andrés Cuadros i Joaquín Bueso. El 1910 neix el sindicat anarquista 

Confederació Nacional del Treball (CNT) i en aquell moment el diari passarà a 

ser l’òrgan oficial de difusió de la Confederació Regional de Catalunya (secció 

de la CNT a Catalunya). Els directors de l’època van ser Andrés Cuadros i 

Joaquín Bueso. 

- Tercera època (1913-1917): El setmanari es torna a editar l’any 1913, el 1915 

passa a ser dirigit per Manuel Andreu i el 1916 es converteix en diari, dirigit 

per Borovio i Pestaña.  

- Quarta època (1917-1919): El diari arriba a vendre fins a 100.000 exemplars 

diaris impresos a Vilafranca del Penedès en una premsa clandestina. El diari 

queda prohibit el 1919. En aquesta època passen per la direcció Alaiz, Carbó, 

Juan Gallego Crespo i Viadiu. 

- Cinquena època (1923-1925): Va reaparèixer mesos abans del cop d’estat de 

Primo de Rivera i va ser prohibit mesos després de l’inici de la dictadura. Per 

eludir la censura, el 1924 van editar un setmanari anomenat Solidaridad 

Proletaria, prohibit el 1925. Va estar dirigit per Hermoso Plaja i Callejas  

- Sisena època (1930-1939): Aquesta va ser l’època més llarga i més fructífera 

del diari amb més de 2100 números editats. No va estar exempta de 

suspensions, algunes duraren fins a 4 mesos, després de la insurrecció del 

Llobregat. Inicialment esta dirigit per Joan Peiró, molt proper als sectors 

moderats del moviment llibertari, el purament sindicalista. El 1931 la direcció 

passa a les mans de Felipe Alaiz, el sector més insurreccional vinculat a la FAI 
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i serà succeït per José Robusté i Manuel Villar (Ignotus). Els directors durant la 

Guerra, on va arribar a tiratges de més de 200.000 exemplars, varen ser Liberto 

Callejas, Jacinto Toryho i José Viadiu. La Solidaridad Obrera publicava 

normalment 8 pàgines a 5 columnes. El diari es va editar fins el dia en que els 

tancs van entrar per la Diagonal (Checa, 1989).  

 

2.2.6. LA VANGUARDIA 

La Vanguardia va néixer el 1881, creada pel periodista Jaume Andreu i dos 

industrials d’Igualada de la tintoreria, Carles i Bartomeu Godó i Pié, alcaldes i 

diputats a les Corts pel partit liberal. L’1 de febrer de 1881 va sortir el primer 

número i Sagasta va guanyar les eleccions el dia 8, poques vegades un diari 

nascut d’oposició havia arribat tant de pressa al poder. (Guillamet, 1994) El diari 

va ser creat pels germans Godó per a intentar treure del poder a l’Alcalde de 

Barcelona Rius i Taulet. A partir de 1887, abans de l’Exposició Universal, Carles 

Godó decideix que deixi de ser l’òrgan del partit liberal a Catalunya per convertir-

lo en un diari informatiu. La decisió es va prendre sobretot perquè Rius i Taulet ja 

estava mort i no tenia sentit continuar fent cap competència. En aquella època va 

estar dirigit per Modesto Sánchez Ortiz amb col·laboradors com Victor Hugo o el 

Doctor Robert. Va ser un dels primers diaris a Catalunya en publicar fotografies. 

Després de Modesto Sánchez el director va ser el polígraf Alfred Opisso i el 1916 

el periodista Miquel S. Oliver, membre de l’Institut d’Estudis Catalans. Agustí 

Calvet, sota el pseudònim de Gaziel, va ser el successor del prolífic mallorquí tres 

la seva mort el 1920 (Torrent i Tasis, 1966). 

La Vanguardia va ser el primer diari català en superar en venda als diaris de 

Madrid, arribant a tirades de 100.000 exemplars l’any 1920, igual que la Solidaritat 

Obrera de CNT impresa en clandestinitat.  

Durant la dictadura de Primo de Rivera el diari va ser suspès alguns cops per no 

voler presentar els textos a la censura. El 1929, també arrel de l’Exposició Universal 

es va produir un altre canvi important: la impressió en gravat en buit que permetia 

posar més fotografies. Es produeix el boom del fotoperiodisme a Catalunya que 

continuarà durant la Segona República. No solament això, Gaziel havia acostat el 

diari a sensibilitats catalanistes i La Vanguardia  representava el 45% del total dels 

diaris venuts a Barcelona. És en 1929 quan la publicació fa ta un altre salt 

exponencial a nivell de difusió: compta amb col·laboracions de caps de govern 
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europeus i espanyols i obre una delegació a Madrid amb un projecte d’expansió 

per la península. Va arribar als 200.000 exemplars. (Guillamet, 1994). 

Segons Figueres, després de la insurrecció feixista, La Vanguardia va ser 

col·lectivitzada per un comitè de treballadors de CNT i UGT, però va ser 

ràpidament confiscada pel govern de la Generalitat de Catalunya, per evitar la 

implantació de la col·lectivitat (Figueres, 2010). Carlos de Godó Valls va fugir a 

l’Espanya feixista i Gaziel va ser destituït. Els directors van ser María Luz Morales, 

que estarà fins el 1938 que passarà a mans del Govern de la República. (Guillamet, 

1994).  

El dia 28 de 1939 La Vanguardia va passar a dir-se La Vanguardia Española i va 

reprendre la numeració d’abans de la guerra, el director seria llavors Manuel 

Aznar i el subdirector Josep Pla.  
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2.3 CRONOLOGIA  

En aquest apartat del marc teòric fem un petit resum de la situació històrica de la 

Guerra Civil, el context on s’emmarquen els Fets de Maig. Veurem els diferents 

successos que van haver de fer front i les seves reaccions.  

La cronologia següent també intenta que el lector del treball entengui les 

diferents provocacions de totes les bandes que van incitar el conflicte armat, de 

forma resumida i esquemàtica, però específica alhora. Com veurem a la 

cronologia i en la posterior anàlisi dels diaris, els Fets de Maig poden explicar-se 

en part, segons la teoria de la Dualitat de Poder de Vladimir Lenin (Lenin, 1973) 

 

2.3.1 1936 

17 DE JULIOL: Aixecament militar feixista a Àfrica i les colònies. 

19 DE JULIOL: Aixecament militar a la península. Els Comitès de Barriada de la 

CNT, la Guardia de la República i els Mossos d’Esquadra acaben amb la insurrecció 

feixista a la ciutat comtal. 

21 DE JULIOL: Constitució del Comitè de Milícies Antifeixistes amb la participació 

de tres dirigents de la CNT, dos de la FAI, tres d’UGT, un del PSUC, dos del POUM, 

tres d’ERC, un de la Unió de Rabassaires, un d’Acció Catalana Republicana i dos 

militars assessors de la Generalitat.  

26 DE SETEMBRE: Constitució del Govern de la Generalitat amb deu membres 

d’ERC, dos d’ACR, quatre de CNT, un del PSUC, un de UR, un del POUM i un d’UGT. 

Primeres discrepàncies entre el moviment llibertari per la participació de la CNT 

al Govern de la Generalitat. 

1 D’OCTUBRE: Dissolució del Comitè de Milícies Antifeixistes, control de la 

situació política i de defensa per la Generalitat. Decret de Militarització de les 

Milícies Obreres i Decret de Col·lectivitzacions. 

4 DE NOVEMBRE: Quatre ministres de la CNT al Govern de la República i de la 

UGT, es crea el Govern Sindical Republicà. 

14 DE DESEMBRE: Discrepàncies dintre del Govern de la Generalitat. Andreu Nin 

dimiteix i el POUM abandona el Govern pel que resta de la Guerra. 
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2.3.2 1937 

Comencen els xocs entre CNT-FAI, POUM, Joventuts Llibertàries, Los Amigos de 

Durruti i Comitès de Defensa de Barriada amb el Govern de la Generalitat (CNT 

inclosa, problemes amb l’òrgan directiu del sindicat). 

25 DE GENER: Fets de la Fatarella. Membres de la CNT i la FAI imposen la 

col·lectivització forçosa al poble de la Fatarella, de majoria republicana i d’UR. 

Moren 36 persones del poble. 

1 DE MARÇ: Decrets de la Generalitat sobre ordre públic i dissolució de les 

Patrulles de Control. Descontent general de CNT-FAI, POUM i els Comitès de 

Defensa. Les discrepàncies entre els diferents partits del Govern s’aguditzen, però 

tots continuen per la unitat antifeixista. 

4 DE MARÇ: Robatori de carros de combat depositats a la Caserna Voroxilov. 

Robats a la CNT i portats al PSUC, posteriorment es varen retornar. 

8 DE MARÇ: La CNT-FAI decideix no acceptar les mesures de Seguretat Interior 

(les Conselleries de Defensa Municipal, les Patrulles de Control). No agrada a les 

files del PSUC ni ERC.  

- El Govern de la Generalitat intenta desarticular col·lectivitzacions a algunes 

zones de Catalunya com a la Cerdanya. Es menysprea la labor portada per 

CNT i POUM en aquests llocs. 

13 DE MARÇ: La Generalitat ordena retirar les armes de la rereguarda. La CNT 

s’oposa i dimiteix el Conseller de Defensa Francesc Isgleas, militant de la CNT. 

26 DE MARÇ: Es decreta que les patrulles unificades no poden tenir afiliació 

política i que els sindicalistes han d’entregar les armes. Es veu com a una 

provocació i es preveu que la Generalitat els vols desarmar per a enfrontar-se 

amb ells. 

27 DE MARÇ: La Federació de Grups Anarquistes demana l’anul·lació dels Decrets 

d’Ordre Públic i un Govern Sindical efectiu. 

FINALS DE MAIG: El Comitè de Defensa Confederal de Barcelona elabora un pla 

d’acció per barris “davant l’amenaça dels decrets que s’alcen per ofegar tot conat 

revolucionari i la ineficàcia i inutilitat dels cenetistes que ens representen en el 

Consell de la Generalitat”. El pla detalla com seria la defensa per barris i què es 

faria per controlar els sectors estratègics de la capital. Es rearma aquest cos en 

estat d’hibernació per fer front al Cos Únic de seguretat que vol constituir el 

Govern de la Generalitat.   
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3 D’ABRIL: Creació d’un nou Govern de la Generalitat: Dos ERC, un UR, dos CNT 

un PSUC-UGT.  

- CNT no està conforme amb el nou Govern i decideixen no prendre 

possessió oficial de les Conselleries, treballaven a les mateixes però no 

assistien a les reunions de consellers.  

- El PSUC demana que els decrets d’ordre públic no siguin derogats. 

5  D’ABRIL: Los Amigos de Durruti insten a la CNT a posicionar-se en contra o a 

favor de la revolució, pressió de militants i afinitats. 

8 D’ABRIL: El PSUC proposa el “Pla de la Victòria”: Integració de les milícies a 

l’Exercit Popular, millora de les industries de guerra, seguretat a la rereguarda i 

revisió de les col·lectivitzacions agràries. Al mateix acte, Comorera distingeix dos 

parts de la CNT, els que estan a favor de la unitat antifeixista i els “incontrolats”.  

10 D’ABRIL: La CNT refusa el pla del PSUC i demana un Govern Sindical.  

- La CNT relata com el PSUC s’està rearmant i preparant les seves casernes 

per a un enfrontament i preveu un atac sobre posicions de la CNT.  

12 D’ABRIL: Es reuneixen els Grups Anarquistes de Barcelona (FAI) amb assistència 

dels Grups de Defensa Confederal i les Joventuts Llibertàries. Hi ha una clara 

divisió entre els partidaris de la unitat antifeixista i els que no volen que es 

participi en el Govern. En aquesta reunió els militants de la FAI de Barcelona, els 

Comitès de Defensa de Barri i les Joventuts Llibertàries havien decidit que la CNT 

i la part buròcrata de la FAI havia d’abandonar el govern i construir un Comitè 

Revolucionari que dirigeixi la guerra contra el feixisme i la revolució. Els Comitès 

Superiors de la CNT i la FAI trobaven una forta oposició i enfrontament intern que 

no els permetia controlar les seves pròpies bases, això és el que més preocupava 

a Companys i la Generalitat. La “solució” passava per controlar l’Ordre Públic i es 

començava a desdibuixar la batalla. 

14 D’ABRIL: Protesta de dones en contra del preu dels productes de primer 

necessitat. Es parla d’incitació als Comitès de Barri a prendre les armes contra 

Comorera. 

15 D’ABRIL: El POUM incita a crear un Govern de Front Obrer i Revolucionari a La 

Batalla i acusa al Parlament de burgès i contrarevolucionari. 

- La CNT incauta un document d’una reunió del PSUC a París que parla sobre 

desarmar la FAI.  
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16 D’ABRIL: Nou Govern després de que la CNT refusi l’anterior compost per: Tres 

ERC, tres PSUC-UGT, quatre de CNT i un de UR. Comorera sortia de la Conselleria 

d’Abastos i es tornava a un Govern en les mateixes condicions que el d’abans de 

la crisi de març.  

