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Almirall i Llozer, Valentí 

(1841-1904) 
 Polític i escriptor. Fill d'una 
família benestant de la burgesia 

comercial barcelonina, estudià a l'Escola de Belles Arts de Barcelona, però 
hagué d'abandonar-la pel fet d'haver criticat durament una obra del 
professor Claudi Lorenzale. Passà a estudiar dret a la universitat de 
Barcelona, on es llicencià el 1863. Fou persona d'una vasta cultura. 
Posseïdor de béns propis i sense prou vocació per a l'advocacia, només 
l'exercí ocasionalment; en canvi, actuà intensament en la vida pública del 
Principat, arribant a ésser durant uns anys la figura més important del 
ressorgiment polític català. El 1868 participà en la preparació i en els fets 
de la revolució de setembre a Barcelona.  
Republicà federal intransigent, es declarà hostil a tota mena d'entesa amb 
els monàrquics. Prengué part important en el pacte de Tortosa (18 de 
maig de 1869), signat entre representants d'entitats republicanes del 
Principat, el País Valencià, les Balears i Aragó. Pel juliol del mateix any, 
fundà a Barcelona el diari "El Estado Catalán", que dirigí fins a la seva 
desaparició el 1873. Pel setembre del 1869 prengué part a la revolta 
federal de Barcelona. Fet presoner, fou conduït a les Balears, d'on 
juntament amb altres presos, aconseguí d'evadir-se a Alger. Després es 
traslladà a Marsella, on residí fins a la concessió d'una amnistia. De nou a 
Barcelona, fou elegit regidor de l'ajuntament, i hom intentà de fer-lo 
alcalde; com que es negà a un jurament que considerà incompatible amb 
les seves idees republicanes, no pogué ocupar el càrrec. Actuà també en el 
moviment popular contra les quintes de l'abril del 1870. Proclamada la 
Primera República Espanyola (11 de febrer de 1873), es traslladà a Madrid, 
per a continuar-hi la publicació del diari "El Estado Catalán" (8 de març-11 
de juny de 1873), propagador del federalisme. En desacord amb la marxa 
de la República, tornà a Barcelona, i intervingué en la creació de l'Escola 
Industrial i Mercantil de Sabadell, de la qual fou director; en caure la 
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República (18 de desembre de 1874) dimití el càrrec. L'any 1871, la 
diputació provincial republicana, presidida per Josep Anselm Clavé, l'havia 
nomenat president de la junta de govern de la Casa de Caritat de 
Barcelona, on realitzà una obra benemèrita de reorganització. Durant els 
primers cinc anys de la restauració monàrquica, es mantingué en la 
inactivitat política. El 4 de maig de 1879, festa dels Jocs Florals de 
Barcelona, inicià la publicació del primer diari en llengua catalana, "El Diari 
Català", que suspengué pel juny del 1881, en rompre amb Pi i Margall i la 
majoria del Partit Republicà Democràtic Federal català. El 1880, organitzà 
el I Congrés Catalanista, i en fou elegit president per la majoria dels mil 
dos-cents congressistes. L'any següent intervingué en l'organització del 
Congrés de Jurisconsults Catalans, on defensà enèrgicament el dret català. 
 
 El 1882, fundà el Centre Català de Barcelona. El 1883, organitzà el II 
Congrés Catalanista, que condemnà la participació dels catalans en partits 
polítics sotmesos a la disciplina dels de Madrid. El 1885 fou redactor 
ponent de la Memòria en defensa dels interessos morals i materials de 
Catalunya, anomenada Memorial de Greuges, i es traslladà a Madrid 
integrat en la comissió que la lliurà al monarca. Publicà uns articles que es 
feren famosos a La Revue du Monde Latin, aplegats a l'opuscle L'Espagne 
telle qu'elle est (Montpeller, 1886), traduïts al castellà per Cels Gomis, 
España tal cual es (Barcelona, 1886); l'any següent n'aparegué a París una 
nova edició, en francès, considerablement augmentada. És notable la 
Contestación al discurso leído por D. Gaspar Núñez de Arce en el Ateneo de 
Madrid, on exposa els fonaments i les aspiracions del moviment 
catalanista i refuta els atacs d'aquell poeta contra aquell moviment. El 
mateix any 1886 fou designat president dels Jocs Florals de Barcelona, i 
publicà la seva obra cabdal: Lo Catalanisme. Motius que el legitimen, 
fonaments científics i solucions pràctiques , primera exposició sistemàtica 
de la doctrina catalanista en el període regionalista del moviment. Fou el 
moment del màxim apogeu de la seva personalitat. El 1887 fou elegit 
president del Centre Català, però es produí una escissió, i els dissidents, 
sobretot joves, com Àngel Guimerà i Lluís Domènech i Montaner, fundaren 
la Lliga de Catalunya. Ultra les diferències ideològiques i d'orientació i el 
seu caràcter cantellut i poc flexible, contribuí a l'escissió la seva actitud 
hostil al projecte d'Exposició Universal de Barcelona i a l'alcalde Rius i 
Taulet. Dels Jocs Florals del 1888, els de l'Exposició Universal, dels quals 
fou designada reina de la festa Maria Cristina, la reina regent, Almirall i els 
seus amics del Centre Català dissentiren de l'organització i en celebraren 
uns de paral·lels. El 1887 començà la davallada de la seva forta 
personalitat; una minva de la seva salut comportà una pèrdua de la seva 
puixança intel·lectual i un empitjorament del seu caràcter. D'altra banda, 
les generacions joves que començaven a dominar el moviment catalanista 
l'oblidaven i eren més radicals. La seva reacció personal —remarca el seu 
biògraf, Rovira i Virgili— fou deplorable: el ressentiment s'accentuà fins a 
convertir-se en despit. Tanmateix, encara, com a marmessor de Rossend 
Arús, creà la Biblioteca Pública Arús, de Barcelona; escriví alguns articles a 
L'Avenç, i elegit president de l'Ateneu Barcelonès, com a successor d'Àngel 
Guimerà, el 1896, pronuncià un notable discurs presidencial sobre el 
regionalisme, i des d'aquest càrrec cridà l'atenció sobre els processos de 
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Montjuïc. La malaltia i l'isolament ennegriren els darrers anys de la seva 
vida. En morir, llegà la seva casa a la ciutat de Barcelona per crear-hi 
escoles públiques, i els seus llibres a la Biblioteca Pública Arús. Era baró del 
Papiol, però mai no va retreure aquest títol. Com moltes personalitats de 
la Renaixença, fou un infatigable excursionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morgades i Gili, Josep (1826-1901) 
 Eclesiàstic i promotor cultural. Estudià al seminari de Barcelona i es 
doctorà en teologia i en dret canònic a la Universitat de València. Fou 
canonge de Barcelona i rector del seminari, que convertí en hospital 
durant dues epidèmies de còlera. Fundà l'asil del Bon Consell, els obradors 
per a noies obreres i les anomenades Escoles Dominicals i introduí a la 
diòcesi les germanetes dels pobres. Seguí la línea social de Lleó XIII i 
presentà en una llarga pastoral i amb una edició popular l'encíclica Rerum 
novarum. Després d'un llarg procés, aconseguí de restaurar el bisbat de 
Solsona (1895) i en fou administrador apostòlic. Promogué la restauració 
dels monestirs de Sant Joan de les Abadesses, de l'Estany, de Montgrony i 
de Lluçà. La restauració més ressonant —i amb voluntat d'unió de tots els 
catalans en l'esperit de la Renaixença— fou la de Ripoll (1892). Fundà 
també el Museu Episcopal de Vic (1889). El 1893 es negà a accedir a 
l'arquebisbat de Burgos, però el 1899 fou nomenat bisbe de Barcelona, per 
petició dels parlamentaris barcelonins al govern i presentació a Roma per 
Duran i Bas, aleshores ministre de justícia. Tanmateix, no pogué dur 
endavant un ambiciós pla pastoral i cultural a Barcelona. Fou atacat 
despietadament per l'integrisme, especialment pel sacerdot secularitzat 
Segimon Pey i Ordeix— al qual aplicà penes canòniques—, que li dedicà un 
llibre calumniós (El divorcio de la condesa). La seva pastoral sobre la 
necessitat del catecisme i de la predicació en llengua catalana (1900) fou 
controvertida en el senat i el parlament i per la premsa de Madrid i àdhuc 
pel secretari d'estat del papa, Mariano Rampolla. Fou senador (1899) i 
membre de l'Academia de la Historia. Cal considerar-lo com un antecessor 
de la figura de Torras i Bages. 
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Torras i Bages, Josep (1846-1916) 
 Eclesiàstic i escriptor. De petit residí a 
Vilafranca del Penedès, però el 1859 
passà a Barcelona. Entre els seus mestres 
hi hagué Coll i Vehí, Milà i Fontanals, 
Bergnes de las Casas i Llorens i Barba. El 
curs 1869-70 ingressà al seminari de 
Barcelona i l'any següent passà al de Vic, 
on s'inicià en la doctrina de Tomàs 
d'Aquino, que l'havia de marcar 
profundament. El 1871 fou ordenat de 
sacerdot a Girona, però continuà 
estudiant teologia al seminari de 
Barcelona fins a obtenir-ne grau de 
batxiller (1875) i la llicència (1876) al 

seminari de València. Fins que fou nomenat bisbe de Vic, a proposta del 
ministre català Duran i Bas (1899), exercí una intensa labor pastoral i 
intel·lectual a Barcelona. Intervingué en la redacció de les Bases de 
Manresa (1892), com a delegat de les entitats catalanistes de Barcelona, i 
des del 1880 publicà llibres piadosos en català i col·laborà en diverses 
revistes. El 1892 aparegué el seu llibre més important, La tradició 
catalana, de signe moderadament conservador —rèplica a Lo catalanisme, 
obra influïda per Marià Aguiló i Fuster que es convertí durant decennis en 
una mena de breviari dels catòlics catalans, que adoptaren amb fervor un 
lema atribuït a Torras i Bages ("Catalunya serà cristiana o no serà"), que no 
es troba enlloc dels seus escrits, però que reflecteix amb precisió el seu 
pensament. El 1896 ingressà a l'Acadèmia de Belles Arts de Barcelona, i el 
1898 a l'Acadèmia de Bones Lletres. Durant els seus disset anys 
d'episcopat, dugué a terme una labor notable, que sortí dels límits de la 
seva diòcesi i arribà a tot el Principat i a altres indrets dels Països Catalans. 
Les seves pastorals —en català i algun cop en castellà— foren llegides amb 
entusiasme, i la seva actitud clarament favorable al programa defensat per 
la Lliga Regionalista s'imposà sense discussió entre els catòlics.  
 

