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l 6 d’octubre del 1934, el
president de la Generali-
tat, Lluís Companys, va
proclamar l’Estat català
dins la República Federal

Espanyola. “En establir i fortificar la
relació amb els dirigents de la pro-
testa general contra el feixisme –hi
havia una vaga general que tenia el
principal epicentre a Astúries–, els
invita a establir a Catalunya el go-
vern provisional de la República,

E
que trobarà en el nostre poble català
el més generós impuls de fraternitat
en el comú anhel de bastir una Re-
pública Federal lliure i magnífica.”

Són les paraules que va pronun-
ciar Companys a les nou del ves-
pre del 6 d’octubre d’ara fa 80
anys, en sortir al balcó del Palau
de la Generalitat. És el cop d’efecte
que va provar, com el 1931, des-
prés de la victòria electoral d’ERC
en unes eleccions municipals amb
caire plebiscitari, quan es va pro-
clamar, des del balcó de l’ajunta-
ment de Barcelona, la República a

Catalunya. Però aquesta vegada el
cop d’efecte no va rutllar.

Oposició en l’entorn
Diversos polítics del seu entorn s’hi
havien oposat i li havien demanat
que no ho fes, entre els quals hi
havia Josep Tarradellas (1899-
1988), el que serà president de la
Generalitat a l’exili entre el 1954 i
el 1977, i que en aquell moment és
diputat al Parlament i membre
d’una escissió d’ERC (el Partit Na-
cionalista Republicà d’Esquerra, el
PNRE, coneguts com els panar-

res), després d’haver-se barallat
amb el president Macià (una bara-
lla que té un fort impacte públic).

Abans, amb el primer govern de
Companys, és conseller de Gover-
nació i porta a terme una tasca tan
imprescindible com desconeguda:
ell és qui habilita el Parlament de
Catalunya, dignifica la Generalitat,
organitza la campanya a favor de
l’Estatut, el 1931 fa la campanya
d’ERC per a les eleccions que gua-
nyarà... Ja en aquests anys, fa una
aposta “per la unitat del catalanis-
me” i per evitar les proclames in-

NOVA VISIÓ · L’historiador Joan Esculies descobreix una altra visió de la figura del president en el llibre ‘Evitar l’error de
Companys! Tarradellas i la lliçó dels Fets d’Octubre’, en què analitza el paper de Tarradellas durant aquells dies del 1934
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