25 D’ABRIL: Assassinat de Roldán Cortada, secretari de Rafael Vidiella (UGT)  a la 

Conselleria de Treball atribuït a la CNT. 

26 D’ABRIL: Intent d’atemptat a Rodríguez Salas, Comissari General d’Ordre Públic 

del PSUC.  

- Inici de la problemàtica de les fronteres. Les forces del Govern junt amb el 

PSUC a la Cerdanya intenten prendre possessió del territori sota el control 

de la CNT i la FAI sota acusacions de que hi havia batalles a Puigcerdà. Van 

enviar Guàrdies a la frontera que van ser desarmades però el govern 

republicà va enviar més tropes. Les fronteres estaven controlades per la 

CNT i el Govern volia tornar a tenir el control, van utilitzar aquell pretext. 

27 D’ABRIL: Assassinat d’Antoni Martín alcalde de la CNT de Puigcerdà per les 

tropes del PSUC i el Govern. La CNT ho veu com a una provocació.  

FINALS D’ABRIL: Intents d’assalt a enclavaments de la CNT, la FAI i el POUM per 

la Guàrdia d’Assalt. 

1 DE MAIG: Donat el clima enrarit entre les diferents organitzacions antifeixistes 

es decideix no celebrar l’1 de maig per por a que es produeixin disturbis. 

- El secretari de Manuel Azaña denuncia que han censurat una conversa 

telefónica del President de la República durant el seu viatge a Barcelona. 

3 DE MAIG: Inici dels Fets de Maig: 

- Artemí Aiguadé (ERC), Conseller de Seguretat Interior, dóna l’ordre al Cap 

de la Comissaria General d’Ordre Públic de la Generalitat, Rodríguez Salas 

(PSUC), d’assaltar la Telefónica, que es trobava sota el control d’un comitè 

de treballadors de CNT-UGT amb preponderància de CNT. A les 14:45 

arriben tres camions de guàrdies, fortament armats. Això xoca directament 

amb els acords de govern sobre Col·lectivitzacions i Ordre Públic i s’és vist 

des dels sectors que volen prendre el control de la revolució (POUM, 

Comitès de Defensa de Barriada, Amigos de Durruti i Joventuts 

Llibertàries), que volen la revolució plena, com la provocació definitiva i 

aprofiten la situació. 
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- El POUM, els Amics de Durruti, els Comitès de Defensa dels Barris i les 

Joventuts Llibertàries comencen a construir barricades. Com ja hem 

comentat el pla ja estava traçat des de feia temps. 

- CNT i FAI demanen que parin els enfrontaments. 

- La Generalitat demana a la República que enviïn tropes. 

- Es demana la dimissió d’Artemí Aiguadé i de Rodríguez Salas des de la 

CNT-FAI i el POUM. 

4 DE MAIG:  

- Vaga General excepte a la industria de guerra. 

- Empitjoren els enfrontaments. 

- POUM proposa un Govern entre ells, la CNT i la FAI. Els anarquistes el 

refusen perquè no volen acabar amb la unitat antifeixista. Abandona al 

POUM. 

- La CNT fa una crida per aturar els enfrontaments armats, La Batalla, en 

canvi, demana estar “en estat de mobilització permanent”. 

- Largo Caballero demana que la cúpula d’UGT i CNT tornin a Barcelona per 

a evitar la confiscació dels Serveis d’Ordre Públic pel Govern Central. 

Pressió dels comunistes i republicans per a que es realitzi la confiscació. 

- García Oliver i Marianet criden a l’alto al foc. Molts llibertaris reneguen 

d’aquesta opció a les barricades. 

5 DE MAIG:  

- Nou Govern a la Generalitat amb Marti Faced d’ERC i els secretaris generals 

de CNT i UGT. 

- Tots els líders demanen que acabin les hostilitats. 

- El Govern de la República assumeix l’ordre públic, la incauta a la Generalitat 

junt amb Defensa. 

- El representant d’UGT i del PSUC Antonio Sesé es assassinat quan esta de 

camí a prendre possessió i el PSUC culpa als trotskistes (POUM). 

- Els Amigos de Durruti demanen la formació d’una junta revolucionaria que 

mai s’arriba a realitzar ni a reunir. 

6 DE MAIG:  

- UGT i CNT tornen a cridar a la calma. Augmenten els atacs contra el POUM. 

- Assassinat de l’anarquista italià Camilo Berneri. 

- POUM dona ordre de deixar les barricades i tornar al treball. 
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- 1500 guàrdies d’assalt arriben a Barcelona, CNT demana no obstaculitzar 

el seu camí. 

- Mor Domingo Ascaso. 

- Es clausura el local de La Batalla. 

7 DE MAIG:  

- Els guàrdies arriben a Barcelona. 

- Fi de la vaga 

- El PCE demana que es castigui el POUM i UGT els acusa dels Fets de Maig. 

- Es demana a la gent que no trenquin els carnets dels sindicats. 

8 DE MAIG: 

- Normalitat, es desfan les barricades. 

- Companys diu que les forces catalanes, sense ajuda, han resolt la situació. 

- El Govern de la República condemna els Fets. Més de 400 morts i 1000 

ferits. 

9 DE MAIG: Enterraments de Sesé i Ascaso. 

15 DE MAIG: Largo Caballero i CNT en minoria al Govern Republicà. 

17 DE MAIG: Negrín forma Govern sense CNT ni UGT. 

28 DE MAIG: Es prohibeix editar La Batalla. 

16 DE JUNY: Detenció d’Andreu Nin. 

28 DE JUNY: Nou Govern de la Generalitat, la CNT refusa participar per no tensar 

més la corda entre la militància que no estava d’acord de continuar al Govern 

després dels Fets de Maig i perquè el Govern Central ja no era sindical. Tres d’ERC, 

tres PSUC, un UR i un ACR. 

 

(Fundació Andreu Nin, 1988: 13-20. Guillamón, 2007) 
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3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS DEL TREBALL  

3.1 OBJECTIUS PRINCIPALS 

Establir els objectius de cada organització implicada als Fets de Maig a partir del 

seu discurs. 

Veure les diferències en el contingut i en la forma dels discurs abans, durant i 

despès dels Fets de Maig de cada organització i comparar-los. 

Aplicar conceptes de semiòtica de la comunicació a les notícies dels Fets de Maig. 

 

3.2 OBJECTIUS SECUNDARIS 

Rescatar de l’oblit el treball periodístic realitzat als Fets de Maig, com a exercici 

de memòria històrica. 

3.3 HIPÒTESIS 

HIPÒTESI PRINCIPAL: Les publicacions dels partits antifeixistes més importants 

que participen en el conflicte dels Fets de Maig a Barcelona: La Humanitat (ERC), 

La Batalla (POUM), Treball (PSUC) i Solidaridad Obrera (CNT), reflecteixen el 

conflicte polític del moment. Els missatges de les publicacions s’intentaran 

relacionar i justificar amb els ideals polítics de les seves organitzacions, tot i que 

tindran l’objectiu real de guanyar el conflicte a través del discurs. 

HIPÒTESI LA VANGUARDIA: L’objectiu serà legitimar el Govern de la 

Generalitat, malgrat que el seu discurs tingui aparença de neutralitat. 

HIPÒTESI LA HUMANITAT (ERC): L’objectiu d’ERC era obtenir el control de 

l’ordre públic i acabar amb la revolució anarcosindicalista utilitzant un discurs que 

desacredita aquesta revolució i alhora legitima la seva capacitat per controlar la 

situació.  

HIPÒTESI TREBALL (PSUC): L’objectiu del Treball serà demostrar la superioritat 

de la seva idea de revolució i aconseguir el poder del carrer mitjançant un discurs 

que desacrediti les organitzacions revolucionàries que controlen l’ordre públic. 
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HIPÒTESI LA BATALLA (POUM): El discurs es posicionarà en contra de la 

institucionalització de la revolució amb l’objectiu d’eixamplar les bases de 

l’organització.  

HIPÒTESI SOLIDARIDAD OBRERA (CNT): El discurs de la CNT estarà encaminat 

a assossegar els ànims de la militància amb l’objectiu de mantenir el poder i no 

dissoldre la unitat antifeixista.  
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4. METODOLOGIA 

En aquest apartat tractarem l’elecció dels diaris i la data objecte d’estudi. 

Continuarem explicant l’estructura del treball i la justificació del Marc Teòric. Per 

últim explicarem com s’ha fet l’anàlisi qualitativa i quantitativa d’aquest projecte. 

Els Fets de Maig són una data rellevant a la rereguarda de la Guerra Civil 

Espanyola, és el moment d’explosió de les ideologies predominants, un xoc entre 

el poder institucional i el poder al carrer i les seves legitimitats. Els successos són 

dramàtics per si mateixos, però quan els situem en una guerra civil i contra el 

feixisme, llavors és quan podem entendre la gravetat d’allò que estava passant. 

És per tant una de les dates més interessants per veure el joc de poder a Catalunya 

ja que es desemmascaren les veritats i les tàctiques dels diferents jugadors.  

On es manifesten les intencions dels grups és en el seu òrgan de propaganda, en 

el seu diari. Aquí, a totes les pàgines, però sobretot a les editorials, trobem allò 

que pensen i allò que volen que pensem d’ells. I per entendre el període històric 

dels Fets de Maig hem d’investigar a les parts implicades en aquest conflicte, les 

de més influència de Catalunya: 

 

ORGANITZACIÓ ÒRGAN DE DIFUSIÓ DIARI 

Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC) 

La Humanitat 

Partit Socialista Unificat de Catalunya 

(PSUC) 

Treball 

Partit Obrer d’Unificació Marxista 

(POUM) 

La Batalla 

Confederació Nacional de 

Treballadors (CNT) 

Solidaridad Obrera 

Comitè d’empresa format per UGT-

CNT 

La Vanguardia 

Taula 1. Elaboració pròpia 
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4.1 JUSTIFICACIÓ DEL MARC TEÒRIC 

El marc teòric d’aquest treball és el context històric, que hem dividit en tres parts 

perquè pensem que queda més estructurat i entenedor. Estructurat perquè són 

tres parts diferenciades i entenedor perquè els conceptes estan separats i no es 

barregen. 

A la primera part del marc teòric tractem les organitzacions que estan darrere 

dels diaris estudiats. Comencem amb la fundació i el funcionament, seguim amb 

el context de l’organització; com arriba a la guerra civil. Finalment parlem sobre 

la ideologia i, conseqüentment, com varen actuar als Fets de Maig. A part 

d’estudiar les organitzacions ja esmentades fem un breu resum d’altres 

organitzacions que si bé,  no varen tenir tant pes, també varen ser una peça clau 

durant els Fets de Maig. Aquestes organitzacions són: la Unió General de 

Treballadors (UGT), les opinions de les quals estan representades de forma molt 

similar al PSUC i tres organitzacions de l’entorn anarcosindicalista: la Federació 

Anarquista Ibérica (FAI), Amigos de Durruti i els Comitès de Defensa. La FAI tenia 

la mateixa opinió davant els Fets de Maig que la CNT i la opció revolucionaria de 

los Amigos de Durruti i els Comitès de Defensa, que estan representats 

significativament a La Batalla.  

La segona part és una explicació històrica de les publicacions analitzades. Hem 

decidit situar-les després de les organitzacions perquè és l’opinió que es desprèn 

de les mateixes. Comencem amb la seva fundació fins el final de la guerra civil o 

la dissolució en el cas de La Batalla. També parlem sobre els fundadors, els 

diferents períodes i com van sobreviure, i els directors que van anar passant per 

les redaccions. 

L’objectiu és posar una base per comprendre amb més profunditat el discurs que 

van fer. Creuant les dades dels diaris amb la de les organitzacions podrem fer-

nos una idea més aproximada del discurs que varen realitzar durant els Fets de 

Maig i el perquè del mateix; el seu objectiu i a qui volien arribar.  

La Vanguardia és l’única d’aquestes publicacions que no esta vinculada a cap 

organització, l’hem agafat per donar una altre visió de l’època sobre el conflicte, 

una visió que no estigués tan polaritzada i que no fos l’opinió o la doctrina d’una 

organització, si no, que fos més periodística.  

Finalment, fem una cronologia dels successos més importants des de l’inici de la 

Guerra Civil fins els Fets de Maig inclosos, per acabar parlant d’algun dels seus 

efectes. Creiem que era important establir la cronologia a l’últim apartat del Marc 

Teòric ja que és més fàcil de situar i comprendre allò de que es parla tenint de 
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referència l’anterior anàlisi de les organitzacions i les capçaleres. Creiem a més, 

que és indispensable conèixer, encara que no sigui amb la profunditat que 

requeriria, la història: allò que estava passant quan les capçaleres analitzades 

sortien de la impremta. 

 

4.2 METODOLOGIA EMPRADA A L’ANÀLISIS DELS DIARIS 

Aquest treball analitza de forma qualitativa i, més breument, quantitativa els diaris 

revolucionaris dels Fets de Maig de 1937. El rang d’anàlisi escollit ha sigut entre 

els dies 1 i 9 de maig, ambdós inclosos. L’anàlisi no solament engloba els dies 

dels Fets de Maig, hem decidit incloure a l’anàlisi dos dies abans i dos després 

per comprovar com estaven els ànims i si en els diaris es podia entendre 

l’aproximació del conflicte. 