El 
republicanisme 

 
Pi i Margall, Francesc (1824-1901) 
 Polític republicà. Fill d'un obrer del tèxtil, 
després de passar pel seminari (1831-37), 
estudià dret i formà part de la Societat 
Filomàtica (1841). Autor el 1842 de Cataluña, 
primer i únic volum de La España Pintoresca, 
s'instal·là el 1847 a Madrid. La seva intervenció 
destacada en la vida política començà el 1854 
en el partit democràtic. Durant la revolució del 
juliol d'aquell any intentà ja donar al moviment 

uns continguts doctrinals i econòmics (a través del full "El Eco de la 
Revolución"), i al mateix objectiu respongué la publicació poc després de 
La Reacción y la Revolución (1854). Influït fonamentalment per Hegel, 
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Rousseau i Proudhon —encara que el seu federalisme pactista fos 
independent de la influència proudhoniana—, assenyalà la contradicció 
entre una llei del progrés, fatal i d'acció continuada, i l'actuació de la 
"reacció" (la tradició, l'autoritat, l'església, la monarquia). En especial la 
monarquia, per mantenir-se, havia d'aixafar la sobirania de l'individu; 
només en la república federal, el "contracte lliure" o el pacte permetia de 
substituir l'autoritat com a base de les relacions socials. El seu programa 
reformista es concretava a preconitzar la reconstrucció administrativa de 
les regions històriques com a estats autònoms i l'arraconament de 
l'església i de l'exèrcit. Cofundador de "La Razón" (1856), redactor de "La 
Discusión" (1857-59) i, finalment, director d'aquesta (1864), procurà 
desenvolupar un reformisme econòmic, només enunciat en La Reacción y 
la Revolución. En especial, contra l'individualisme liberal de Castelar, el seu 
ideari "socialista" defensà l'intervencionisme estatal o de la col·lectivitat 
en la vida econòmica sense negar però la propietat privada. Exiliat a París 
en 1866-68, aprofundí el coneixement de Proudhon —del qual traduiria la 
major part de les obres importants a partir del 1868— i alhora que 
reafirmava l'anterior federalisme pactista trencà amb els caps dretans del 
partit democràtic. No tornà a Espanya fins al febrer del 1869, quan fou 
elegit diputat a corts per Barcelona (ho seria ininterrompudament fins el 
1873), i a partir del 1870 el seu paper fou hegemònic dins la direcció del 
Partit Republicà Democràtic Federal. Preocupat sobretot per impedir el 
retraïment parlamentari i mantenir dins el partit la seva teoria del pacte, 
no pogué evitar, després dels fracassos electorals dels anys 1871 i 1872, 
un constant i alternatiu atac de la dreta benvolent i l'esquerra 
intransigent, sense aconseguir la formació d'un centre majoritari. Sota la 
Primera República Espanyola defensà una política d'estricte compliment 
d'un programa legalista: eleccions a corts constituents que devien aprovar 
ràpidament una constitució federal. Ministre de la governació (febrer-juny 
del 1873), el seu prestigi assolí el punt més alt per l'abril, quan desféu 
l'intent de cop d'estat dels radicals, però com a cap del poder executiu (11 
de juny — 18 de juliol) no pogué evitar l'esclat del cantonalisme, i en 
negar-se a una repressió recolzada en l'exèrcit, la seva posició esdevingué 
insostenible. Intentà posteriorment una reconstrucció de l'aliança centre-
esquerra (setembre del 1873 i gener del 1874), però el cop d'estat del 
general Pavía n'impedí la realització. Restaurada la monarquia, publicà Las 
Nacionalidades (1876), on féu un considerable esforç per concretar les 
seves teories federals en el cas espanyol i fugint de l'idealisme de La 
Reacción y la Revolución utilitzà una metodologia empírica. Després 
d'encapçalar la reorganització del Partit Republicà Democràtic Federal a 
partir del 1880, fou l'autor del projecte de constitució federal del 1883 i 
del programa del partit del 1894. El trencament amb Valentí Almirall el 
1881 el marginà en part del catalanisme, però no deixà d'ésser-ne el quasi 
únic defensor de Madrid estant. El 1901, poc abans de morir, presidí els 
Jocs Florals de Barcelona. Fou potser el més important ideòleg i defensor 
de la no realitzada revolució democràtica burgesa del s XIX a l'estat 
espanyol i el seu pensament fou a la fi especialment influent en el 
catalanisme esquerrà i en l'anarquisme.  
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Terradas i Pulí, Abdó (1812-1856) 
  
Polític republicà. Fill d'un tractant de 
grans i bestiar, estudià un quant 
temps a Perpinyà. La seva actuació 
política assolí inicialment una gran 
notorietat a Barcelona, on passà a 
residir el 1840. Hi fundà una 
organització secreta, la Societat 
Patriòtica, i començà a difondre un 
ideari republicà a través d'una "Hoja 
Volante", ben aviat transformada en 
"El Republicano" (1842). 
Antiesparterista, fou elegit al gener 

del 1842 alcalde de Figueres, però les autoritats no acceptaren l'elecció, 
que hagué d'ésser repetida fins a cinc vegades, i finalment, pel fet d'haver-
se negat a jurar lleialtat a la regència del duc de la Victòria, fou 
empresonat al castell de Figueres, on romangué fins l'abril del 1842, que 
pogué exiliar-se a Perpinyà. Des d'allà envià un famós Pla de la Revolució 
—conegut per la cançó de La campana, possiblement musicada per 
Anselm Clavé i que tingué una extraordinària popularitat—, que fou 
publicat per "El Republicano". D'altra banda, mentre intentava de recollir 
un fons econòmic per a preparar una insurrecció antiesparterista, 
deslligada però dels moderats, es relacionà amb cabetians francesos i fou 
implicat en el complot comunista de Tolosa del gener del 1843. Detingut, 
no fou absolt sinó fins a la fi de l'agost del 1843. Tornà a Figueres pel 
setembre i es veié implicat en el moviment centralista o de la Jamància. 
Amb residència vigilada (primer a Vilafranca del Penedès, després a 
Sarrià), fou desterrat finalment a Sigüenza (1844) i aviat tornà a l'exili. Des 
de París llançà l'1 de juliol de 1848 una crida als republicans instant a la 
insurrecció (A los republicanos españoles), alhora que criticà els matiners i 
la coalició entre republicans i carlins. Després de la revolució del juliol del 
1854, fou elegit de nou alcalde de Figueres, càrrec que ocupà de l'octubre 
del 1854 al juliol del 1855, fins que el capità general Zapatero destituí 
l'ajuntament i el bandejà. Malalt, residí els darrers mesos normalment a 
Cadis. 
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Vallès i Ribot, Josep Maria (1849-1911) 
 Polític republicà. Estudià dret a 
Barcelona, i s'especialitzà com a 
criminalista; fou membre de l'Acadèmia 
de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya. Des de molt jove milità al 
Partit Republicà Federal i, a vint-i-quatre 
anys, fou diputat a les Corts Constituents 
de la Primera República (1873). 
Esdevingut, a la mort de Pi i Margall, el 
líder més destacat del federalisme 
català, procurà d'independitzar-lo de 

l'espanyol i fer-lo més sensible a la reivindicació nacionalista. En aquest 
sentit, el 1905 representà el seu partit al moviment de la Solidaritat 
Catalana, que presidí en morir Salmerón, i el 1910 portà els federals a la 
fusió que originaria la nova Unió Federal Nacionalista Republicana, de la 
qual fou president fins a la seva mort. És autor de nombrosos articles de 
propaganda republicana federal, alguns dels quals recopilats a La 
asociación, el municipio, el cantón y la federación (1872). 
 
  
 
 
 

El catalanisme 
conservador. 