A l’hora de fer l’anàlisi i les posteriors conclusions, partim de la següent premissa: 

“(les capçaleres de partit) Partidistes i acrítiques. Trobem els líders de cada partit 

o sindicat molt habitual en els seus mitjans (...) es fa molt evident aquesta 

identificació, no s’aspira a retratar l’actualitat variada i complexa, sinó a informar 

els lectors de la selecció que fa una redacció que combrega amb l’ideari de l’editor 

i que espera que els lectors actuïn en conseqüència” (Figueres, 2010: 47). 

A continuació expliquem de forma més completa les dues anàlisis: 

 

4.2.1. ANÀLISI QUANTITATIVA 

Hem decidit fer una petita anàlisi quantitativa dels diaris amb l’objectiu de dotar 

aquest treball una perspectiva més ample de les notícies que hi havien aquells 

dies, ja que a l’anàlisi qualitativa ens centrarem en els titulars que parlen sobre els 

Fets de Maig i sobre les editorials.  

Els dies analitzats són de l’1 de maig fins el 9 de maig de 1937, tot i que el dia 3 

de maig no hi ha diaris perquè els dilluns no sortien i el dia 5 alguns no surten 

perquè hi ha vaga i les matèries primes per la confecció de premsa no arriben. 

Hem d’aclarir que hem tingut problemes per a trobar alguns dels números dels 

diaris que volíem analitzar. En aquest sentit La Batalla del 4 de maig nº234, només 

es trobava a la biblioteca del Monestir de Montserrat i per dificultats tècniques 

no vam poder fotocopiar de forma correcte el diari, per tant les dades d’aquell 

dia no les hem pogut extreure. El número 1579, corresponent al 5 de maig de 
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Solidaridad Obrera, ens ha sigut impossible trobar-ho, per tant no figura a les 

estadístiques, bo i què sabem que existeix. Seguint amb aquesta capçalera, el 7 

de maig s’editen dos números: el nº1581 i el 1582 que és un especial del diari 

sobre els Fets de Maig, escrit per aconseguir fons pels hospitals de sang “cuyas 

necesidades se han visto dolorosamente multiplicadas por lo ocurrido”. En aquest 

cas no analitzarem l’especial, si no el número normal.  

A continuació fem una llista amb els diferents aspectes que hem tingut en compte 

a l’hora de realitzar la llista de recopilació d’informació i el motiu d’escollir 

estudiar aquest aspecte: 

- Pàgines: En aquest apartat recollim les pàgines que surten als diaris aquells 

dies per saber si els Fets de Maig afecten a les publicacions: 

- Articles totals: Aquí buidem el nombre de notícies que composen la 

publicació d’aquell dia. Hem de dir que donada la composició dels diaris 

d’aquella època és difícil saber si una notícia o article esta englobada en 

una altre o és una entitat per ella mateixa, en aquests casos hem optat per 

comptar-la per separat. En aquest apartat no es tenen en compte els 

anuncis per paraules ni la publicitat (ni en cap del treball), excepte si parla 

sobre l’Exercit Popular, ja què és un dels temes de conflicte als Fets de 

Maig. 

- Portada sobre els Fets de Maig: Si la portada del diari parla sobre els Fets 

de Maig o algun dels temes que generen el conflicte. 

- Articles relacionats amb els Fets de Maig: Recompte d’articles que parlen 

sobre els Fets de Maig i, en el cas dels diaris d’abans d’aquests dies, dels 

articles que parlen sobre temes que propicien els Fets de Maig, els temes 

que hem relacionat són: “Incontrolats”, “assassinat de Román Cortada”, 

“ordre públic”, “enfrontaments verbals amb diaris d’altres organitzacions”, 

“exèrcit popular regular”, “els fets de la Cerdanya”. Hi ha temes que són de 

difícil categorització i en posem un exemple: 

“El POUM parla malament sobre el Front Popular. Això es pot entendre 

com a part de la seva ideologia ja que es troben fora de la III Internacional, 

però com suposa una crítica a la unitat antifeixista es compta com a part 

de les causes”.  

Un cop tenim aquestes dades les creuem i realitzem gràfics i infografies per a 

facilitar l’extracció d’informació i posterior anàlisi. Les taules estan incloses als 

annexos. 
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4.2.2. ANÀLISI QUALITATIVA 

El discurs és la forma efectiva de traslladar les opinions de les organitzacions i les 

ideologies  al terreny popular. Tal i com diu Bazán, sobre el concepte de discurs: 

- A través del discurs es transmeten idees i creences. 

- A través del discurs es pot exercir poder i domini. 

- A través del discurs es pot influir en la conducta de tercers. 

- Des del seu discurs, els mitjans creen opinió pública. 

- A través del seu discurs, els mitjans de comunicació exerceixen poder 

domini i influència social (Bazán, 2014: 95). 

 

Hem decidit realitzar l’anàlisi del discurs a partir de les editorials, si bé com es pot 

comprovar tots els articles estan dotats de una gran carga ideològica. Segons 

O’Keefe la relació existent entre discurs i ideologia troben un acomodament 

teòric a l’editorial, en l’ús d’estratègies discursives per part dels mitjans de 

comunicació per a plasmar els seus punts de vista sobre assumptes d’índole 

diversa, però sempre d’abastament social (Bazán, 2014: 96). Per tant creiem que 

és on trobarem de forma més directa l’opinió d’aquell mitjà i l’opinió del tema 

que l’organització transmet al públic. 

 

Hem analitzat les editorials dels dies 1, 4 i 9 de maig. El dia 1 de maig, és 

representatiu ja que és el dia del treballador i aquell any donades les 

circumstàncies de guerra i l’ambient enrarit als carrers va ser un dia laborable.  

El dia 4 de maig és en ple Fets de Maig, en plena acció és interessant saber la 

postura de les organitzacions.  

Finalment el dia 9 de maig és una data posterior als Fets de Maig, que acaben 

oficialment el dia 7. Hem pensat que era una data interessant ja que és just 

després dels successos però encara no ha passat el suficient temps perquè deixi 

d’ésser recent.  

 

Aclarim en aquest cas que en el diari La Humanitat del 9 de maig nº 1623, 

l’editorial esta signada per A. Rovira i Virgili i no pel diari, així mateix el de La 

Batalla del mateix dia, corresponent al nº 238 l’editorial esta censurada i analitzem 

un article d’opinió que relaciona els Fets de Maig amb la ideologia marxista. En 
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el mateix diari, però en el nº 232 corresponent a l’1 de maig, l’editorial esta fet 

pel Secretari General del POUM, Andreu Nin.  

 

Per a realitzar l’anàlisi hem fet unes taules, es poden trobar als annexos, dividit en 

diferents parts que tracte una vessant diferent del discurs. Amb aquestes taules 

estructurem la informació per a després analitzar de forma més senzilla; primer 

per dia, i després l’evolució per diari a mesura que avancen els Fets de Maig. 

 

L’anàlisi es basa en l’article de Miguel Alcíbar Cuello, Propuesta pragmático-

discursiva para analizar artículos editoriales: modelo y estrategias. Les taules es 

divideixen en: 

 

- Titular de l’editorial: Compleix la funció d’identificació de l’article i a la 

vegada ens ajuda a saber quina tendència tindrà el discurs i la seva finalitat. 

- Contextualització: Resum de la estructura de l’article i relació amb aspectes 

extra-textuals. Ens ajuda a comprendre i a sintetitzar les idees del text 

sense la necessitat de tornar a llegir-lo. 

- Formulació de la tesi: la postura ideològica de l’editorial, respondre de 

forma adequada a la pregunta: “Amb quin objectiu s’ha escrit l’editorial?” 

es clau formular-la en una frase declarativa de 3-4 línies (Alcíbar, 2014: 

230). És primordial identificar aquest objectiu des del primer moment de 

l’anàlisi ja que ajuda a procedir en les següents parts del mateix. 

- Mecanismes argumentatius: El tipus d’argument que utilitzen per a fer 

l’article. En aquest treball els interpretem en base a: 

o Arguments d’autoritat: per a sustentar l’opinió es basen en el 

coneixement de fonts considerades fidedignes. 

o Argument per exemple: ofereixen diferents exemples per a recolzar 

una generalització. 

o Arguments per analogia: comparen un cas concret amb un altre 

transposant un cas amb un altre amb la idea de que si ambdós són 

semblants també ho seran a l’aspecte concret estudiat. 

o Arguments per causalitat: relació causa-efecte. 

o Arguments deductius: estructura quasilògica en les que la veritat de 

les premisses garanteix la veritat de les conclusions.  

o Fal·làcies: l’aplicació incorrecta d’un principi lògic. 
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- Justificació de la tipologia de l’editorial: Segons Santamaria i Cassals (2000: 

273-277), i tal com explica Alcíbar (2014), hi ha dos tipus de editorials que 

a la vegades es classifiquen en uns altres segons els graus d’expressivitat: 

o Anàlisis de Situació (AS), analitzen el context a l’editorial. Dintre 

d’aquests, ordenats de menys a més expressivitat: 

▪ Analític 

▪ Explicatiu 

▪ Predictiu 

▪ Admonitori 

▪ Crític 

o Els que no fan anàlisi de la situació (No-AS) a l’editorial, poden ser: 

▪ Combatiu 

▪ Apologètic 

▪ Diatriba 

- Anàlisi del “framing”. La teoria del marc de Gamson i Modigliani (1989), 

interpretada en aquest cas per Alcíbar (2014), és l’acte d’emfatitzar certs 

aspectes del discurs i minimitzar uns altres per tal de focalitzar l’atenció. 

En aquest cas també els subdividim entre: 

o Frame de conflicte: èmfasi en el conflicte entre individus, grups o 

institucions. 

o Frame conseqüències econòmiques: presenta un problema i les 

conseqüències en termes de l’afectació econòmica que tindrà sobre 

un grup o individu.   

o Frame interès humà: angle emocional per presentar un fet, tema o 

problema. 

o Frame moralitat: s’enquadra un problema en el context de 

prescripcions morals, religioses o ètiques. 

o Frame atribució de responsabilitat: atribució de la responsabilitat a 

un govern, individu o grup, al generar o resoldre un problema. 

- L’última valoració és la denominada “judici final”. En aquest cas farem una 

valoració de frases i aspectes rellevants del text que marquen la tònica o 

que volem subratllar.  

 

Cal aclarir que hi ha algunes qüestions d’aquest anàlisi que presenta Miguel 

Alcíbar que hem decidit canviar per adaptar-les a les característiques del treball. 

Ell proposa un altre apartat que seria “Identificació i justificació de la ideologia 
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del mitjà”, però aquesta ideologia ja esta explicada al Marc Teòric del projecte i a 

més no amaga cap incògnita, els diaris són els òrgans de propaganda de les 

organitzacions, òbviament tindran la ideologia de la organització. Per tant, en 

aquest projecte concret é innecessari posar aquest apartat. El judici principal de 

l’epíleg l’autor el posa a l’apartat de “Identificació i justificació de la tipologia de 

l’editorial”, nosaltres hem decidit posar-lo amb la valoració final i general amb 

altres valoracions i cometaris d’interès, crèiem que aquí tenia més sentit ja que 

ajuda a fer més entenedor el conjunt de les valoracions. 

 

Finalment, i com ja hem explicat amb anterioritat, aquestes taules seran 

traslladades a una valoració dels resultats, que serà l’exposat en el cos del treball. 

Aquests resultats es valoraran per dia i per l’evolució del mitjà al llarg dels Fets 

de Maig.  
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5. ANÀLISI QUANTITATIVA 

En aquest apartat analitzem quantitativament les dades que hem extret de La 

Humanitat, Treball, La Batalla, Solidaridad Obrera i La Vanguardia. Ens ajudarem 

a completar l’explicació amb uns gràfics i unes taules que il·lustren de forma visual 

la informació obtinguda i la condensen. 

 

 

Aquesta taula il·lustra el nombre de pàgines per dia i per diari. Cal fer menció al 

fet que, en el període d’estudi, els dilluns no es publicava el diari i per tant, el 3 

de maig no hem inclòs cap variable, atès que no s’edita cap capçalera.  

Tal i com expliquem a la metodologia, sabem que existeix el numero del 5 de 

maig de la Solidaritat Obrera, però no l’hem trobat a cap dels arxius consultats a 

partir del CCUC, per tant a la taula 1 hem posat n/t, que correspon a les sigles de 

“no trobat”. 

Podem veure que el dia 5 de maig hi ha tres diaris que no treuen número i en 

d’altres casos el nombre de pàgines es veu reduït. La raó és la mateixa ambdós 

casos: es declara vaga general i per tant, falten els productes necessaris per fer la 

impressió dels diaris, a més que, tal i com explica a l’entrevista realitzada a Josep 

Lluís Martín Ramos, molts obrers que treballaven a les rotatives no es van 

presentar a treballar.  

Nº de pàgines per dia 

 

1 de 

maig 

2 de 

maig 

3 de 

maig 

4 de 

maig 

5 de 

maig 

6 de 

maig 

7 de 

maig 

8 de 

maig 

9 de 

maig 

La Humanitat 4 8  4  2 4 4 4 

Treball 14 8  2  2 4 4 6 

La Batalla 8 6  4  4 4 4 4 

Solidaridad 

Obrera 12 11  12 n/t 4 4 12 12 

La Vanguardia 10 12  12 4 4 4 8 8 

Taula 2. Elaboració pròpia 
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A partir del moment en que es desconvoca la vaga els diaris tornen al seu ritme 

normal de producció. La mitjana de pàgines per diari en una temporada 

convencional és la següent: 

 

DIARI Nº DE PÀGINES 

La Humanitat 4 

Treball 4-6 

La Batalla 4 

Solidaridad Obrera 12 

La Vanguardia 12 

Taula 3. Elaboració pròpia 

Si comparem el nombre de pàgines editades cada dia durant els fets de maig 

(taula 2) i el nombre de pàgines publicades habitualment (3) observem algunes 

diferències rellevants. 

L’1 de maig, la majoria dels diaris fan un especial pel Dia del Treballador, que tal 

i com expliquem a la cronologia, aquell any va ser laborable. El dia següent també 

té un nombre de pàgines més alt de l’habitual perquè les capçaleres recullen els 

actes realitzats per commemorar el Dia del Treballador, normalment amb 

reportatges que parlen del territori espanyol i a nivell internacional. Fins i tot es 

recullen declaracions de líders d’altres països amb governs d’esquerra i el suport 

que mostren a la república.  

Podem observar que el diari que experimenta més diferència pel que fa al nombre 

de pàgines és el Treball, que passa de realitzar un especial de 14 pàgines per al 

primer de maig, a poder publicar només dues pàgines els dies 4 i 6 de maig. La 

recuperació de La Vanguardia és més lenta, però d’una altra banda, ha pogut 

realitzar el diari cada dia. 
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Amb aquesta taula podem saber la importància que li donaven les diferents 

capçaleres als Fets de Maig. És cert que un cop es produeixen els successos de la 

Telefónica surt sempre i és normal, eclipsa les vides dels ciutadans barcelonesos, 

és un fet noticiable.   

Hi ha diaris que donen més importància que d’altres als antecedents, això pot 

deure’s a diferents motius: 

- Són fets noticiables. 

- Volen treure rèdit polític. 

Partint d’aquests dos motius l’autor es pot preguntar: Si fossin fets noticiables, un 

diari sense cap control directe com és La Vanguardia, no informaria a primera 

plana el dia 2? Estem parlant només de rèdit polític? També podem entendre que 

no parlar dels antecedents o no evidenciar-los a la primera pàgina, com en el cas 

del Treball, pot ser part de la seva estratègia política: treure ferro al assumpte.  

L’anàlisi qualitativa que realitzarem a continuació ens podrà donar més claus per 

a poder-ne treure alguna conclusió. 

 

  

La portada parla dels Fets de Maig o d'algun fet relacionat amb el conflicte 

 

1 de 

maig 

2 de 

maig 

3 de 

maig 

4 de 

maig 

5 de 

maig 

6 de 

maig 

7 de 

maig 

8 de 

maig 

9 de 

maig 

La Humanitat X X Festa x n/s X X X X 

Treball   Festa X n/s X X X X 

La Batalla X X Festa X n/s X X X X 

Solidaridad 

Obrera X X Festa X n/t X X X X 

La Vanguardia X  Festa X X X X X X 

 Taula 4. Elaboració pròpia. (n/s=no surt) 
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Els dos últims gràfics els presentem de forma conjunta ja que estan relacionats. 

Tracten sobre els articles dels Fets de Maig i els seus antecedents. 

 

 

Gràfic 1. Elaboració pròpia 

 

Gràfic 2. Elaboració pròpia 

El primer gràfic esta fet creuant les dades de la quantitat d’articles que parlen 

sobre els Fets de Maig i els seus antecedents amb els articles totals per diari i dia. 

El segon és el tan per cent dels articles dedicats als Fets de Maig i antecedents 

entre l’1 de maig i el 9 de maig. 
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Tot i que els fets comencen el dia 3 de maig, la gran explosió d’articles sobre el 

tema es dona el 6 de maig. Pot ésser que les organitzacions estaven esperant per 

veure com es desenvolupava o si era cosa només d’un dia. 

Tal i com podem veure el diari que més mencions fa al tema objecte d’estudi és 

La Humanitat, excepte l’1 de maig es situa sempre per sobre de la mitjana. El 6 

de maig tant ells com el Treball ocupen gairebé el 90% dels seus articles a parlar 

sobre aquest tema. S’ha d’aclarir que les edicions tenen només dues pàgines i 

s’adapten a allò que el lector vol saber amb més urgència. Bo i així podem 

observar com quan recupera el seu ritme normal a partir del 7 de maig el 

percentatge d’articles que parlen sobre els fets és encara bastant elevat, 

concretament d’un 11% respecte el següent que més parla, la Solidaridad Obrera.  

Així mateix en el gràfic 2 podem observar com el segon diari que més parla sobre 

els Fets de Maig és La Batalla, seguida ben a prop de Treball. Segurament el 

percentatge de l’òrgan de difusió del POUM encara creixeria més si la censura no 

hagués actuat en el número del 9 de maig, on perd més del 60% de la primera 

plana editorial inclosa, i gran part dels articles de les altres pàgines. 

El diari que menys percentatge sobre el total dedica als Fets de Maig és La 

Vanguardia, seguida de la Solidaridad Obrera. Un dels factors que fa que les dues 

publicacions tinguin un nombre més reduït d’articles que parlen sobre els 

successos és que els dos diaris són els únics dels estudiats que tenen abast 

nacional, per tant tracten temes que no són només de l’interès de Catalunya i no 

volien desmoralitzar la resta de la rereguarda. També pot donar-se el fet de que 

el criteri de noticiabilitat o de forma dels mateixos diari fa que no puguin dedicar 

tant de temps a un tema com els altres diaris que no tenen un criteri de forma 

tant estructurat. Finalment, la última similitud és que els dos diaris són els dos 

amb més tiratge amb diferència de la resta. 

La  Solidaridad Obrera dedica un número especial als Fets de Maig el dia 7 de 

maig, els beneficis del qual van a parar als hospitals de sang de Catalunya, ja que 

estaven en escassetat per les jornades de Barcelona. En aquest número el 

percentatge d’articles que parlen sobre els Fets de Maig es situa en més del 75%, 

allunyat del 58% del número normal. Tot i això és interessant com el diari de la 

CNT es situa tant per sota dels percentatges de la resta dels seus competidors 

polítics.  

La baixada en l’interès d’aquest tema va baixant de forma esglaonada i gairebé 

de forma simètrica en tots els diaris excepte La Batalla, que després de donar 
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recolzament públic a la revolta al número del 4 de maig, que com s’indica a la 

metodologia recollirem a l’anàlisi qualitatiu i no quantitatiu, necessita donar 

moltes explicacions.  

Per acabar, la darrere pregunta que ens plantegem i intentarem respondre a les 

conclusions és: Perquè existeix aquesta gran diferència en el tractament dels Fets 

de Maig entre les dos potències de l’esquerra catalana, ERC i CNT? Perquè estan 

en els vessants oposats d’aquestes dos gràfiques?  
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6. ANÀLISI QUALITATIVA 

Exposarem en aquest apartat els resultats de l’anàlisi quantitativa realitzada als 

editorials dels diaris els dies 1, 4 i 9 de maig de 1937. L’anàlisi es pot trobar als 

annexos en forma de taula. Farem una exposició dels resultats per dia i per 

evolució de les editorials de les capçaleres, per tant primer es farà una comparació 

per diari i per dia i després del diari de forma individual. 

Per a que sigui més fàcil referenciar els articles posarem taules amb la capçalera, 

el titular de l’editorial i el dia. Després quan ens centrem en les editorials per dia 

inclourem l’apartat de “tesi”, on es mostra la tesi principal de l’article, respon a la 

pregunta de: “per a què s’ha escrit l’editorial?”.   

 

TTITULAR PER CAPÇALERA I DIA 

CAPÇALERES 1 de maig 4 de maig 9 de maig 

La Humanitat (ERC) 

"Aquest Primer de 

Maig…" 
"Tot Catalunya!" "L'ordre públic" 

Treball (PSUC) 

"Jornada d'unitat, 

de treball i de 

guerra" 

"La situació militar i 

la unitat 

antifeixista" 

"Perquè no es 

torni a repetir" 

La Batalla (POUM) 

"¡Obreros! Las 

consignas de hoy: 

¡Viva la revolución 

social! ¡Viva el 

Gobierno Obrero y 

Campesino!" 

"Movilización 

permanente de la 

clase trabajadora" 

"El momento 

actual a través del 

análisis marxista" 

Solidaridad Obrera 

(CNT) 

"El primero de 

mayo, jornada de 

confraternidad 

proletaria" 

"La 

contrarevolución y 

la C.N.T." 

"¿Se desea 

sinceramente la 

unidad 

antifascista?" 

La Vanguardia 

"La 

conmemoración 

de este año" 

"Cataluña, la guerra 

y la revolución" 
"Ganar la guerra" 

Taula 5. Elaboració pròpia 
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6.1. RESULTATS PER DIA 

6.1.1. ANÀLISI EDITORIALS: 1 DE MAIG 

 

CAPÇALERES 1 de maig Tesi editorial 

La Humanitat (ERC) 

"Aquest Primer de Maig…" 

Només amb la unitat efectiva del 

proletariat es pot aconseguir guanyar la 

guerra i acabar amb les opressions 

històriques. Per aconseguir aquesta 

unitat s'ha de fer el que calgui encara que 

sigui utilitzar la força.  

Treball (PSUC) 

"Jornada d'unitat, de 

treball i de guerra" 

L'1 de maig és avui un dia per lluitar. El 

món s'uneix per nosaltres i nosaltres no 

ho fem. Es necessita unitat per a guanyar 

la guerra. 

La Batalla (POUM) 

"¡Obreros! Las consignas 

de hoy: ¡Viva la revolución 

social! ¡Viva el Gobierno 

Obrero y Campesino!" 

S'han de defensar les conquestes 

revolucionàries del 19 de juliol del 36 

creant un govern efectivament 

revolucionari. 

Solidaridad Obrera (CNT) 

"El primero de mayo, 

jornada de confraternidad 

proletaria" 

Explicar perquè aquell 1 de maig la gent 

ha de treballar. Relacionar això amb la 

unitat proletària necessària per a 

mantenir la revolució. 

La Vanguardia 

"La conmemoración de 

este año" 

L'editorial busca efectivament la 

reconciliació de la classe treballadora 

catalana 

 Taula 6. Elaboració pròpia 

 

Com podem apreciar als titulars, tots commemoren el 1r de maig; cadascú a la 

seva manera.  

Primerament, abans de començar l’explicació dels resultats, ens agradaria 

destacar que aquell va ser un dia laborable a Barcelona i si bé, en aquell moment 

es va vendre com a la unió de la CNT i la UGT per continuar treballant per la 
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guerra, més tard es va corroborar que era perquè hi havia un clima de gran tensió 

als carrers. 

La tesi predominant en aquests tres dies és la que predica per la unitat de la classe 

treballadora, present a tots els articles excepte al de La Batalla. Aquesta unitat 

està present també als titulars de la Solidaridad Obrera i del Treball, però les tesis 

tenen una diferència primordial: els anarcosindicalistes volen la unitat per a 

mantenir la revolució i els psuquistes la volen per a guanyar la guerra, tot i que a 

l’article aclareixen que es necessària la guerra per a fer la revolució, queda clar 

l’ordre de prioritats de cada organització. En la línia del Treball es situa l’opinió 

de La Humanitat, ells volen guanyar la guerra primer, i al seu article eviten dir la 

paraula revolució, la canvien per “acabar amb les opressions històriques”. La 

Vanguardia, per la seva banda es bastant equitativa i parla sobretot de com la 

revolució i la guerra son dos eixos indestriables, lligats i valoren l’esforç que fa el 

proletariat treballant un dia de festa. 

El diari La Batalla va totalment per la seva banda en quant a la tesi i l’article en 

general. Parla sobre les conquestes revolucionaries des del 1936 i fins aquí és 

similar a la Soli, però els anarquistes diuen que cal unitat per a defensar les 

conquestes, en canvi el POUM diu que per a defensar les conquestes cal un 

govern revolucionari. La seva idea és que l’actual coalició de Govern no defensa 

la revolució i aquesta idea també es compartida amb la CNT, però hi ha una 

diferència primordial en el seu discurs: la CNT emmarca el seu discurs en la 

moralitat, en els acords que varen arribar a la Generalitat i el respecte; el POUM 

s’emmarca en el conflicte.  