 
Abadal i Calderó, Ramon d' (1862-1945) 
 Polític i advocat. L'any 1899 fou elegit 
diputat conservador per Vic, però al congrés 
es declarà regionalista. Membre directiu de la 
Lliga Regionalista des de la seva fundació 
(1901), fou president de l'Ateneu Barcelonès 
(1902) i de l'Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació de Catalunya, i regidor de 
Barcelona (1903 i 1911). Fou elegit senador 
per Barcelona (1907-18). El 1917, a 
Barcelona, presidí l'Assemblea de 
Parlamentaris i el mateix any ingressà a la 

comissió d'acció política de la Lliga Regionalista, que presidí des de llavors 
fins al 1936. El 1924 fou elegit degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, 
però, el 1926, el govern de Primo de Rivera el destituí, l'empresonà i el 
confinà a Alcalà de Xivert (Baix Maestrat). Fou diputat a les corts de la 
República i al parlament de Catalunya, i en ambdós llocs presidí la minoria 
de la Lliga. Atacà el govern de la República per l'expulsió dels jesuïtes, i el 
de la Generalitat per la llei de Contractes de Conreu. En esclatar la guerra 
civil de 1936-39 emigrà a França i Itàlia, d'on va tornar finalitzat el 
conflicte. Des d'aleshores restà apartat de la vida política. 
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Cambó i Batlle, Francesc (1876-1947) 
Polític, advocat i financer. Un dels 
màxims dirigents del sector de centre-
dreta del moviment catalanista i gran 
propulsor de la cultura catalana. Era fill 
d'una família de classe mitjana originària 
de Besalú. Es llicencià en filosofia i lletres 
(1896) i en dret (1897) a Barcelona. 
Afiliat al moviment estudiantí catalanista, 
fou elegit president del Centre Escolar 
Catalanista. Acabats els estudis, treballà 
com a passant de Narcís Verdaguer i 
Callís. Participà en la fundació de la Lliga 
Regionalista i en fou dirigent fins a la 
seva desaparició (1936). El 1901 fou 
elegit regidor de Barcelona, càrrec en el 

qual revelà uns extraordinaris dots d'organitzador. Participà de manera 
decisiva en l'organització del moviment de la Solidaritat Catalana; a l'abril 
del 1907 fou ferit en un atemptat perpetrat per elements lerrouxistes. 
Elegit diputat, es revelà com un hàbil parlamentari i com un dels millors 
oradors polítics de l'època. Tanmateix, fou derrotat en les eleccions a 
diputats del 1910, després de la Setmana Tràgica. El 1914 participà en la 
comissió promotora que desembocà en l'Exposició Internacional de 
Barcelona del 1929, i fou reelegit diputat a Corts. En aquella legislatura 
(juny del 1916) pronuncià un dels seus discursos més famosos, en el qual 
afirmà que el problema de Catalunya no era pas una qüestió de mera 
descentralització administrativa, sinó un problema nacionalista. Participà 
intensament en la campanya Per Catalunya i l'Espanya Gran, que 
propugnava la constitució d'un estat federal ibèric, amb la inclusió 
voluntària de Portugal. El 1917 fou un dels dirigents de l'Assemblea de 
Parlamentaris, però l'orientació revolucionària que aquesta prengué, 
després de la vaga general del mes d'agost, el decantà cap a una solució 
de compromís. La mort d'Enric Prat de la Riba (agost del 1917) el convertí 
en el màxim dirigent de la Lliga Regionalista i, en reunir-se novament a 
Madrid l'Assemblea de Parlamentaris, proposà a Alfons XIII de constituir 
un govern de concentració per resoldre la crisi política. Format aquest 
(1917), en el qual participà per primera vegada un membre de la Lliga, 
Joan Ventosa i Calvell, desaparegué el moviment de l'Assemblea de 
Parlamentaris i se salvà la monarquia constitucional. El 1918, nomenat 
ministre de Foment en el gobierno nacional, presidit per Antoni Maura, 
impulsà eficaçment les obres públiques, com exposa el seu llibre Vuit 
mesos en el Ministeri de Foment (1919). El 1921 ocupà el ministeri de 
finances en un nou govern de Maura i publicà El problema ferroviario en 
España. El fet de no poder aconseguir l'aprovació de l'Estatut 
d'Autonomia, reclamat en una intensa campanya per les forces polítiques 
de Catalunya (1918), minvà el seu prestigi polític en un sector del 
catalanisme, que qüestionà el seu intervencionisme en la política 
espanyola. D'altra banda, Cambó havia contribuït a la creació de la 
Compañía Hispano-Americana de Electricidad (CHADE), del consell 
d'administració de la qual fou aviat president, i restà així lligat al gran 
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capital internacional, la qual cosa condicionà també la seva vida política. 
Pel juny del 1923, després de la creació d'Acció Catalana i del triomf 
electoral d'aquest partit, renuncià a l'acta de diputat, es retirà de la vida 
política i emprengué un dels seus llargs viatges. Instaurada la Dictadura 
(1923), continuà allunyat de l'activitat política pública, però conservà el 
seu eficient secretariat, mantingué alguna polèmica periodística amb 
Primo de Rivera...Durant aquest període atacà la posició independentista 
de Francesc Macià, i tornà a afirmar la seva posició antiseparatista, 
intervencionista i iberista. En caure la Dictadura (1930), el general 
Berenguer, encarregat de reinstaurar la normalitat constitucional, li 
demanà col·laboració. Uns quants mesos després, davant el clima 
revolucionari intentà de sostenir la monarquia amb la creació d'un partit 
general espanyol, el Centro Constitucional, on s'hauria d'integrar la Lliga, 
que havia anat abandonant la doctrina nacionalista de Prat de la Riba. La 
proclamació de la Segona República Espanyola (1931) féu fracassar aquell 
intent, i Cambó es traslladà a l'estranger. No havent estat elegit diputat, 
no pogué participar en la discussió parlamentària de l'Estatut d'Autonomia 
de Catalunya. En transformar-se la Lliga Regionalista en Lliga Catalana 
(febrer del 1933), continuà essent-ne un dels màxims dirigents. Diputat a 
les corts del novembre del 1933, després dels fets del Sis d'Octubre de 
1934 hi tornà a afirmar la realitat del problema català i defensà el 
manteniment del règim estatutari de Catalunya. En les eleccions del febrer 
del 1936, tornà a quedar-se sense acta. L'alçament militar del juliol 
d'aquell any, en la preparació del qual no havia intervingut, el sorprengué 
a l'estranger, on continuà residint durant tota la guerra. Es declarà 
antifeixista i antidictatorial, però, alarmat davant un possible triomf 
revolucionari, es decantà per la Junta de Burgos, que ell ajudà 
econòmicament. Protegí també exiliats catalans de diverses tendències. 
Acabada la guerra civil, preferí de continuar vivint a l'exili, especialment a 
Suïssa. Esclatada la Segona Guerra Mundial, per l'abril del 1940 es traslladà 
als EUA. L'any següent anà a l'Argentina, on residí fins a la mort. El drama 
de la seva vida política, ultra el condicionament i la contradicció d'ésser 
dirigent d'un moviment nacionalista —per tant, d'essència 
revolucionària— i alhora capdavanter d'una classe social conservadora, 
consistí, segons confessió pròpia, en la pretensió, que Niceto Alcalá 
Zamora li retragué a les corts del 1919, d'ésser alhora el Bolívar de 
Catalunya i el Bismarck d'Espanya. Esmerçà una gran part de la seva 
fortuna en la protecció de la cultura catalana creant la Fundació Bernat 
Metge, la Fundació Bíblica Catalana, la Fundació Cambó de la Sorbona de 
París, i patrocinant la redacció d'algunes obres fonamentals com la 
Història de Catalunya (1934-35) de Ferran Soldevila, i el Diccionari General 
de la Llengua Catalana (1932) de Pompeu Fabra. En morir llegà la major 
part de la seva col·lecció de pintura, reunida per a completar les 
col·leccions públiques catalanes (unes cinquanta obres, especialment 
d'autors italians —Botticelli, Lippi, Correggio, del Piombo, Tiepolo—, la 
majoria procedents de la col·lecció de Joseph Spiridion, subhastada a 
Berlín el 1929), a la ciutat de Barcelona (actualment al Museu Nacional 
d'Art de Catalunya) i algunes obres al Museo del Prado de Madrid. 
Pòstumament, han estat editades les seves Memòries (1876-1936) (1981) i 
Meditacions (1936-1946) (1982). 
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Domènech i Montaner, Lluís (1850-1923) 
 Arquitecte, historiador i polític, fill de Pere Domènech i Saló. Estudià a 
Barcelona i a l'escola d'arquitectura de Madrid, on es titulà el 1873. El 
1875 fou nomenat catedràtic de composició i de projectes de l'escola 
d'arquitectura de Barcelona, de la qual fou director des del 1901 i en la 
qual exercí una fecunda tasca docent. Professionalment, l'Exposició 
Universal de Barcelona de 1888 li donà ocasió de construir les primeres 
obres que el feren popular: l'Hotel Internacional (enllestit en 8 setmanes) i 
el restaurant del parc de la Ciutadella (que fou designat amb el nom 
popular del Castell dels Tres Dragons), neogoticitzant, fet amb maó vist i 
tirants de ferro, amb el qual s'anticipà als corrents arquitectònics del seu 
temps. Amb el seu company Antoni Maria Gallissà hi instal·là després un 
taller de perfeccionament de les arts decoratives aplicades a 
l'arquitectura. Construí d'altres edificis monumentals, en un estil molt 
personal, fets de maó, ferro forjat i decorats amb ceràmica envernissada 
policroma, amb abundor de temes florals: la casa Thomas (1899), el Palau 
de la Música Catalana (1905-08), la casa Albert Lleó i Morera (1905) i la 
casa Fuster (1908), al passeig de Gràcia, i del 1902 al 1912, el gran conjunt 
monumental del nou Hospital de Sant Pau, tots a Barcelona. Obtingué tres 
vegades (1903, 1905 i 1912) el premi que l'ajuntament barceloní concedia 
al millor edifici de l'any. A Canet de Mar construí el Casino (1887) i dirigí la 
reconstrucció del castell de Santa Florentina (1909); a Reus, bastí l'Institut 
Pere Mata (1897) i la casa Navàs (1901), i a Palma de Mallorca, el Gran 
Hotel (1902-12). Els seus estudis es dirigiren a determinar les 
característiques d'un art nacional català. La seva personalitat innovadora i 
el conjunt de la seva obra arquitectònica fa que hom el consideri una de 
les màximes figures del modernisme mundial. La seva actuació política i la 
tasca d'investigador el portaren tres vegades a la presidència de l'Ateneu 
Barcelonès (1898, 1911 i 1913). Fou mantenidor dels jocs florals el 1881, i 
en fou president el 1895. Ingressà, tard, a l'Acadèmia de Bones Lletres 
(1921). Com a periodista, col·laborà a «La Renaixença», «Lo Catalanista», 
«Revista de Catalunya» i «La Veu de Catalunya», de la qual se separà el 
1904, i fundà «El Poble Català». Inicià de molt jove la seva actuació 
política, catalanista. Fou membre de La Jove Catalunya i del Centre Català, 
del qual se separà l'any 1887 per ingressar a la Lliga de Catalunya (de la 
qual fou president el 1888) i a la Unió Catalanista (que presidí el 1892). 
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Fou un dels organitzadors de l'assemblea que aprovà les Bases de 
Manresa, i en presidí la sessió inaugural. Inclinat a la política de 
col·laboració amb el general Camilo Polavieja, favorable a les 
reivindicacions regionalistes, fou un dels signants del Manifest a la reina 
regent (1898). Ingressà al Centre Nacional Català (1899), i més tard, a la 
Lliga Regionalista (1901). Fou un dels diputats triomfadors de la 
candidatura dita dels quatre presidents, elegida a Barcelona el 1901, i 
resultà reelegit el 1903. Disconforme amb l'actuació de Cambó durant la 
visita del rei Alfons XIII a Barcelona (1904), fou ell possiblement qui publicà 
un famós article anònim titulat Fivellers de guardarropia a la revista 
«Joventut», i se separà de la Lliga Regionalista i fundà el setmanari «El 
Poble Català», a l'entorn del qual s'organitzà l'Esquerra Catalana; 
socialment conservador, però, se n'anà distanciant i acabà dedicant-se a la 
investigació arqueològica i a la història. 
 