I en aquest dia de confraternitat proletària l’altre diari que basa la seva editorial 

en el conflicte és La Humanitat. Trobem frases molt greus en el seu discurs, frases 

de confrontació i molt problemàtiques, podríem dir, que poc encertades si el que 

realment volen és la unió per a guanyar la guerra.  Literalment això és el que diuen 

sobre les persones d’altres organitzacions que tenen discrepàncies amb el Govern 

unitari, els que denomina com a “incontrolats”: “caldrà prendre mesures 

implacables (...) caldrà ofegar-los perquè són una traïció a la causa de la República 

i la Llibertat”. Per un costat està atribuint la responsabilitat a aquestes 

organitzacions, per un altre sembla una amenaça, és això un avís dels Fets de 

Maig? Relacionant-la amb la Solidaritat Obrera, així acaba el seu article : "La 

reacción se esconde tras el antifascismo abstracto". Fins a quin punt preveuen 

aquest enfrontament, fins a quin punt no era inevitable?  
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Tots volen la unitat, almenys tots ho diuen, però el fet és que els únics diaris que 

no carreguen contra altres organitzacions són Treball i La Vanguardia.  

 

6.1.2. ANÀLISI EDITORIALS: 4 DE MAIG 

CAPÇALERES 4 de maig Tesi editorial 

La Humanitat (ERC) 

"Tot Catalunya!" 
Focalitzar les causes i els problemes dels 

Fets de Maig sobre els revolucionaris. 

Treball (PSUC) 

"La situació militar i la 

unitat antifeixista" 

Condemnar la lluita fratricida i 

d’incongruència de barallar-se entre 

antifeixistes. 

La Batalla (POUM) 

"Movilización 

permanente de la 

clase trabajadora" 

Mobilització permanent. Dimissió del 

conseller d'Ordre Públic, l’anul·lació dels 

Decrets d'Ordre Públic, la depuració 

radical de les forces armades i la Creació 

del Front Obrer Revolucionari com a 

garantia de protegir la revolució. 

Solidaridad Obrera 

(CNT) 

"La contrarevolución 

y la C.N.T." 

Els fets de la Telefónica són una 

provocació a la unitat antifeixista i és 

part d'una tàctica per a confrontar el 

proletariat 

La Vanguardia 

"Cataluña, la guerra y 

la revolución" 

Crida a l'actuació per a no ensorrar tot 

allò pel que han lluitat fins ara. 

Taula 7. Elaboració propia 

 

El dia 4 de maig feia un dia que havien començat els disturbis després de 

l’ocupació de la Telefónica, tots estaven a l’expectativa del que podia passar. 

A partir de les tesis podem veure com tornen a haver dos postures i La Batalla va 

per la seva banda. Com al dia 1 La Humanitat i Solidaridad Obrera intenten 

focalitzar les culpes en altres flancs, fora de les seves organitzacions. Treball i La 

Vanguardia, per la seva banda, fan una crida pel seny.  
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La Batalla, però, és l’únic diari que crida a la mobilització, sense cap mena de 

dubtes. Encara que pensen de la mateixa forma que la CNT, en quant a la 

provocació que suposa l’assalt a la Telefónica, el sindicat fa un al·legat des del 

primer moment demanant que no continuï la lluita al carrer. Bo i això, no és l’única 

demanda que fa La Batalla, demanen la dimissió del conseller d’Ordre Públic i 

l’anul·lació dels Decrets d’Ordre Públic, la depuració radical de les forces armades 

i policials i la creació del Front Obrer Revolucionari com a garantia de protegir la 

revolució i les conquestes revolucionaries. Com a curiositat són els únics que 

diuen la paraula “Telefónica” en tots els dies dels Fets de Maig i ho fan en aquest 

article. 

La Solidaridad Obrera, creu que l’atac a la Telefónica és una provocació i que 

afecta greument a la unitat antifeixista. A la seva editorial es fa una crítica a aquells 

que han provocat aquesta situació, però no és una crítica agressiva; té cert toc 

paternalista i de poder, és en alguns punts bastant cínica. La situació, tal i com 

exposem al Marc Teòric d’aquest treball, ve provocada perquè ERC decideix 

assaltar l’edifici de la Telefónica. Al diari Solidaridad Obrera mai fan una acusació 

de forma directa a cap partit ni organització als seus editorials, creiem que per 

guardar les formes. Aquesta és la definició que fan dels que inicien els fets: 

"Predican contra el incontrolado y tienen que dar ejemplo, pero no lo dan".  

Anem a La Humanitat tal i com fa la Solidaridad Obrera s’emmarquen en el frame 

de la responsabilitat social, traslladen a altres organitzacions el requeriment pel 

que ha succeït, en aquest cas parla de les persones que fan accions 

“incontrolades”. La virulència amb la que tracten a aquestes persones revoltades 

(treballadors organitzats en Comitès de Defensa i altres grups, no l’oblidem) no 

té punt de comparació al tractament que fa la Soli. Es a dir, l’estratègia de 

l’editorial en ambdós casos és la mateixa, canvia l’actitud a l’hora de tractar als 

que ells consideren que són els responsables. Hem fet una llista dels qualificatius 

que ofereixen als “incontrolats”: "inconsciència, traïdor, ha de ser implacablement 

reduït, aliat del feixisme, la rereguarda ha de treballar en silenci, extirpació radical 

i efectiva de les males herbes, operar sobre el cos viu del país i a eliminar totes 

les llagues perilloses".  

Així com a l’últim article no volien fer referència a la paraula “revolució”, des de 

La Humanitat en aquest número han deixat clar que no són revolucionaris. 

Aquesta reflexió no és una invenció meva, ho diuen en aquest article: "Anhels 

revolucionaris? Transformacions econòmiques? Be; d'acord. Però totes les 

possibilitats (...) tenen una premissa: guanyar la guerra", és veritablement com si 
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fos el desig d’aquells que s’han llançat al carrer. "Ja Hem fet prou experiències 

dissortades (...) Nou mesos de revolució i de guerra han estat molt amargs perquè 

algú pugui insistir en els procediments de barbàrie que s'ha proposat implantar i 

que -trist és haver-ho de confessar- ha arribat a implantar", això després de dir 

"si algú gosa perseguir i ofendre els ideals d'altres grups (...) ha d'esser 

implacablement reduït, perquè és un aliat del feixisme" es declaren en contra de 

la revolució. Però a més, cauen en la seva pròpia fal·làcia: no accepten que la 

ideologia dels seus companys antifeixistes és fer la revolució. És un article, igual 

que el de la Soli, molt paternalista i que es fa des d’una perspectiva de poder 

allunyada de la resta, però insistim, la diferència primordial entre l’article de 

Solidaridad Obrera i La Humanitat és l’agressivitat en el tractament dels culpables, 

per la resta d’aspectes és pràcticament idèntic. 

L’article del Treball esta molt focalitzat en la guerra. Fa un anàlisi de les 

superioritats i les mancances de l’exèrcit republicà. Posa les responsabilitats de 

perdre la guerra en que han estat lluitant entre ells i fa èmfasi en el fet que han 

de lliurar les armes perquè aquestes situacions no es tornin a repetir. 

La Vanguardia també parla de responsabilitat, però a totes les parts. Torna a 

parlar sobre la revolució i la guerra, però ara també incorpora Catalunya, suposem 

que per arribar als sectors més nacionalistes.  
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6.1.3. ANÀLISI EDITORIALS: 9 DE MAIG 

CAPÇALERES 9 de maig Tesi editorial 

La Humanitat (ERC) 

"L'ordre públic" 

Justifica la confiscació de l'ordre públic 

pel govern central. Calmar els ànims, 

espera que la confiscació sigui 

momentània. 

Treball (PSUC) 

"Perquè no es torni a 

repetir" 

Els Fets de Maig justifica que l'ordre 

públic i les armes estiguin en poder del 

govern i criminalitzar el POUM. 

La Batalla (POUM) 

"El momento actual a 

través del análisis 

marxista" 

Deixar clar que no són els que van 

instigar els Fets de Maig en primer 

terme, però que van aprofitar 

l'aixecament popular. Atacar partits i 

mitjans que els volen criminalitzar.  

Solidaridad Obrera 

(CNT) 

"¿Se desea sinceramente 

la unidad antifascista?" 

Assenyalar els responsables dels FDM 

segons els seu criteri i les seves 

intencions. 

La Vanguardia 

"Ganar la guerra" 

Focalitzar els esforços de tots els 

treballadors catalans en guanyar la 

guerra 

Taula 8. Elaboració pròpia 

 

Les tristes jornades de lluita a la rereguarda acaben el dia 7 de maig, nosaltres 

analitzem el dia 9, volem veure els ànims i com han anat desenvolupant les 

conjectures de cada partit. 

Solidaridad Obrera, segueix amb la línia de la resta d’articles, assenyalar a aquells 

qui creu que són els culpables dels successos dels Fets de Maig: "saltándose a la 

torera los acuerdos (…) tomados por el consejo de la Generalitat". Fa referència 

directa als partits que es troben al Consell, junt amb ells, és a dir, ERC i PSUC. No 

defensa allò que ha passat, però el condemna i entén la reacció popular de voler 

defensar les conquestes del 1936. Fa un al·legat sobre aquells partits que es volen 

aprofitar de la situació política, segons el diari, de les morts que hi ha agut, quan 

no estan ni tan sols enterrats. És un article moralment molt dur. 
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Per la seva banda el PSUC i el POUM s’ataquen cadascú des de la seva editorial. 

De forma indirecta, no cita el PSUC però el denomina com “el partit 

suposadament marxista”, diu que no reconeixen les causes dels fets i per tant el 

criminalitzen: "estos diarios que tienen más de empresa que de partido, extraerán 

entre centenares y centenares de hechos aquellos que les permitan hacer una 

crítica del movimiento, de suerte que la clase obrera que en el ha participado sea 

presentada como un grupo de malhechores o de foragidos.  (...) los traidores, los 

hipócritas o los imbéciles llegarán a edificar todo un arsenal de mentiras (...) 

puesto que la clase obrera independiente carece de los medios de de difusión 

que pueda contrarrestarla". Després d'això diu que ells són els encarregats de 

contraposar a aquests escriptors malvats a la realitat per a que no la deformin: "al 

omitir deliberadamente las causas que han motivado el descontento de la clase 

obrera, minan la obra heroíca del proletariado español hacia la revolución 

socialista". 

El Treball si que cita directament al POUM, els acusa d’haver provocat la 

insurrecció i per justificar-ho utilitza un raonament deductiu:  

Premissa 1: “Els causants dels Fets de maig són els trotskistes i els feixistes”. 

Premissa 2: “S’ha d’eliminar l’amenaça trotskista per a que no es tornin a donar 

situacions com les viscudes”. 

Premissa 3: “El POUM és trotskista”. 

Ergo: S’ha d’eliminar el POUM. 

És l’article més agressiu d’aquest diari i també de tots els que es fan aquest dia. 

Acaba dient que si els hi haguessin fet cas i haguessin tret les armes de la 

rereguarda no s’hagués donat aquesta situació. 

Els editorials més suaus en aquest cas són el de La Vanguardia que fa un text molt 

literari sobre tot allò que es guanyaria amb la guerra, cridant a focalitzar allà els 

esforços dels treballadors, i l’editorial de La Humanitat, escrit per Rovira i Virgili. 

Parla sobre com el govern central ha confiscat l’ordre públic i naturalitza aquest 

fet, ja que era per una causa major i creu que retornaran aquestes facultats a la 

Generalitat, que no faran com a la legislatura de Lerroux. Mai seran retornades 

aquestes facultats al Govern de Catalunya, però l’editorial serveix per apaivagar 

els ànims més nacionalistes i deixar de parlar de qui té les culpes dels Fets de 

Maig, és el primer de tots que parla de les conseqüències d’aquests fets.  
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6.2. EVOLUCIÓ DELS EDITORIALS AL LLARG DELS FETS DE MAIG  

6.2.1 LA HUMANITAT 

  1 de maig 4 de maig 9 de maig 

La Humanitat 

(ERC) 

"Aquest Primer de 

Maig…" 

"Tot 

Catalunya!" 

"L'ordre 

públic" 

Taula 9. Elaboració pròpia 

La Humanitat pateix una evolució molt clara des de l’1 de maig fins el dia 9. El 

primer articles trobem un llenguatge molt violent, que tothom podria pensar que 

decreixeria a mesura que la unitat front als problemes a la rereguarda augmenten, 

ans al contrari, la violència s’incrementa molt entre el dia 1 i el 4. El dia 9, però 

baixa de forma aclaparadora. És un canvi de to impressionant respecte els altres 

articles, es nota que hi ha un canvi d'autor respecte els altres, però pensem que 

també volien rebaixar la tensió. 

Veient les diferents editorials podem extreure que al tema que se li dóna més 

importància és la nació catalana, l’últim article acaba de dissipar els dubtes al 

respecte, de fet molt més que la revolució de la qual renega. Hi ha molt poca 

autocrítica en els articles de La Humanitat de fet en cap article parla de les causes 

i sempre busca un altre culpable. Perquè no assumeixen la seva part de culpa? 

L’enquadrament més utilitzat és el de l’atribució de responsabilitat i després el de 

conflicte.  