 

 
Duran i Bas, Manuel (1823-1907) 
 Jurisconsult i polític, fill de Ramon Duran i Obiols. Estudià dret a Barcelona 
i fou deixeble de Ramon Martí d'Eixalà; es llicencià el 1845 i es doctorà el 
1852. Exercí el periodisme en els diaris 'El Locomotor', 'El Bien Público' i, 
sobretot, 'Diario de Barcelona', dirigit per Mañé i Flaquer. En la funció 
docent s'inicià com a auxiliar; el 1850 guanyà la càtedra de dret romà, i el 
1862, la de dret mercantil de la Universitat de Barcelona, les quals exercí 
fins que es jubilà, el 1899; mantingé sempre un estret contacte amb els 
alumnes i no utilitzà mai llibre de text....Ponent del congrés de juristes 
espanyols del 1885, defensà amb èxit la continuïtat dels règims jurídics 
dels territoris amb dret propi dins l'estat espanyol; com a vocal de la 
Comissió General de Codificació redactà la famosa Memoria acerca de las 
instituciones del derecho civil de Cataluña (1883), encara al·legat bàsic de 
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l'ordenament legal català i que ha servit de fonament als diversos 
projectes d'apèndixs i compilacions; en les discussions sobre el codi civil 
espanyol, al congrés i al senat, la seva gestió fou decisiva per a la nova 
redacció dels articles 12 i 15 d'aquell cos legal. De jove fou secretari de 
l'ajuntament de Barcelona. Políticament milità, de primer, en el partit de 
Cánovas, i després, de Silvela. Fou diputat provincial (1858-62), diputat a 
corts, senador electiu i vitalici: parlamentàriament fou molt actiu i eficaç. 
Presidí l'Ateneu Català i l'Ateneu Barcelonès, l'Acadèmia de Jurisprudència 
i Legislació de Barcelona el 1868 i en sis successives reeleccions, i 
l'Acadèmia de Bones Lletres, el 1901 i des del 1904 fins a la mort.... El 
1899, en el govern presidit per Silvela, després del desastre colonial, 
regentà amb les corts la cartera de gràcia i justícia. Gràcies a ell Morgades 
fou nomenat bisbe de Barcelona, i Torras i Bages, de Vic. La seva 
bibliografia és vastíssima, especialment en temes jurídics i socials. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Duran i Ventosa, Lluís (1870-1954) 
 Polític, advocat i periodista, fill de Manuel Duran i Bas. Es llicencià en dret 
a la Universitat de Barcelona i es doctorà a la de Madrid (1891). Des de 
molt jove milità en el catalanisme: fou president de la secció de dret del 
Centre Escolar Catalanista (1889) i secretari de la Lliga de Catalunya i del 
consell directiu de la Unió Catalanista, de la qual se separà el 1899 per 
fundar el Centre Nacional Català. Fou el primer secretari de la Lliga 
Regionalista (1901) i membre permanent de la seva Comissió d'Acció 
Política (1904-36); s'encarregà especialment de la direcció política 
municipal barcelonina. Fou regidor de l'ajuntament de Barcelona (1906-10, 
1916-20, 1933) i organitzador de la Comissió de Cultura, des de la qual 
defensà el pla de construccions escolars i el projecte de Teatre de la Ciutat. 
Fou alcalde accidental el 1917, després de l'Assemblea de Parlamentaris. 
Elegit diputat provincial per Barcelona (1910), la seva proposta de 
constituir un organisme comú per a les quatre diputacions catalanes 
(1911) fou l'origen de la Mancomunitat de Catalunya, de la qual fou 
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conseller de foment i vicepresident (1914). Col·laborà íntimament amb 
Prat de la Riba, des dels seus càrrecs municipals i provincials, en una línia 
liberalconservadora catalanista. Durant la Dictadura, que no acceptà ni en 
els inicis, es mantingué apartat de la vida política. El 1932 fou elegit 
diputat al Parlament de Catalunya, formant part de la minoria de la Lliga 
Regionalista. Durant el Bienni Negre, designat conseller de cultura de la 
Generalitat (1935), intentà de mantenir les institucions culturals catalanes; 
Exiliat a París durant la guerra civil de 1936-39, tornà a Barcelona el 1939, 
però sense intervenir en la vida política. Havia estat president de 
l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya (1916, 1917), 
membre de la comissió compiladora del dret català (1947) i, en 
circumstàncies difícils, president de la Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 
Econòmics i Socials, filial de l'Institut d'Estudis Catalans (1951-54). Fundà la 
societat cinematogràfica (1913) que dirigí Adrià Gual, i a la seva iniciativa 
hom deu la creació de l'Escola Catalana d'Art Dramàtic (1913), l'Associació 
Catalana d'Art Dramàtic (1914) i el projecte que publicà amb el nom d'El 
Teatre de la Ciutat (1921). Havia estat mantenidor dels jocs florals i 
membre del cos d'adjunts, on presentà, el 1913, una proposta 
d'acceptació de les Normes Ortogràfiques. Com a periodista, havia 
col·laborat a "La Renaixença", "Lo Catalanista", "La Revista" i, 
especialment, a "La Veu de Catalunya" (1891-1936), de la qual fou 
conseller polític en haver mort Prat de la Riba. De jove utilitzà el 
pseudònim de Youngest, i vers el 1950, en les seves collaboracions a 
"Cuadernos para la Libertad de la Cultura", el d'Oldest. 
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Mañé i Flaquer, Joan (1823-1901) 
Periodista i escriptor. Fill d'un comerciant en gra d'idees liberals, fou 
membre de la milícia nacional de Tarragona i col·laborà a la revista «El 
Genio», dirigida per Víctor Balaguer. A vint anys es traslladà a Barcelona 
on col·laborà a «La Discusión» de Pau Piferrer i a «El Ángel Exterminador», 
i dirigí «La Lira Española». Professor i director de l'Institut Barcelonès, el 
1850 guanyà la càtedra de llatí i castellà a la Universitat de Barcelona. El 
1847 inicià les seves tasques al «Diario de Barcelona» com a crític teatral; 
exercí una gran influència sobre el seu propietari Antoni Brusi i Ferrer, a 
qui aconsellà de donar al periòdic un caire polític arran de la revolució del 
1854. Nomenat director pel juliol del 1865, restà al capdavant de la 
publicació fins a la mort. Li donà un sentit conservador, però amb un cert 
aire liberal, i sobretot independència de criteri davant el poder central, 
alhora que publicava la millor informació periodística del seu temps a 
l'estat espanyol. Proper a l'ideari de la Unión Liberal, anà a Madrid per 
dirigir el diari «La Época» (1863), però tornà aviat a Barcelona. A partir 
d'aleshores els seus articles mostraren una moderada oposició 
descentralitzadora, causa per la qual fou perseguit i sancionat. Tanmateix, 
restà superat pels nous corrents del pensament polític català i es convertí 
en el representant del conservadorisme més tancat. Hom el pot considerar 
un típic exponent del pensament de la burgesia catalana del seu temps; 
Joan Maragall, que fou secretari seu, el presentà com a liberal davant els 
carlins i com a moderat davant els progressistes. 
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Prat de la Riba i Sarrà, Enric (1870-1917) 
 Polític. Fill d'hisendats, estudià lleis a Barcelona (1887-93) i es doctorà a 
Madrid (1894) amb la tesi La ley jurídica de la industria, on tracta de la 
incipient legislació del treball partint de la noció de "casa industrial" 
(empresa). El 1895 s'encarregà, amb dos altres companys d'estudis, de la 
redacció de la "Revista Jurídica de Cataluña", on col·laborà amb temes de 
dret privat i públic, històrics, d'economia i de sociologia. També, des del 
1895, participà en les tasques de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació 
de Barcelona. El 1887 ingressà al Centre Escolar Catalanista, del qual fou 
secretari de la secció de dret i filosofia i lletres (1888-89) i president (1890-
91), càrrec des del qual pronuncià un remarcable discurs nacionalista. El 
1891 fou elegit secretari de la junta de la Unió Catalanista i intervingué en 
la preparació i els debats de la seva assemblea de Manresa que aprovà les 
anomenades Bases de Manresa. Redactà íntegrament les proclames de la 
Unió La qüestió social i la política (1891), editada amb motiu de la primera 
celebració del primer de maig, i el Missatge a S.M. Jordi I Rei dels Hel·lens 
(1897), que promogué un cert rebombori, i tingué una part destacada en 
la redacció dels manifests Als catalans i Al poble català, difosos amb motiu 
de la guerra hispano-nord-americana. Col·laborà a "La Renaixença" i a "La 
Veu de Catalunya" de Barcelona i a "Les Quatre Barres" de Vilafranca del 
Penedès. El 1894 fou premiat en el concurs del Centre Català de Sabadell 
per un Compendi de doctrina catalanista, i als jocs florals del 1898 fou 
també premiat per un Compendi d'història de Catalunya. Secretari de 
l'Ateneu Barcelonès en la junta presidida per Valentí Almirall (1896-97), 
promogué un canvi d'estatuts per a normalitzar l'ús del català i organitzà 
un important cicle de conferències sobre aspectes de la societat i de la 
història catalanes, entre elles la que pronuncià ell mateix, El fet de la 
nacionalitat catalana, que constitueix uns capítols de la seva obra política 
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cabdal. Membre de la Lliga de Catalunya, a la qual pertangué en deixar el 
Centre Escolar, se'n separà el 1899, disconforme amb l'apoliticisme de la 
majoria dels seus membres, i impulsà la creació del Centre Nacional 
Català, de poca durada, ja que per l'abril del 1901 fou un dels fundadors 
de la Lliga Regionalista, encara que fins el 1904 no formà part de la seva 
comissió d'acció política. Redactà, entre altres, el document conegut com 
a Programa del Tívoli o Declaració de principis de la Solidaridad (1907), el 
Manifest dels senadors i diputats regionalistes amb motiu dels successos 
de juliol (1909) i el document Els parlamentaris regionalistes al País. Per 
Catalunya i l'Espanya gran (1916). El 1898 havia escrit el fullet La question 
catalane, editat a París pel Comité Nationaliste Catalan, i el mateix any 
contribuí a la fundació d'una empresa per a publicar el setmanari "La Veu 
de Catalunya" com a diari, el primer número del qual aparegué el primer 
de gener de 1899. Presidí el consell d'administració de la societat i dirigí el 
diari fins que, després d'ésser detingut el 1902 per la publicació d'un 
escrit, continuà dirigint-lo no oficialment i hi publicà un gran nombre 
d'articles, signats i anònims. El 1900 li fou premiat per l'Academia de 
Ciencias Morales y Políticas de Madrid el treball Los jurados mixtos para 
dirimir las diferencias entre patrones y obreros o remediar las huelgas. 
Home religiós i d'una ideologia conservadora, bàsicament nodrida pel 
positivisme de Taine i el tradicionalisme de Le Play i De Maistre, exposà en 
les dissertacions, en els escrits periodístics i, principalment, en el seu llibre 
fonamental, La nacionalitat catalana (1906), un concepte organicista de 
la nació, en el qual no era aliena la influència germànica (Herder, Fichte, 
Krause, etc). Entenia la nacionalitat com la determinació unitària d'uns 
individus que parlen la mateixa llengua, que expressen una sola voluntat i 
tenen un mateix sentiment del dret revelat en el costum (Savigny). Per bé 
que rebutgés el qualificatiu de federalista (escriví un destacat pròleg al 
llibre de Lluís Duran i Ventosa Regionalisme i federalisme), propugnà una 
federació de Catalunya amb els altres pobles ibèrics sota un règim que —
fidel a la consigna de la Lliga respecte a l'accidentalitat de les formes de 
govern— tant podia ésser monàrquic com republicà. ...De bell antuvi, es 
proposà d'assolir el seu objectiu d'una unificació administrativa de les 
terres de l'antic Principat i influí perquè en el projecte d'administració 
local que elaborà el govern conservador d'Antoni Maura (1908) fossin 
previstes les mancomunitats. Assolí la promesa del liberal José Canalejas 
d'autoritzar una mancomunitat provincial d'acord amb el projecte que 
s'estudià el 1911 i que se sotmeté a l'aprovació de les altres diputacions 
catalanes. Després de molts entrebancs, el decret reial de 19 de desembre 
de 1913 permetia la constitució de la Mancomunitat de Catalunya, de la 
qual fou elegit president el 6 d'abril de 1914 i reelegit el 14 de maig de 
1917. Amb les limitades facultats de què disposava com a president de la 
diputació i de la mancomunitat dugué a terme una labor formidable. En 
l'aspecte material amplià la xarxa de carreteres, estengué la de telèfons, 
modernitzà la Casa de Maternitat, recuperà el total domini del palau de 
la Generalitat, i el restaurà. En l'aspecte cultural, establí l'Institut 
d'Estudis Catalans, n'adoptà oficialment les normes ortogràfiques, creà el 
Consell d'Investigació Pedagògica, redactà el missatge al president del 
consell, comte de Romanones, en protesta de les declaracions del 
president de l'Academia Española, vexatòries per al català, impulsà la 
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formació de la Biblioteca de Catalunya i la instal·lació de biblioteques 
populars per les comarques i, finalment, estimulà l'ensenyament 
especialitzat amb la fundació de les escoles elementals del treball, 
Superior d'Agricultura, de Funcionaris d'Administració Local, d'Art 
Dramàtic, de Bibliotecàries, Superior de Bells Oficis i d'infermeres. Com a 
governant, procurà d'oblidar que era un home de partit i sol·licità la 
col·laboració de persones de les més variades tendències. Valorà, per 
sobre de tot, la continuïtat ("la santa continuació") i l'eficàcia. Eugeni d'Ors 
l'anomenà "seny ordenador de Catalunya", expressió que féu fortuna. 
 