 

6.2.2 TREBALL 

  1 de maig 4 de maig 9 de maig 

Treball (PSUC) 

"Jornada d'unitat, de 

treball i de guerra" 

"La situació 

militar i la 

unitat 

antifeixista" 

"Perquè no es 

torni a 

repetir" 

Taula 10. Elaboració pròpia 

Els editorials del diari Treball han sigut els més assossegats de totes les capçaleres 

vinculades a organitzacions, fins arribar a l’últim número, que carreguen de forma 

fulminant contra el POUM. Potser siguin aquests editorials el tret de sortida 

definitiu per a l’eliminació del partit d’Andreu Nin. Com poden reclamar la unitat 

antifeixista i fer això al mateix temps? 
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Els enquadraments que utilitzen són variats: d’interès humà, de conflicte i 

d’atribució de la responsabilitat. Però sempre es posen a favor del Govern català 

i com diu a l’últim article, creu que les competències han de passar per allà. 

L’evolució dels editorials ha estat bastant gran. Els dos primers articles són molt 

tranquils i no s’intueix cap mena de conflictivitat, són utilitzats per a difondre la 

seva ideologia i la forma d’actuar front els problemes, no promou cap 

confrontament ni es agressiu. Per això contrasta tant l’article del dia 9 de maig, ja 

que és un atac frontal al POUM amb totes les lletres, fent menció directe a la 

necessitat d’ésser eliminat per traïdor. 

Treball té també un tema predilecte: la guerra. És el tema pel qual es vehiculen 

tots els seus articles, tot passa per aquest prisma, però per guanyar la guerra és 

necessària la unitat antifeixista entre totes les parts, que també és la base del 

Front Populisme i la seva realització pràctica, crear l’exèrcit popular regular i 

eliminar les milícies. L’altre aspecte primordial dels editorials són retirar les armes 

de la rereguarda, els Fets de Maig són l’excusa perfecte per a reclamar aquest fet, 

encara que el PSUC també enfrontar-se amb les altres forces durant aquesta 

setmana, per tant ells també tenien armes, resulta una mica incongruent.  

 

6.2.3 LA BATALLA 

  1 de maig 4 de maig 9 de maig 

La Batalla (POUM) 

"¡Obreros! Las consignas 

de hoy: ¡Viva la 

revolución social! ¡Viva el 

Gobierno Obrero y 

Campesino!" 

"Movilización 

permanente 

de la clase 

trabajadora" 

"El momento 

actual a 

través del 

análisis 

marxista" 

Taula 11. Elaboració pròpia 

La Batalla segueix una línia molt clara durant tots els editorials: la formació d’un 

Govern Obrer i Camperol, una alternativa al Govern de la Generalitat que no 

inclogui els partits que no estan per la labor revolucionaria iniciada el juliol de 

1936.   

Durant els Fets de Maig fan gala a les seves pàgines de ser el diari més llegit “el 

preferit pel proletariat. És amb diferència l’organització més criticada de totes i 

l’única que es posiciona a favor de la revolta, tot i que com expliquem al Marc 

Teòric, ve impulsada pels comitès de Defensa de la CNT. Fins a quin punt guanya 
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legitimitat aquesta organització després dels Fets de Maig entre la classe obrera 

catalana? A diferència de la resta de preguntes que ens estem formulant al 

present apartat, potser sigui aquesta la única que no podem respondre a partir 

de l’anàlisi.  

Els frames més utilitzats en aquesta capçalera són els de conflicte però també 

utilitza el d’atribució de la responsabilitat. 

 

6.2.4. SOLIDARIDAD OBRERA 

  1 de maig 4 de maig 9 de maig 

Solidaridad Obrera 

(CNT) 

"El primero de mayo, 

jornada de 

confraternidad 

proletaria" 

"La 

contrarevolución 

y la C.N.T." 

"¿Se desea 

sinceramente 

la unidad 

antifascista?" 

Taula 12. Elaboració pròpia 

El que més resalta del conjunt de les tres editorials analitzades és el paternalisme 

i l’actitud cínica que fan front a totes les jornades. Realment sembla com que 

sapiguessin que passaria, de fet segons Guillamón ells ho sabien gràcies al seu 

servei d’informació (CITAR LLIBRE). En tots els editorials es situen per sobre 

moralment de la resta d’organitzacions, és amb aquesta moralitat la que els 

legitima per a culpabilitzar a la resta d’organitzacions. De fet és auest 

l’enquadrament que més utilitza, junt amb el de responsabilitat social. 

No detectem cap evolució entre els diferents titulars, segueixen la mateixa tònica 

des de l’1 de maig, no varia el grau de violència ni de crítica. 

La Solidaridad Obrera no refusa l’actitud dels obrers, la compren, i de fet al primer 

article identifica enèmics dintre de l’aliança antifeixista i reclama unitat antifeixista 

davant d’aquest fet, per a defensar les conquestes revolucionaries. Però en els 

fons “defensar les conquestes revolucionaries” significa defensar i legitimar el 

poder de la CNT. 
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6.2.5. LA VANGUARDIA  

  1 de maig 4 de maig 9 de maig 

La Vanguardia 

"La conmemoración de 

este año" 

"Cataluña, la 

guerra y la 

revolución" 

"Ganar la 

guerra" 

Taula 13. Elaboració pròpia 

 

Vam escollir incloure La Vanguardia en aquest anàlisi per a fer un contrapunt, ja 

que no és una capçalera de partit, si no, premsa a l’ús. Realment compleix aquesta 

funció de forma perfecte, l’actitud assossegada contrasta  en gran mesura amb la 

resta dels diaris i és la tònica predominant a tots els articles. 

El professionalisme en quant a la qualitat literària i la imparcialitat són dos altres 

de les diferències primordials amb els altres diaris. Ens preguntem si aquesta 

imparcialitat és producte del professionalisme o de què el comitè estigui format 

per treballadors de la CNT i de la UGT. Si és el segon cas, serien dignes d’imitar 

per la resta d’organitzacions.  

Hi ha una evolució en quant a l’emotivitat dels articles, cada cop apel·la de forma 

més directe als cors dels lectors. Els frames més utilitzats són els d’atribució de 

responsabilitat i quadra, ja que ells mateixos diuen que tenen la funció de fer de 

predicadors. L’altre enquadrament més utilitzat és el d’interès humà. 
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7. CONCLUSIONS 

Després de completar l’anàlisi dels diaris ens veiem capacitats d’extreure algunes 

conclusions que verifiquin o rebutgin les hipòtesis que hem plantejat en l’inici del 

treball. A continuació, exposem les reflexions per a cada diari i una valoració 

personal final.  

Creiem que hem complert amb èxit gran part dels objectius proposats abans de 

realitzar aquest projecte. En primer lloc hem desencriptat els objectius de les 

organitzacions mitjançant el seu discurs mitjançant l’anàlisi qualitativa. La nostra 

anàlisi ens ha permet establir les diferències entre el tractament que donava cada 

diari als Fets de Maig tant en quant a la quantitat i el discurs, abans, durant i 

després dels Fets de Maig i comparar-los, tot això utilitzant la semiòtica de la 

comunicació. 

Ens agradaria haver vinculat d’alguna forma aquest treball amb la memòria 

històrica periodística, creiem que no és un dels punts forts del treball, un treball 

per un altre banda que seria convenient fer.  

La hipòtesi que tenim pel diari La Humanitat, era que l’objectiu d’ERC era obtenir 

el control de l’ordre públic i acabar amb la revolució anarcosindicalista utilitzant 

un discurs que desacredita aquesta revolució i alhora legitima la seva capacitat 

per controlar la situació 

Valorem que la hipòtesi formulada a l’inici del treball és correcta. Els anàlisis han 

demostrat que La Humanitat desacredita de forma molt virulenta la revolució. No 

només és el diari més insistent en el tema, com hem vist a l’anàlisi quantitativa,  

sinó que a més demana que les persones que la fan siguin eliminades, tal i com 

es presenta a l’anàlisi qualitatva.  

En quant a legitimar la seva posició al capdavant del Govern, a partir dels 

editorials veiem com ERC i CNT parteixen des d’una posició de poder que sembla 

equivalent, tenint en compte el seu discurs, agressiu, paternalista i fins i tot 

condescendent. ERC acaba relaxant el seu discurs al llarg dels Fets de Maig i això 

esta vinculat a que no va poder fer valer la seva preponderància i va acabar 

perdent competències de la Generalitat.  

En el seu moment pensàvem que l’objectiu del Treball serà demostrar la 

superioritat de la seva idea de revolució i aconseguir el poder del carrer  
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mitjançant un discurs que desacrediti les organitzacions revolucionàries que 

controlen l’ordre públic. 

Al llarg del treball ens hem preguntat per què el PSUC vol amb tanta insistència 

que les armes siguin retirades de la rereguarda. El motiu que al·leguen des del 

Treball és obvi: desarmar els obrers i reforçar l’armament del front. Tanmateix, 

després d’analitzar el discurs hi veiem un motiu estratègic i ideològic.  

L’actitud del PSUC davant la guerra i la revolució s’oposa a l’actitud de CNT i el 

POUM. Mentre que aquests afirmaven que s’havia de defensar la revolució amb 

les armes, per al PSUC la revolució passa pel Front Popular i s’ha de deixar de 

banda fins que el país no estigui preparat i comandat per la III Internacional. 

Segons aquesta lògica, encara que el PSUC també tingués armes a la rereguarda 

(Orwell explica com va lluitar contra alguns dels seus militants durant els Fets de 

Maig), no posicionar-se a favor del desarmament seria equivalent a legitimar la 

revolució en marxa. I legitimar la revolució significava també legitimar la CNT, que 

era qui tenia el control de la majoria dels mitjans de producció col·lectivitzats i de 

l’ordre públic. El PSUC hauria de relegar-se a estar sota la comandància i guia del 

sindicat a través del procés revolucionari. En resum, l’argument vinculat a quan el 

diari reafirma que sense les armes a la rereguarda no hauria passat això, refuta la 

hipòtesi, desacredita les organitzacions de l’ordre públic i realça la seva idea de 

portar les armes al front. 

Treball es posa al costat del Govern, partint de la base de la unitat del proletariat 

necessària per al Front Popular. Però al PSUC li va bé posar-se al costat del Govern 

si aquest recupera l’ordre públic, ja que ells també el podran controlar, cosa que 

no pot fer ara amb la CNT. Per tant això també refuta la nostra hipòtesi. Anem 

més enllà, després dels Fets de Maig el control de l’Ordre Públic passa a mans de 

la República; al PSUC no li va malament que passi a estar a mans del Govern 

central, a diferència d’ERC que perd tota influència. Ja que dues setmanes després 

dels Fets de Maig, el PCE prendrà el control d’aquest govern de forma pràctica 

amb Juan Negrín com a president de la república, el que va significar el punt i 

final també al Govern Sindical. Si el PCE té el control, el PSUC també, i les dues 

forces majoritàries a Catalunya han perdut aquesta competència al seu favor. 

En quant a La Batalla, pensàvem que el discurs es posicionarà en contra de la 

institucionalització de la revolució amb l’objectiu d’eixamplar les bases de 

l’organització.  
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A l’últim discurs de La Batalla analitzat refuta de ple la nostre hipòtesi, quan parla 

sobre no instrumentalitzar la revolta popular formada de forma espontània. Són 

l’únic diari que recolza obertament la insurrecció, però realitzen un canvi en el 

programa que tenien en ment abans dels Fets de Maig. Ideològicament 

proposaven un Govern Obrer i Camperol i acaben proposant durant els Fets de 

Maig el Front Obrer Revolucionari. Aquest canvi ideològic l’expliquen a la seva 

editorial, s’adapten a la tendència que agafa la lluita obrera en aquell moment. 

Per tant, es pot entendre que estan renunciant en part a la seva ideologia i que 

recullen militants descontents de la CNT, ja que el sindicat no acaba de 

posicionar-se en el conflicte. No recolza els fets, però els justifica i no els 

condemna de forma clara.  

Quan vàrem plantejar les hipòtesis pensàrem que el discurs de la CNT estarà 

encaminat a assossegar els ànims de la militància amb l’objectiu de mantenir el 

poder i no dissoldre la unitat antifeixista.  

A l’anàlisi quantitativa ens preguntàvem perquè la CNT no fa tantes mencions al 

Fets de Maig com ERC, essent dues forces tan semblants. Com hem pogut 

demostrar eren rivals també en l’aspecte literari. Contràriament a l’estratègia 

d’ERC, l’objectiu de CNT és ocultar els fets i apaivagar els ànims.  És per aquest 

motiu que en trobem tan poques mencions. I quan parlen és per donar lliçons de 

moralitat als demès, demostrant el seu poder. Realment refuta la nostre hipòtesi.  

El missatge de la CNT és incongruent, per un costat apel·la a la unitat antifeixista 

i a la no agressió, però d’una altra banda diuen que els obrers han de conservar 

les armes perquè és la “garantia de la revolució”, ho trobem escrit al número de 

l’1 de maig, en un article que parla sobre el requisament d’armes per part de la 

Generalitat. Els Fets de Maig estan motivats, en part per la premissa de que les 

conquestes revolucionaries s’han de defensar amb armes . Aquest el missatge 

que han rebut els obrers, i les conquestes són l’ordre públic i les col·lectivitzacions. 