 
 
 

 
  
Puig i Cadafalch, Josep (1867-1956) 
 Arquitecte, historiador de l'art i polític. Estudià arquitectura (1883) i 
ciències exactes a Barcelona (doctorat a Madrid el 1888). Arquitecte 
municipal de Mataró l'any 1889, hi projectà el mercat cobert i la xarxa de 
clavegueres. Establert a Barcelona, decorà la joieria Macià al carrer de 
Ferran (1893) i dirigí la construcció de la casa Martí —Els Quatre Gats— 
(1895), que té les característiques del seu estil inicial: l'anostrament 
original de formes del gòtic nòrdic sense oblidar la tradició pairal, amb 
predomini de les arts aplicades. Dibuixà la creu de ferro —amb escultura 
de Llimona— del Rosari Monumental de Montserrat (1896), dirigí la casa 
Coll i Regàs de Mataró, la seva residència estival d'Argentona (1897) i la 
masia el Cros dels Garí, també a Argentona (1899), on s'apropa més a les 
formes d'arquitectura popular. A Barcelona féu la Casa Amatller (1900), 
influïda per l'arquitectura flamenca, la casa Macaya (1901), on treu partit 
de l'estucat de la façana, cosa que també féu a la casa Trinxet (1904, 
desapareguda) i a la casa Sastre i Marquès de Sarrià (1905), sense deixar, 
però, d'inspirar-se en formes catalanes medievals a la restauració de la 
residència dels barons de Quadras a Maçanes (1903). Adoptà el plateresc a 
la Casa Serra (1907) i formes del gòtic flamíner a la Casa Quadras (1905) o 
al bloc de les tres edificacions unitàries que construí per a la família 
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Terrades el 1905, tot a Barcelona. L'evolució posterior de la seva 
arquitectura comporta realitzacions d'estil divers com la Casa Company 
(1911), que recorda vagament els xalets suïssos o del Tirol, la fàbrica 
Casarramona al peu de Montjuïc (1913), d'estructura de maó i formes 
goticitzants, els projectes (1915), en part realitzats, de l'Exposició 
Internacional de Barcelona, les cases Pich i Pon (1921, mutilada), Guarro 
(1923) i Casarramona (1924). Com a urbanista projectà l'enllaç de la Via 
Laietana amb el nucli antic de Barcelona al sector de la capella de Santa 
Àgata (1914) i l'agençament de la Plaça de Catalunya (1923), que dugué a 
terme l'ajuntament de l'època de Primo de Rivera amb alteracions 
importants. Restaurà les esglésies de Sant Martí Sarroca i de Sant Joan de 
les Abadesses i impulsà les excavacions d'Empúries a través de l'Institut 
d'Estudis Catalans, entitat de la qual fou cofundador i president durant 
molts anys. Profund coneixedor de l'art medieval català, és autor d'obres 
tan importants com L'arquitectura romànica a Catalunya (1909-18, amb 
A.de Falguera i J.Goday), La geografia i els orígens del primer art romànic 
(1930), La place de la Catalogne dans la géographie et la chronologie du 
premier art roman (1932), L'architecture gothique civile en Catalogne 
(1935) i L'escultura romànica a Catalunya (1949). Fou professor de l'Escola 
d'Arquitectura de Barcelona (1901-02) i dels Estudis Universitaris Catalans 
(1905). ...Participà en la I Assemblea de la Unió Catalanista de Manresa 
(1892), pertangué a la Lliga de Catalunya i col·laborà a "La Renaixença" i al 
setmanari "La Veu de Catalunya", i fou un dels fundadors del diari del 
mateix nom, al qual contribuí, els primers anys, amb articles molt 
contundents. Cofundador de la Lliga Regionalista (1901), fou membre del 
seu Comitè d'Acció Política. Del 1902 al 1905 fou regidor de l'ajuntament 
de Barcelona, on promogué la política de sanejament i la constitució de la 
Junta Autònoma de Museus (1902), ampliada el 1907 amb la participació 
de la diputació provincial. A la Junta ajudà decisivament a la formació dels 
fons museístics de la ciutat amb la instal·lació de les pintures romàniques 
traslladades dels Pirineus, de les troballes d'Empúries, etc. Diputat a corts 
per Barcelona en les eleccions de la Solidaritat (1907), respongué, en nom 
de la minoria regionalista, al missatge de la corona amb un gran discurs, 
però després limità les seves intervencions gairebé a la crítica del govern, 
especialment en qüestions d'educació. Elegit diputat provincial per 
Barcelona, ajudà Prat de la Riba en la seva tasca cultural; abans ja havia 
collaborat en altres empreses, com la de la restauració del palau de la 
Generalitat. Com a diputat destacà en la promoció de l'ensenyament 
tècnic (escoles del Treball i Superior d'Agricultura). Reelegit diputat 
provincial pel març del 1917, fou designat pel novembre segon president 
de la Mancomunitat i confirmat en la presidència el 1919, el 1921 (després 
de la seva reelecció com a diputat) i el 1923. Al capdavant de la 
Mancomunitat de Catalunya i enmig de fortes convulsions socials, 
continuà i amplià l'obra de Prat en donar un gran impuls a la xarxa 
telefònica, i amb l'establiment de les biblioteques populars i la difusió de 
les tècniques agrícoles i ramaderes. Inicià la publicació dels mapes 
geogràfic i geològic, creà el Servei Meteorològic, les escoles d'Alts Estudis 
Comercials, la d'Indústries de teixit de punt —a Canet de Mar— i la 
d'infermeres. Establí l'Oficina d'Estudis Jurídics i el Laboratori de 
Psicologia Experimental. Durant el primer mandat fou organitzada 
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eficaçment la campanya pro estatut d'autonomia, malmesa pel joc 
parlamentari. El cop d'estat de Primo de Rivera comportà la substitució 
dels diputats provincials d'elecció popular per una Mancomunitat a gust 
del dictador, presidida des del 1924 per Alfons Sala, que menà una 
campanya de descrèdit contra Puig i els diputats anteriors i una persecució 
contra els funcionaris més significats en el camp educatiu. L'ajuntament 
dictatorial de Barcelona també el destituí del seu càrrec d'arquitecte de 
l'Exposició. Amb la República les seves activitats polítiques minvaren, i la 
revolta del 1936 l'obligà a fugir i s'establí a París, i després al Rosselló, on 
continuà els seus estudis sobre el romànic. Després de la guerra civil li fou 
prohibit l'exercici de la professió d'arquitecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rovira i Virgili, Antoni (1882-1949) 
 Escriptor, historiador i polític. Iniciat molt jove en el periodisme, el seu 
primer article en català aparegué a "La Justícia", setmanari republicà 
tarragoní. Anà a Barcelona a estudiar lleis, però hagué de retornar a 
Tarragona sense haver pogut acabar la carrera per dificultats 
econòmiques; hi fundà i dirigí el setmanari federal "La Avanzada", fundà 
Joventut Federal, s'ocupà en feines administratives i féu conferències. 
Estrenà i publicà el drama Vida nova (1904) i el 1905 guanyà el concurs de 
periodisme organitzat per "El Poble Català", del qual fou redactor a partir 
de l'any següent. Especialitzat en política estrangera, aconseguí una àmplia 
audiència. Col·laborà en altres publicacions ("La Campana de Gràcia", 
"L'Esquella de la Torratxa", "El Gall", "Renaixement", "Unió Catalanista", 
etc) i contribuí a fundar la Societat Catalana d'Edicions (1911), on publicà 
la seva Història dels moviments nacionals. El 1914 se separà —juntament 
amb altres redactors d'"El Poble Català"— de la UFNR per disconformitat 
amb l'anomenat Pacte de Sant Gervasi. Aquell mateix any fundà el 
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setmanari "La Nació" i, cridat per Prat de la Riba, ocupà un càrrec a la 
secció de premsa de la Mancomunitat. El 1916 acabà la carrera d'advocat. 
Per aquesta època publicà nombrosos llibres, parlà en molts actes públics i 
col·laborà a "La Veu de Catalunya" i a "La Publicitat". Tot i que una minva 
auditiva dificultava la seva actuació política, el 1922 fou un dels fundadors 
del partit d'Acció Catalana i aquest mateix any començà la publicació de la 
important Història nacional de Catalunya. El 1924 fundà, i dirigí fins el 
1929, la "Revista de Catalunya", de format i contingut europeus. Edità 
l'"Anuari dels Catalans" (1923-26). Després de deixar, per divergències 
doctrinals, Acció Catalana, fundà (1927) el diari "La Nau", que 
esdevindria òrgan del partit Acció Republicana de Catalunya, també 
fundat per ell. Fusionats els dos partits el 1931 per constituir Acció 
Catalana Republicana, aquesta no volgué pactar amb l'Esquerra 
Republicana de Catalunya i fou vençuda en les eleccions del 12 d'abril de 
1931. L'any següent, atenent un prec als intel·lectuals de Francesc Macià, 
ingressà a l'Esquerra Republicana, a l'òrgan de la qual, "La Humanitat", 
comentà durant més de sis anys l'actualitat política del país i la 
internacional, alhora que col·laborava a la "Revista de Catalunya", 
"Meridià" i altres publicacions. Fou elegit diputat al Parlament Català, del 
qual durant la guerra civil fou designat vice-president i, a l'exili, president. 
El 1937 guanyà el premi Valentí Almirall atorgat al millor recull d'articles 
periodístics. El 31 de gener de 1939 entrà a França amb els seus familiars i 
visqué a Montpeller. Alliberada França, el president de la Generalitat, 
Josep Irla, li encarregà la constitució del Consell Assessor de la Generalitat 
i, tot seguit, formà part del govern. Des del 1946 visqué a Perpinyà. No 
deixà mai la seva tasca d'escriptor, i així, escriví milers d'articles amb un 
estil clar i precís, clàssic. Ha estat un dels més il·lustres teoritzadors —i 
divulgadors— de la causa nacional de Catalunya. 
 
 

 
Verdaguer i Callís, Narcís (1863-1918) 
 Advocat i polític. Estudià al seminari de Vic, on fundà la revista 
"L'Almogàver" (1882). L'any següent deixà la carrera eclesiàstica i se n'anà 
a Barcelona, on estudià dret i féu de corresponsal del setmanari vigatà "La 
Veu del Montserrat". Participà en el míting catalanista de la Llotja de 
Barcelona (gener del 1885) i fou un dels fundadors del Centre Escolar 
Catalanista, entitat que presidí el curs 1887-88. Com a secretari de 
relacions de la Lliga de Catalunya fou el principal promotor de la campanya 
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contra l'article 15 del codi civil (1889). Participà en la formació de la Unió 
Catalanista, i fou el fundador i director del setmanari "La Veu de 
Catalunya" (1891-98). Partidari d'un catalanisme moderat i possibilista, 
s'enfrontà amb els plantejaments del diari "La Renaixença", molt més 
intransigents i radicals. L'any 1897 fou elegit vice-president de la Unió 
Catalanista, i es mostrà favorable a la participació electoral del 
catalanisme. Advocat especialitzat en qüestions comercials i aranzelàries, 
el febrer del 1898 fou elegit secretari del Foment del Treball Nacional, des 
del qual càrrec influí notablement en l'evolució cap al catalanisme 
d'importants industrials (Albert Rusiñol, Ferrer-Vidal, etc). Féu costat al 
programa del general Polavieja, i participà en mítings demanant el 
concert econòmic (1899). Cedí "La Veu de Catalunya" al seu amic Prat de 
la Riba, perquè la convertís en diari i portaveu del catalanisme moderat. Al 
gener del 1900 fou elegit president del Centre Nacional Català, grup que 
aplegava els seus amics més fidels (Prat, Cambó, Duran i Ventosa, Puig i 
Cadafalch, etc). En formar-se la Lliga Regionalista (abril del 1901), fou 
nomenat vice-president de la seva junta. S'apartà uns quants anys de la 
política per manca de salut, i fou regidor de Barcelona (1909-10), diputat 
provincial (1911-13) i diputat a corts per Vic (1914-16). Creà i dirigí la borsa 
de treball de la diputació de Barcelona (1912), i fou president de la 
Societat Econòmica d'Amics del País (1910-11) i de l'Acadèmia de 
Jurisprudència i Legislació (191718). La seva influència sobre Prat i sobre 
Cambó, que fou el seu passant, fou fonamental per a la configuració d'un 
catalanisme conservador i catòlic, lligat als interessos dels grans 
industrials de Catalunya. Els seus articles de la campanya de l'any 1889 
foren recollits en el llibre La primera victòria del catalanisme (1919). 
 
 

El catalanisme 
d'esquerres. 