Aquest discurs és incompatible amb l’abandonament de les barricades que 

promouen durant els Fets de Maig. 

Pel mític diari La Vanguardia, crèiem que l’objectiu era legitimar el Govern de la 

Generalitat, malgrat que el seu discurs tingui aparença de neutralitat. 

La hipòtesi de La Vanguardia és totalment errònia. Fan gala de neutralitat i 

professionalitat durant tots els Fets de Maig i no legitimen el Govern, si no, la 

unitat CNT-UGT, que és per qui esta compost el comitè d’empresa.  
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La Vanguardia ha complert en qualsevol cas el nostre objectiu de servir de 

contrapunt. ens ajuda a veure els fets amb imparcialitat i amb un llenguatge 

menys recarregat i bel·licista.  

Per últim refresquem la hipòtesi principal del treball: “Les publicacions dels partits 

antifeixistes més importants que participen en el conflicte dels Fets de Maig a 

Barcelona: La Humanitat (ERC), La Batalla (POUM), Treball (PSUC) i Solidaridad 

Obrera (CNT), reflecteixen el conflicte polític del moment. Els missatges de les 

publicacions s’intentaran relacionar i justificar amb els ideals polítics de les seves 

organitzacions, tot i que tindran l’objectiu real de guanyar el conflicte a través del 

discurs”. 

Les confrontacions verbals entre Solidaridad Obrera i La Humanitat són un reflex 

de la lluita de poder entre CNT i ERC. Els militants de la CNT lluitaven als carrers 

contra les forces governamentals, mentre la CNT com a institució fa una crida a 

que deixin les armes. Això els deixava en una superioritat front a ERC que té les 

forces del Govern al seu costat però no té la legitimitat al carrer. La CNT té el 

poder negociador a les institucions i la capacitat de mobilització popular. Aquest 

fet justifica el cinisme i la perspectiva allunyada dels editorials de la Solidaridad 

Obrera en comparació a la resta de diaris, inclòs La Humanitat. Hi ha una lluita als 

carrers i als diaris i aquesta es basa en la teoria de la dualitat de poder de Vladimir 

Lenin (Lenin, 1973). És una lluita entre la legitimitat de les institucions i la del 

carrer, en aquest cas promoguda pels Comitès de Defensa, grups anarquistes com 

els Amigos de Durruti i el POUM. La lluita als diaris és en aquest sentit entre La 

Humanitat i la Solidaridad Obrera, perquè encara que la CNT no afavoreix aquesta 

lluita, mai la condemna. 

I si tant la CNT, com ERC i el PSUC volien una confrontació? Recordem l’editorial 

del 4 de maig de La Humanitat: “caldrà prendre mesures implacables (...) caldrà 

ofegar-los perquè són una traïció a la causa de la República i la Llibertat” i a 

l’editorial de la Soli del mateix dia: "La reacción se esconde tras el antifascismo 

abstracto". Planejava ERC en connivència amb el PSUC uns enfrontaments? I la 

CNT, hi estava al corrent? Aquest treball no pot demostrar-ho però plantegem 

aquesta pregunta per a futures investigacions. 

Hem explicat abans com la CNT “oblida” que el seu discurs previ fomenta la 

revolta, així mateix La Humanitat i Treball, obliden mencionar la causa principal 

que motiva els Fets de Maig, l’ocupació de la Telefónica. No els surt a compte 

que es parli d’aquests fets . 
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Una altra de les preguntes que ens hem fet al llarg del treball era que com podia 

ser que a la portada de La Vanguardia no informessin sobre els temes relacionats 

amb els Fets de Maig el dia 2 de maig. Creiem efectivament, que no informaven 

perquè, fent gala de la professionalitat i imparcialitat que demostrem que tenen 

a l’anàlisi qualititativa, no es tracten de fets noticiables, hi ha temes més 

importants per tractar a la portada. Per tant els diaris que parlen d’això és perquè 

volen treure un redit polític, cadascú òbviament, al seu favor. 

Finalment i com ha curiositat, al llarg dels diferents números veiem com als diaris 

informen que hi ha persones que es dediquen a estripar els carnets dels sindicats 

i aclareixen com els treballadors poden tornar a obtenir-lo. El fet és que gairebé 

a cada diari diuen que qui els estripa és un col·lectiu diferent: des de feixistes, fins 

a provocadors, revoltats o burgesos... i si realment els carnets els estripen els 

mateixos obrers perquè no es senten representats per uns sindicats 

suposadament revolucionaris que no fan la revolució?   

 

7.1. VALORACIÓ PERSONAL DEL TREBALL 

Volem fer un aclariment sobre l’anàlisi quantitativa, i és que, ens ha servit més per 

fer-nos una idea global del diari i no tant per a refutar les hipòtesis. 

Després de fer aquest treball ens hem adonat de la necessitat de fer una base de 

dades amb tota la premsa republicana i de la guerra civil. Per un costat seria una 

forma d’ajudar a fer justícia històrica. Per un altre banda el sistema arxivístic en 

quant a l’hemeroteca és bastant deficient: ens hem trobat amb arxius que 

declaren tenir al dipòsit números que en realitat no tenen, edicions disgregades 

arreu del territori català i uns preus per còpia desorbitats tenim en compte que 

necessitàvem la informació per a un treball acadèmic.  

Finalment m’agradaria agrair al professor Josep Mª Figueres per ajudar-me a 

encarar el treball des d’una perspectiva pràctica. A la professora Cristina Pujol per 

introduir-me a l’anàlisi semiòtic i encarar el treball en aquest aspecte. 

I, gràcies als entrevistats: Ferran Gallego per profunditzar en el seu llibre i als 

historiadors Just Casas i Josep Lluís Martín Ramos per donar-me la seva 

perspectiva dels Fets de Maig. 
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9. ANNEXOS 

9.1. ENTREVISTA A JOSEP LLUÍS MARTÍN RAMOS 

Historiador especialitzat en els Fets de Maig, és catedràtic d’història 

contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona.  

Sobre el concepte de revolució: 

És la paraula del moment. És el concepte que està en discussió durant els Fets de 

Maig. El concepte de revolució és un canvi radical de sistema, el que cal tenir en 

compte, es que els fets històrics de les revolucions no presenten mai processos 

lineals, les revolucions són totes complexes. Son complexes socialment i en els 

comportaments dels agent polítics i socials protagonistes. Si el fet històric de la 

revolució és un fet complex i plural, el seu concepte també te aquests adjectius. 

No hi ha un sol projecte de revolució, el concepte extrem és canvi de sistema. Els 

anarquistes consideraran la revolució d’una manera determinada, el protagonista 

de la revolució és el proletariat, la revolució és social, és autorganitzada i auto 

desenvolupada contra l’estat.... ja no és solament la idea de societat alternativa o 

sistema alternatiu, el protagonista fonamental és el proletari, i molt més en 

l’anarcosindicalista. Dintre del camp llibertari, no hi ha una mateixa manera de 

veure la revolució. En els Fets de Maig, apareixen dos maneres de considerar la 

revolució, la que esta en marxa i la dels fets que es produeixen al maig, una 

manera és la dels Comitès de Barriada, el protagonisme es dona al comitè, on fins 

i tot hi ha un conflicte entre el comitè i el sindicat. Els anarcosindicalistes volen 

una revolució en la que el fet insurreccional es pot produir però no té un paper 

necessari, el fonamental és el control progressiu dels llocs de producció i treball i 

la formació d’un sistema sindicalista. Se’ls hi planteja un problema, perquè ells 

estan contra l’estat burges i la dictadura, però el sistema sindicalista de govern 

de la República no deixa de ser una forma d’organització. La CNT no és ni molt 

menys homogènia.  

Sobre el concepte de revolució del POUM, el protagonista social era el mateix 

que els llibertaris, era un protagonista proletari. Tenia una línia leninista però li 

fallava el tema camperol, es leninista depenen de quin Lenin agafis, si agafes el 

Lenin de l’aliança entre el proletariat i el camperolat, en el discurs del POUM no 

hi ha gaire, perquè el POUM l’únic camperolat que te en compte, perquè te una 

posició col·lectivista plena (com la CNT), es el camperol, el jornaler, no te en 
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compte el petit propietari o l’arrendatari. Quan Lenin parla d’aquesta aliança no 

esta parlant solament de jornalers. El model de revolució que invoca més la 

revolució russa i el model del 17 és la del POUM, amb un problema, el POUM es 

veu així mateix com el partit d’avantguarda, ells son els bolxevics, però no hi ha 

soviets. Per un altre banda ells no tenen força sindical especifica, i per tant el 

POUM es veu abocat a prendre una decisió que després s’hi empenedirà en el 36 

quan decideixen si s’incorporen a UGT o CNT, s’incorporen a UGT, pensant que 

com és més petita el POUM podrà controlar-la més ràpidament. Es cert que es 

mes petita però no va controlar mai UGT, i la UGT és l’espai de creixement del 

PSUC, en realitat, es queda entre dos aigües i haurà de forçar sempre l’acostament 

cap als anarquistes. En aquest sentit poden aparèixer dos projectes revolucionaris 

germans, en realitat son molt diferents, perquè la concepció de partit de 

d’avantguarda no és ni molt menys la dels anarquistes i perquè el POUM te una 

carència d’efectius, de projecció mes enllà del partit estricte que el condiciona 

molt. Aquesta carència la coneixien tots, nosaltres la veiem, però a l’època també 

es veia. A meitat dels Fets de Maig, el POUM anirà a veure el comitè regional de 

CNT per proposar-los donar una sortida política conjunta als Fets de Maig, amb 

la formació d’un govern CNT-POUM, bàsicament, d’un govern obrer, tal i com el 

concebien, perquè negaven que el PSUC fos un partit obrer i la UGT no esta en 

aquestes posicions. El secretari general de les joventuts del POUM, explica aquest 

episodi: “El comitè regional ens va rebre, ens va oferir bocates i vi i els hi va dir 

que res d’això, no farem un govern amb vosaltres”. Segons la meva interpretació, 

als Fets de Maig, és fonamentalment una rebel·lió anarquista, els antecedents de 

la rebel·lió es la divisió interna que hi ha a la CNT. Els anarquistes no tenen les 

mateixes motivacions, els comitès de barriada volen promoure una insurrecció, 

fer llavors el que no havien fet el 19 o el 21 de juliol, però aquesta no era la posició 

del sector sindical de la CNT. La secció sindical volia aprofitar la rebel·lió que s’ha 

produït per pressionar un canvi en la correlació de forces al govern de la 

generalitat però no un govern de diferent naturalesa (no volien res amb el POUM). 

El únics contrarevolucionaris són els feixistes. El PSUC té una altre concepció de 

revolució, que deriva del canvi que esta havent en els comunistes a partir del 

Front Popular i que enllaça amb l’aliança obrera i camperola i amb reflexions dels 

comunistes italians sobre les vies pròpies del desenvolupament revolucionari i els 

blocs socials i homogenis. La revolució que sesta produint com resposta a 

l’aixecament feixista, no és una rebel·lió que hagi sortit d’una iniciativa pròpia, 

però si s’ha donat una resposta revolucionaria a la insurrecció feixista i això ho 

diu CNT, POUM, PSUC i ERC. Aquesta resposta revolucionaria, segons la CNT i el 
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POUM és, i ha de ser, proletària i l’alternativa ha de ser segons la CNT la revolució 

social i segons el POUM la revolució socialista, els dos camins son diferents. El 

PSUC diu, no ha sigut una resposta solament proletària, sinó que ha sigut popular, 

ha sigut proletària, camperola i de les classes mitjanes republicanes, demòcrates 

i antifeixistes. Per tant, la revolució que esta en marxa és una revolució popular, 

que és més complexa en l’execució i en el programa que la proletària, entren 

classes diferents, que no han de ser antagòniques però que tenen contradiccions, 

per exemple entre camp i ciutat.  

ERC és revolucionaria? Es difícil de situar-la en aquesta dinàmica, fins abril i maig 

del 37 es veu així mateixa com a partícip d’una resposta revolucionaria. Però la 

seva revolució no és proletària ni popular no és social ni sistèmica, es una 

revolució política combinada amb reformisme social, el principi messianista típic, 

la defensa de la petita propietat.  

Aquestes diferencies son les que expliquen la confrontació. Els anarquistes i el 

POUM: col·lectivisme a tutiplen, el PSUC diu, i en part ho comparteix ERC pel seu 

reformisme revolucionari: col·lectivisme a tot, vol dir que bandegem a les petites 

classes mitjanes i sobretot al camperolat, que es majoritàriament arrendatari i el 

que vol no es formar part de la col·lectivitat sinó arribar a l’ús, a la possessió de 

la terra que esta explotant, la terra per qui la treballa.  

A l’octubre del 36, es pren un compromís, que s’expressa en la llei de 

col·lectivitzacions, que diu que no nomes hi ha col·lectivitats, hi ha col·lectivitats 

però també una part de petites propietats, no es concreta el problema de la terra 

però es compromet a solucionar-lo per aquesta via administrativa. Si conceps la 

revolució duna manera determinada conceps l’exercit d’una manera determinada 

i tot s’encadena.  El compromís es deteriora fins que març/abril del 37 es troben 

en un impàs polític. 

 

Concepte de poble: 

Pels anarquistes fonamentalment és el poble treballador. El concepte més 

compartit de poble és que és poble tothom que no es elit dominant. Quina 

diferencia hi ha entre el populisme d’ERC i el frontpopulisme? El d’ERC proposa 

una aliança de classes, en la qual el sector dirigent es la classe mitjana i el 

programa d’aquest sector dirigent es el programa reformista de defensa de la 

petita propietat. El de frontpopulisme es també el de l’aliança de classes però el 

sector dirigent es la classe treballadora i el programa del frontpopular en guerra 
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,el bàsic, és que el frontpopular es manté per una aliança interna d’unitat CNT-

UGT i la preeminència de les polítiques col·lectivitzadores, no l’exclusivitat, però 

si la preeminència, per tant, defensa de les col·lectivitzacions també per part del 

PSUC , i de la limitació de la propietat. La gran diferencia entre el PSUC i la ERC 

es la limitació de la propietat, el PSUC no vol crear grans propietaris.   

Els dos són els que utilitzen més el concepte de poble (ERC i PSUC). Els 

anarquistes l’utilitzen d’una manera més genèrica, sense una traducció política 

clara. En aquesta situació de guerra el poble es el poble antifeixista. 

 

Concepte de democràcia: 

Per cap d’ells la democràcia es limita a la democràcia política. ERC a partir del 

maig del 37 gira de posicions i comença adoptar una posició no 

contrarevolucionària, però parla d’una rectificació liberal. Consistent en el 

concepte de democràcia fer prevaldre la democràcia institucional, frenar les 

transformacions socials i retrocedir en determinades mesures com per exemple 

l’expropiació de l’habitatge.  

Pels anarquistes la democràcia és la democràcia obrera, comença a la fàbrica. 

Però es una democràcia institucional en el fons perquè les col·lectivitzacions que 

plantegen els anarquistes de la CNT, son col·lectivitzacions sindicals, l’autogestió 

sindical, no és “entreguem la fabrica als obrers”, tot passa pel sindicat. Les 

fabriques col·lectivitzades passen a ser dirigides per un comitè CNT-UGT.  

 

Concepte de lleialtat/traïdoria:  

Com cadascú considera que la seva revolució és la veritable, es llegirà en funció 

del seu concepte de revolució. I en el moment de confrontació armada, la 

polarització i la simplificació de tot això és extrema. La CNT i el POUM diran, els 

del PSUC son uns burgesos. En realitat és un partit d’obrers i de camperols, hi ha 

petits comerciants, com a la CNT. Tothom veu a l’altre amb una percepció que 

passa sota el seu prisma.  

 

Davant el poder que te la CNT al carrer els fets de maig son un intent de 

recuperar aquest poder pel govern, quin paper hi juga PSUC i ERC? 

El 21 de juliol les organitzacions obreres i polítiques fan un pacte que diu: la 

generalitat s’encarregarà de l’administració civil i un comitè de milícies 
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s’encarregarà de la lluita contra els feixistes. Aquest pacte no genera dos poders 

que s’enfrontin, sinó, que son dos organismes que es divideixen funcions. Com 

no funciona per una qüestió d’organització de les tasques, a finals de setembre 

hi ha una ampliació del pacte que diu dissolem el comitè de milícies, que hauria 

estat la hipotètica alternativa a l’estat i fem un govern de la generalitat format per 

tots els membres del comitè. Aquest govern és generalitat. Un altre cosa és la 

capacitat o el poder de la generalitat per fer-se obeir, s’arriba a aquest 

enfrontament perquè ningun imposa la seva autoritat, l’estat no es capaç de fer-

se obeir i d’impedir aquest enfrontament intern. La generalitat no desapareix però 

li resulta molt difícil imposar la seva autoritat en tot. Per exemple els bancs son 

controlats per la Generalitat perquè estan controlats per la UGT perquè a la banca 

no hi havia CNT. UGT cedeix a la generalitat el control dels diners.  

Al maig del 37 ni els anarquistes aconsegueixen imposar-se ni PSUC, ERC 

aconsegueixen acabar amb la rebel·lió, hi ha un empat. Ni fan cas a Federica 

Montseny. La Generalitat demana ajuda a la república i aquesta posa en marxa 

les disposicions constitucionals, que permet intervenir l’ordre públic. El govern de 

la república hi intervé i recupera facultats que no li tocaven a la Generalitat, com 

l’exercit. El desenllaç dels Fets de Maig significarà que la Generalitat dins de 

Catalunya recupera l’autoritat genèrica però a la vegada el govern de la república 

intervé en l’àmbit d’ordre públic i militar. 

Hi ha dies que no hi ha diari per la vaga. Alguns no publicaran diaris perquè 

decideixen fer vaga i l’altre part no publica perquè no pot accedir a les premses 

o no aconsegueix accedir a la matèria prima.   

 

Perquè la CNT acaba marxant del govern després dels Fets de Maig? 

Als Fets de Maig es constitueix un govern interí, un govern provisional minimitzat 

amb 5 consellers; un d’ERC, CNT, UGT, PSUC, UdR. Aquest és un govern de 

transició fins que es renegocia la formació d’un govern formal, quan es renegocia 

a finals del mes de juny, en principi Companys s’entrevista amb les mateixes 

organitzacions del govern del 3 d’abril, i la idea és fer un govern de continuïtat. 

La primera decisió que pren Companys és que no hi haurà Conseller Primer, ell 

mateix assumeix ser el President de la Generalitat i no delegar la funció executiva. 

El debat dins la CNT hi ha posicions contraries, que ja hi son sempre. No és la part 

de la FAI, són els sectors insurreccionals, que també formen part de la FAI i sectors 

de la FAI a favor de formar part del Govern igual que a la CNT, hi ha sectors que 
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son anarquistes purs i que consideren que no es pot formar part d’un govern. La 

CNT-FAI és de tot menys homogènia. Qui te les posicions més homogènies és el 

PSUC i ERC, perquè son partits. La CNT i la FAI no són partits, aquí caben moltes 

més opinions. Aleshores, hi ha un sector que no vol seguir en el govern. Els sectors 

que han participat activament en els Fets de Maig, tampoc estan d’acord en seguir 

en el govern i posen determinades condicions per continuar participant, que per 

altre banda, Companys tampoc esta disposat a seguir, aquí hi ha una topada. 

Sobretot, intern dintre de la CNT. Prenent la CNT-FAI com la organització base on 

hi ha diferents sectors, en aquells moments a més hi ha una confrontació entre el 

Comitè Regional i el Nacional de la CNT i el de la FAI, respectivament. Qui 

decideix que la CNT no seguirà formant part del Govern? La pròpia CNT, ni 

Companys exclou a la CNT, ni cap partit a l’hora de negociar (ERC PSUC). El 

penúltim dia de juny del 37, s’arriba a un acord i es publica en la premsa. Quan 

surt publicat a la premsa alguns sectors de la CNT diuen que no és veritat, que 

no hi ha cap acord, es desautoritza i la CNT diu que no vol tornar a formar part 

del Govern. La raó que dona es que Companys a inclòs dins del Govern un 

independent, Pere Bosch Gimpera, i la CNT s’oposa a que hi hagi cap 

independent. Companys el fica perquè vol tenir una persona de la seva confiança. 

Companys és d’ERC però també té una posició personal, aquest és un element de 

fricció, aquí queda en mans de l’historiador decidir si aquesta diferència és una 

raó suficient per no formar part del govern o si és la raó publica que es dona que 

amaga altres raons, no dic que no hi sigui, però hi ha altres raons. La CNT esta 

molt tocada pels Fets de Maig i la decisió que pren finalment el Comitè Regional 

és no formar part del govern perquè els estava dividint, CNT decideix no seguir i 

es forma el govern sense la CNT. Al cap d’un mes la CNT esta demanant l’ingrés 

un altre cop en el govern, però ja no serà possible.  

 

Sobre el POUM i el “trotskisme” 

Primer, el POUM no és trotskista. El moviment comunista de l’època qualifica de 

trotskisme tot allò que considera dissident. El primer que condemna la fundació 

del POUM es Trotski, trenca amb Nin. No es trotskista, és comunista dissident, ni 

tampoc es marxista revolucionari en aquell moment, després va evolucionant i 

s’allunya cada cop més del comunisme. Aquí es barregen dos coses: la campanya 

dins del món comunista arrel dels processos de Moscou contra les critiques als 

processos de Moscou que es produeixen en l’esquerra europea i particularment 

dintre dels comunistes dissidents que ja no formaran part de la internacional 
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comunista, que seran acusats de trotskistes i antisoviètics. Aquesta campanya 

incideix en que el POUM quedi fora del govern al desembre del 36, però la raó 

per la qual s’il·legalitza La Batalla, i el POUM ja no formi part del govern, és el 

recolzament formal que fa el POUM i La Batalla a la insurrecció dels Fets de Maig, 

per tant, no es el PSUC, ni ERC, ni el govern català, es el de Negrín el que il·legalitza 

la batalla. I la il·legalitza amb raons jurídiques sòlides. Hi ha un convenciment de 

que el POUM i els Amigos de Durruti s’han passat de la ratlla al donar-li una 

sortida política a la confrontació i per tant una decisió insurreccional i a partir 

d’aquí comença la il·legalització de La Batalla, del POUM i la detenció de la 

direcció del POUM però no hi ha detenció de militants, únicament es detindrà a 

qui faci difusió d’un òrgan de premsa il·legalitzat o a l’intent de formar una 

direcció clandestina renovada. L’acusació que se li fa al POUM es de connivència 

amb Franco, però el tribunal que jutja el POUM ho rebutja. La direcció del POUM 

serà jutjada per rebel·lió no per ajudar el franquisme. 

Hi ha diferències polítiques que son un problema intern dintre del moviment 

comunista. És cert que l’enfrontament intern entre els comunistes s’agreuja 

davant dels processos de Moscou, però no es tant un conflicte ideològic com un 

conflicte intern polític entre sectors comunistes majoritaris i minoritaris. Els 

majoritaris són els que controlen la internacional i la URSS perquè han guanyat la 

batalla ja fa temps. La política per part d’Stalin es intentar carregar-se aquests 

partits minoritaris, políticament, la liquidació física es mes complicada no hi ha 

gaires víctimes, una dotzena com a molt, la mes sonada es la de l’Andreu Nin. La 

il·legalització de La Batalla i el POUM va per un altre camí, esta avalada pel PCE i 

el POUM però esta avalada també per altres sectors republicans arrels dels Fets 

de Maig. Actua d’ofici el fiscal de la república perquè segueixen defensant la 

rebel·lió passada.  

 

La insurrecció esta motivada per forces contraries a l’anarquisme i el POUM? 

Aquest acord pel qual s’autodisol el comitè de milícies i es forma un govern 

d’unitat, és un acord impulsat per una part de la CNT, el mateix que impulsa 

l’entrada del sindicat al govern de la república, és un acord que una part de la 

CNT mai estarà d’acord. Durant els mesos de novembre i desembre fins l’abril, 

aquest rebuig a la participació governamental i als acords va creixent, perquè la 

situació de guerra no és favorable i com no és favorable les diferències 

s’incrementen. Els Fets de Maig no son una rebel·lió de la CNT i la FAI, ni tan sols 

de la CNT i la FAI catalana, si que és una rebel·lió anarquista. Agusti Guillamón li 
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dona tot el protagonisme de la rebel·lió als comitès de defensa, les joventuts 

llibertaries i a Escorza. En tot aquest conflicte que enfronta diferents visions de la 

revolució i la guerra, els anarquistes es senten atacats, els comunistes també i els 

republicans també. Ningú te la raó. No hi ha un atac als anarquistes. El que si que 

hi ha es un incompliment d’acords de govern que prenen totes les organitzacions, 

això vol dir que les coordinadores d’aquestes organitzacions estan d’acord, 

encara que els militants no ho estiguin i aquest es el conflicte que es va 

arrossegant. Si es porta per la via de la traducció d’això a atacs personals, després 

de maig qui els rebrà son membres de les joventuts llibertaries i del POUM, si ho 

mires abans, veuràs les queixes d’arrabassaires o del PSUC dient que han matat 

als seus membres.  

 

Sobre el projecte  de revolució d’ERC 

El projecte revolucionari d’ERC, fins el maig utilitza discurs revolucionari, es d’una 

revolució política. El programa d’ERC és una barreja d’una revolució política, de 

reforma de la constitució republicana en termes confederals i en el terreny de les 

propostes socials ells tenen un programa reformista, de defensa de l’expansió de 

la petita propietat i de lluita contra la gran propietat, no tenen un programa 

col·lectivista ni de socialització, és un programa republicà radical a la francesa. 

Comparteix el tema territorial amb el PSUC, ja que considera també que la 

república que surti de la guerra ja no serà la del 14 d’abril. Però la gran diferencia 

es que el PSUC té un programa de transformació social molt clar que ERC no té.  
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