 
Companys i Jover, Lluís (1882-1940) 
 Polític. Fill d'una família benestant pagesa. 
Cursà la carrera de dret a la Universitat de 
Barcelona, on fundà l'Associació Escolar 
Republicana (1900) i milità en la Unió 
Republicana. Creà un nucli homogeni amb 
Francesc Layret i Albert Bastardas. Col·laborà 
activament amb les Joventuts de la Unió 
Federal Nacionalista Republicana, de les quals 
fou president de la secció política 

(1910)....Candidat a les eleccions municipals del 1913, el fet de perdre-les 
—alhora que Eusebi Corominas i d'altres— inicià la crisi del reformisme, 
accelerada en 1914-15. «La Publicidad» deixà d'ésser òrgan oficial del 
reformisme en retirar-se Companys del periòdic. La seva actuació política 
prosseguí dins la Joventut Republicana de Lleida, i participà, amb Layret, 
Marcel·lí Domingo, Mestres i d'altres, en el míting del setembre del 1916, 
que portà a la celebració de l'assemblea (abril del 1917) que constituí el 
Partit Republicà Català....Amb Layret, representà la tendència esquerrana 
del partit durant els conflictes socials d'aquests anys, i exercí d'advocat 
laboralista en defensa de militants sindicalistes. Tanmateix, i malgrat que 
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perdurà fins el 1931, el partit s'anà desfent a causa de les seves 
contradiccions internes. Pel novembre del 1920 fou detingut, amb 
Salvador Seguí, Martí Barrera, Josep Viadiu i d'altres sindicalistes, i fou 
deportat al castell de la Mola (Maó); quan Layret es disposava a assumir-
ne la defensa, fou assassinat. A les eleccions legislatives del desembre 
del 1920, Companys fou elegit diputat per Sabadell en representació del 
Partit Republicà Català (escó que havia ocupat Layret), i hagué d'ésser 
posat en llibertat. Participà activament en el debat sobre el terrorisme 
barceloní (febrer del 1921) contra el governador Martínez Anido. Fou un 
dels membres fundadors de la Unió de Rabassaires i Altres Cultivadors del 
Camp de Catalunya (1922), i dirigí «La Terra», òrgan de la Unió. Participà 
en la gran campanya de propaganda organitzada per aquesta, que portà a 
la gran assemblea del 1923, en la qual es pronuncià contra el projecte 
elaborat per l'oficina jurídica de la Mancomunitat de Catalunya. Aquest fet 
comportà el suport de la Unió de Rabassaires a la seva candidatura per 
Sabadell (abril del 1923), que guanyà. Durant la Dictadura actuà com a 
advocat assessor de la Unió de Rabassaires (1925), i des del 1928 formà 
part dels comitès dels partits catalans que dirigiren l'oposició política. Fou 
empresonat durant l'octubre del 1930. Participà en el Comitè 
Revolucionari de Catalunya el mes següent, en signà el manifest i s'hagué 
d'amagar des d'aleshores. Havia format part (1930) del comitè d'enllaç 
dels tres partits republicans catalans al marge de l'Estat Català i del grup 
de «L'Opinió». Participà en la Conferència d'Esquerres (març del 1931), de 
la qual sortí l'Esquerra Republicana de Catalunya, i en formà part del 
directori en representació del Partit Republicà Català. Elegit regidor de 
l'ajuntament de Barcelona el 12 d'abril de 1931, a mig matí del dia 14 
entrà, amb Amadeu Aragay, Lluhí i Vallescà i d'altres, a la casa de la ciutat, 
on deposà l'alcalde accidental Antoni Martínez i Domingo, prengué 
possessió de l'alcaldia i des del balcó proclamà la República a 
Catalunya...Fou elegit diputat a corts per la província de Barcelona (juny 
del 1931) i al Parlament de Catalunya per Sabadell (novembre del 1932). 
Intervingué activament en les discussions del projecte de constitució de la 
República Espanyola (setembre del 1931); votà a favor del vot femení 
(octubre del 1931).....Cessà del càrrec de president del Parlament de 
Catalunya, i en juny-novembre de 1933 fou ministre de marina. Pel mateix 
juny fou elegit membre de l'executiu d'Esquerra Republicana en el seu 
segon congrés nacional ordinari. A les eleccions legislatives del novembre 
del 1933 fou elegit diputat per la ciutat de Barcelona. A la mort de 
Francesc Macià, Joan Casanovas, president del Parlament de Catalunya, el 
presentà com a president de la Generalitat: ocupà el lloc (1 de gener de 
1934) per 56 vots a favor, 6 en blanc i l'abstenció dels diputats de Lliga 
Catalana......Al juny del 1934 presentà la llei de Contractes de Conreu. 
Durant els mesos següents patí la tensió creixent entre les tendències 
d'Estat Català i les de l'Aliança Obrera. Cada vegada més es refermà en el 
seu nacionalisme, que el portà, el 6 d'octubre de 1934, a proclamar l'Estat 
Català dins la República Federal Espanyola i a viure directament els fets 
del Sis d'Octubre. Condemnat a 30 anys de reclusió major pel govern 
radical-cedista de la República Espanyola, complí part de la condemna al 
penal d'El Puerto de Santa María (Cadis). Alliberat per la victòria del Front 
Popular (febrer del 1936), fou elegit diputat pel Front d'Esquerres de 
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Catalunya i ocupà de nou la presidència de la 
Generalitat. En produir-se els esdeveniments 
del juliol del 1936, s'instal·là al despatx del 
cap de serveis de policia de Catalunya i 
treballà activament en la resistència de 
Barcelona. Bé que en uns primers moments 
fou desbordat per les forces revolucionàries, 
s'esforçà a mantenir l'equilibri de les forces 
polítiques catalanes durant tota la guerra 
civil, dins la seva tònica de govern de 

concentració, fins a arribar a obtenir un govern d'unitat popular, presidit 
per Josep Tarradellas, al setembre del 1936. A l'entrada de les forces 
franquistes a Barcelona, s'exilià a França (gener del 1939). Detingut per les 
forces del govern alemany, li fou aplicada l'extradició i el dugueren a 
Espanya. Després d'un consell de guerra sumaríssim, fou afusellat, el 15 
d'octubre de 1940, al castell de Montjuïc. Des del 1985, les seves 
despulles reposen en un mausoleu, al Fossar de la Pedrera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Domingo y Sanjuán, Marcel.lí (1884-1939) 
 Polític i escriptor. Fill d'un guàrdia civil, residí a Agramunt i, a divuit anys, a 
Tortosa, on estudià magisteri i exercí de mestre i on començà la seva 
actuació com a periodista polític en defensa del republicanisme federal i 
de la justícia social. El seu ideari incidí especialment en els treballadors del 
camp i també a la mateixa Tortosa (fou creat, per exemple, el grup polític 
femení conegut per «Les Marcel·lines»). El 1911 passà a formar part del 
consell general de la Unió Federal Nacionalista Republicana (UFNR), i el 
1914 fou elegit diputat a les corts espanyoles. El 1915, amb Francesc 
Layret, promogué la creació del Bloc Republicà Autonomista (BRA), per 
conjugar el republicanisme amb les aspiracions de les masses 
treballadores, organitzades en la CNT, que continuaren seguint, tanmateix, 
la consigna de l'apoliticisme. Dirigí el nou diari del Bloc «La Lucha» (1916-
19), des d'on llançà dures campanyes de crítica al govern; la titulada 
Marruecos, sangría y robo li valgué l'empresonament. Presidí el directori 
del nou Partit Republicà Català....Tingué un paper destacat a l'Assemblea 
de Parlamentaris, el mateix 1917, i prengué part en els preparatius de la 
vaga revolucionària de l'agost (tingué gran ressò el seu article Soldados!, 
adreçat a la tropa per tal que s'unís al poble) i, en ésser iniciada la vaga, 
malgrat la immunitat parlamentària, fou detingut al vaixell «Reina 
Regente». Participà activament en la campanya a favor de l'autonomia 
iniciada a Catalunya per l'octubre del 1918.......Durant la Dictadura 
participà en diversos intents d'enderrocar el règim i proclamar la 
República; fou detingut diverses vegades i processat el 1930. Prengué part 
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en el pacte de Sant Sebastià i, després de l'alçament de Jaca, en ésser 
incrementada la persecució, s'exilià a Portugal, i des d'allí passà a França. 
Tot i que participà en la conferència fundacional de l'Esquerra Republicana 
de Catalunya (març del 1931) i en el seu directori, s'inclinà pel Partido 
Radical Socialista Español, des d'on continuà defensant l'òptica federal. En 
ésser proclamada la República Espanyola fou nomenat ministre 
d'instrucció pública del govern provisional (abril-desembre del 1931); 
programà la construcció d'un gran nombre d'escoles i inicià diverses 
reformes, entre les quals la coeducació. Més endavant ocupà el ministeri 
d'agricultura, indústria i comerç, i el 1931 (i també el 1936) fou elegit 
novament diputat a corts per Tarragona. El 1933 fou un dels fundadors del 
partit Izquierda Republicana, que a Catalunya rebé el nom de Partit Català 
d'Esquerra; del juny al setembre fou ministre d'agricultura i dedicà els 
esforços al programa de reforma agrària. Al febrer del 1936, en guanyar 
les eleccions el Front Popular, resultà elegit, una altra vegada, diputat per 
Tortosa i s'incorporà al govern, on es féu càrrec del ministeri d'instrucció 
pública del primer gabinet. Presidí el partit d'Izquierda Republicana. A 
l'acabament de la guerra anà a l'exili, i aviat (2 de març de 1939) moria a 
Tolosa.  
 
 

 
Layret i Foix, Francesc (1880-1920) 
Advocat i polític. De família benestant, era de conegudes simpaties 
republicanes. De petit sofrí una paràlisi i sempre caminà amb crosses. Fou 
company de batxillerat de Lluís Companys al Liceu Poliglot, i cursà dret i 
filosofia i lletres a Barcelona. Contribuí a la fundació de l'Associació Escolar 
Republicana (1900) i a la creació de l'Extensió Universitària. Redactà els 
estatuts de l'Ateneu Enciclopèdic, i en fou president el 1905. Aquest any 
ingressà a la joventut d'Unió Republicana i es doctorà amb la tesi La 
societat primitiva, concepte i investigació. Fou també elegit regidor de 
Barcelona pel districte VII. Participà activament a la Solidaritat Catalana, i 
entrà en contacte amb el nucli dissident de la Lliga Regionalista, que creà 
el Centre Nacionalista Republicà (1906). Com a regidor fou un dels 
promotors del Pressupost de Cultura (1908), que preveia uns centres 
escolars municipals on l'ensenyament hauria d'ésser donat en català, amb 
coeducació i llibertat religiosa. Fou un dels fundadors (1910) de la Unió 
Federal Nacionalista Republicana, de la qual se separà el 1914, com a 
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protesta pel pacte de Sant 
Gervasi amb els lerrouxistes. 
Contribuí a la creació del Bloc 
Republicà Autonomista (1915). 
Com a advocat inicià aquests 
anys la defensa de treballadors 
davant els tribunals, i la CNT li 
anà confiant la majoria de les 
causes contra els sindicalistes. 
Impulsà el nou diari "La Lucha" 
(1916-19), que es distingí per les 
campanyes a favor del 
republicanisme, el nacionalisme i 
l'obrerisme. Fou el principal 
dirigent del nou Partit Republicà 
Català (1917), que significava un 
nou esforç per a donar 

perspectives polítiques als problemes socials. Fou derrotat per un marge 
escàs en les eleccions per a diputat de Girona (1918). Participà en la 
campanya per a l'autonomia de Catalunya. El 1919 fou elegit diputat per 
Sabadell i denuncià a les corts amb energia la política social, 
l'administració de l'estat i la funció de l'exèrcit. En els moments de 
repressió màxima sobre la CNT, sota el govern de Martínez Anido, fou 
assassinat a la porta de casa seva quan anava a interessar-se pels dirigents 
cenatistes i per Lluís Companys, que havien estat detinguts i foren 
deportats a Maó. Hi hagué una gran vaga de protesta a Barcelona, i el seu 
enterrament constituí una manifestació política. Un monument seu, obra 
de Frederic Marès, inaugurat el 1936 a la plaça de Goya, fou desmuntat el 
1939, en acabar la guerra civil, i reinstal·lat al mateix lloc el 27 de maig de 
1977. 
 
 
Macià i Llussà, Francesc (1859-1933) 
 Polític. Fill d'una família de les Borges Blanques que negociava en vi i oli, 
estudià a Vilanova, fins que, a quinze anys, ingressà a l'acadèmia 
d'enginyers militars de Guadalajara (Castella), d'on, com a tinent (1880), 
fou enviat de primer a Madrid i després a Barcelona. Amb el grau de capità 
(1882) fou destinat a Sevilla, i després a Lleida, on ocupà la comandància 
d'enginyers militars, ascendí fins a tinent coronel.....Manifestà el seu 
desacord en l'assalt militar als locals del «Cu-cut!» i de «La Veu de 
Catalunya» (1905), s'oposà a la llei de jurisdiccions del 1906 i presentà la 
seva candidatura en el marc de la Solidaritat Catalana pel districte de les 
Borges Blanques. Aquesta actitud política comportà el seu trasllat a 
Santoña (Castella la Vella), després de l'ascens previ a coronel, que Macià 
no acceptà, i hagué de renunciar a la carrera militar. Sota el patrocini de la 
Lliga Regionalista ocupà també un lloc en la candidatura de la Solidaritat 
Catalana per Barcelona...Del 1910 al 1914, bé que la Lliga Regionalista 
intentà de mantenir-lo al seu costat, s'anà apropant al republicanisme de 
la UFNR, i mantingué relació amb Pere Coromines, Jaume Carner, etc. 
.....dissolta l'orientació socialista de la Unió Catalanista, mort Martí i Julià i 
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enfront de l'ofensiva nacionalista de la Lliga Regionalista, intentà de llançar 
un programa d'acció nacionalista i social de caire radical, oferint una 
alternativa, per l'esquerra, a la Lliga Regionalista...en el marc del seu 
interès a crear un front únic catalanista, participà en la Conferència 
Nacional Catalana (abril del 1922), de la qual sorgí Acció Catalana; però, 
en no ésser acceptada la seva proposició de crear un Estat Català, se'n 
deslligà abans que arribés a cap solució. Aleshores es dedicà a organitzar, 
des de les pàgines del setmanari «La Tralla», un nou moviment, destinat a 
agrupar el catalanisme radical, que al cap de pocs mesos prengué el nom 
d'Estat Català i que després entrà en relació amb els centres separatistes 
d'Amèrica, el primer dels quals havia estat creat a l'Havana pel març del 
mateix any 1922...S'exilià després del cop d'estat del general Primo de 
Rivera, s'instal·là a Perpinyà a mitjan octubre del 1923, i després, a Bois-
Colombes, prop de París. Emprengué la recerca de diners per a la compra 
d'armes destinades a la insurrecció per a l'alliberament de Catalunya, tot 
mantenint relació amb els grups de catalans nacionalistes d'Amèrica, 
disposats a ajudar econòmicament la seva empresa; en nom del govern 
provisional de Catalunya, avalà l'Emprèstit Pau Claris (abril del 1925). 
Disposat a una àmplia política d'aliances, sempre que es mantingués el seu 
objectiu, i fracassades les negociacions amb Acció Catalana, sovintejà les 
relacions amb els sindicalistes de la CNT, amb grups irlandesos de De 
Valera (intent de formar una Lliga de Nacions Oprimides), amb 
nacionalistes bascs i, fins i tot, amb el Partido Comunista de España, amb 
el qual, i amb d'altres forces, formà el Comitè Revolucionari de París, del 
qual sorgí el seu viatge a Moscou, acompanyat de Josep Carner i Ribalta i 
de José Bullejos, per tal de demanar ajut econòmic a la Internacional 
Comunista (octubre-novembre del 1925), cosa que no aconseguí, tot i 
haver estat introduït per Andreu Nin. El desengany de Moscou i, després, 
el del complot de la Nit de Sant Joan (juny del 1926) l'empenyeren més a 
tirar endavant el seu projecte d'insurrecció amb les seves úniques forces. 
Preparà i organitzà directament una incursió armada a Catalunya, de 
primer des de Bois-Colombes i després des de Prats de Molló. Avortat el 
complot de Prats de Molló, Macià fou detingut, juntament amb Gassol, 
Carner i Ribalta, Bordas de la Cuesta i d'altres a la vil·la Denise i fou 
empresonat a Perpinyà. Traslladats a la presó de La Santé, a París, s'obrí 
un famós procés, on Macià, defensat per Henri Torres, fou condemnat a 
dos mesos de presó, que ja havia complert; i, després de retornar a Bois-
Colombes, fou obligat a passar a Bèlgica......caigué la dictadura del 
general Primo de Rivera (gener del 1930) i, en el marc d'una forta 
campanya en pro de l'amnistia, Macià travessà il·legalment França i arribà 
a Barcelona pel setembre del 1930. Fou detingut i retornat a Bèlgica. Per 
fi, enfonsat el general Berenguer, retornà a Catalunya, sense 
inconvenients, el 22 de febrer de 1931. Assistí a la conferència d'esquerres 
(del març del 1931), donà per constituïda l'Esquerra Republicana de 
Catalunya i en fou escollit president del consell directiu. Després del 
triomf de l'Esquerra Republicana de Catalunya en les eleccions municipals 
del 12 d'abril, i de la proclamació per part de Lluís Companys de la 
República a Catalunya, el 14 d'abril, proclamà l'Estat Català integrat en la 
Federació de Repúbliques Ibèriques i la formació del govern de la 
República Catalana....Immediatament es féu càrrec del govern de 
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Catalunya. Com a president provisional de la República Catalana demanà a 
tots els ajuntaments la proclamació de la República a totes les poblacions 
de Catalunya i signà el text oficial de la proclamació de l'Estat Català sota 
el règim d'una República Catalana. Formà govern amb l'Esquerra 
Republicana i la Unió Socialista de Catalunya, i prengué diverses mesures 
polítiques amb les noves autoritats (López Ochoa, Companys, Aiguader, 
Anguera de Sojo). Tres dies després, rebé els ministres Fernando de los 
Ríos, Marcel·lí Domingo i Lluís Nicolau d'Olwer, i, després d'unes llargues 
negociacions, acceptà de reconvertir el govern de Catalunya en govern de 
la Generalitat de Catalunya i d'elaborar un Estatut d'Autonomia. Ocupà la 
presidència provisional del govern de la Generalitat, i després de la crisi 
del desembre del 1931 assumí també la conselleria d'agricultura. Elegit 
diputat a les Corts Constituents per Barcelona (juny del 1931), presentà 
públicament la victòria del plebiscit de l'estatut i presidí la delegació que 
en lliurà el text al president de la República Espanyola, Alcalá Zamora, 
acompanyat de Gassol, Tarradellas i d'altres. Es féu dipositari, també, del 
text modificat de l'estatut aprovat per les corts de la República (setembre 
del 1932). Elegit diputat per Barcelona en les eleccions del Parlament de 
Catalunya (novembre del 1932), n'obrí les sessions, i, després d'ésser 
reelegit president de la Generalitat, delegà les seves funcions executives, 
de primer en el conseller Joan Lluhí i Vallescà (desembre del 1932), i 
després en els també consellers Carles Pi i Sunyer i Miquel Santaló. 
Preocupat per la lentitud en el traspàs de serveis a la Generalitat, fou 
elegit diputat per Barcelona per l'Esquerra Republicana de Catalunya 
(novembre del 1933), i morí en l'exercici del seu càrrec de president de la 
Generalitat de Catalunya el 25 de desembre. 
  

Altres 
personatges. 

 

 

 


