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8. LES ELECCIONS GENERALS A DIPUTATS A CORTS DEL 19 DE NOVEMBRE 
DE 1933 
Les eleccions generals del 19 de novembre de 1933 marquen el canvi de signe de la 
República, ja que es donà el triomf electoral del centre-dreta sobre l'esquerra.  
 
8.1. INTRODUCCIÓ 
 
Canvis en la Llei electoral 
El 27 de juny de 1933, les Corts aprovaren una Llei que modificava el sistema electoral. 
Introduïa les llistes obertes, que possibilitaven canvis en la composició de les candidatures 
entre la primera i la segona volta, i elevava al 40% la quantitat de sufragis que eren 
necessaris perquè una candidatura triomfàs a la primera volta, mentre que es faria la segona 
volta si cap altre candidat arribava al 20%. A més, solament podien participar a la segona 
volta els candidats que haguessin arribat al 8% dels vots vàlids a la primera votació. En cas, 
que a la segona volta, els candidats amb major votació del 8% no fossin més que el nombre 
de vacants a cobrir, quedaven proclamats sense necessitat de segona votació.1 
El 14 d’octubre, La Voz de Ibiza informava com havien de ser elegits els diputats en les 
properes eleccions generals. Aleshores, s’havia d’elegir un diputat per cada 50.000 habitants 
i la fracció superior a 30.000 habitants donava dret a un diputat més. D’aquesta manera, en 
les circumscripcions que s’havien d’elegir 20 diputats, cada elector en podia votar 16; on 19, 
15; on 18, 14, i així successivament. Podien ser proclamats candidats els que havien estat 
anteriorment diputats a Corts i els proposats per dos exdiputats a Corts, tres exdiputats 
provincials, o deu regidors d’elecció popular, tots ells de la mateixa província. Per a ser elegit 
diputat, a més de tenir majoria, s’havia de reunir, com a mínim, el 40% dels vots vàlids. Si hi 
havia algun candidat en aquest cas, la resta de candidats que haguessin obtingut més del 20% 
es proclamarien també diputats, per ordre de major a menor nombre de vots, fins a cobrir les 
vacants. Si algun reunia el 40%, o aplicada la regla anterior, no es cobria el nombre de 
vacants, es faria una segona elecció el diumenge següent i no hi podien intervenir els els 
candidats que en la primera volta no haguessin obtingut més del 8% dels vots. Si per aquesta 
segona volta els candidats amb major votació del 8% no estaven en major nombre que les 
vacants a cobrir, quedaven aquells proclamats sense necessitat de segona votació.2  
Així mateix, la Gaceta de Madrid publicà una nota aclaratòria sobre l’escrutini de les juntes 
provincial del Cens3 i la segona volta de les eleccions.4  

1- Aquesta llei electoral, publicada a la Gaceta de Madrid el 28 de juny de 1933, establia que les capitals de 
província que excedien de 150.000 habitants formaven una circumscripció amb els demés pobles dels seus 
respectius partits judicials. Els altres municipis de la província formaven una altra circumscripció independent. 
A més, s'elegia un diputat per cada 50.000 habitants i la fracció superior a 30.000 habitants donava dret a un 
diputat més. Allà on s'havien d'elegir 20 diputats, cada elector en podia votar 16; allà on 19, 15; allà on 18, 14, i 
així successivament. Podien ser proclamats candidats els que havien estat anteriorment diputats .a Corts i els 
proposats per dos exdiputats a Corts, tres exdiputats provincials o deu regidors d'elecció popular, tots de la 
mateixa província. “Como serán elegidos los diputados de las próximas Cortes” a La Almudaina, divendres, 13 
d'octubre de 1933, pàg. 5; “Como serán elegidos los diputados de las próximas elecciones”, a Correo de 
Mallorca, núm. 7.451. Palma, divendres, 13 d'octubre de 1933, pàg. 1. 
2.- “Como serán elegidos los diputados de las próximas Cortes”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.210. Eivissa, 
dissabte, 14 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
3.- S’afirmava “Subsiste el decreto de 30 de Julio de 1931 que autorizó a las Junta Provinciales del Censo, que 
tienen dos circunscripciones, para dividirse en dos secciones. A fin de facilitar el escrutinio se aplicará a todas 
las Juntas los preceptos relativos a la interrupción de la sesión.” “Ante las elecciones. Aclaración”, a Diario de 
Ibiza, núm. 13.016. Eivissa, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 4. 
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La convocatòria d'eleccions generals 
El 9 d’octubre de 1933, el Govern decretà la dissolució de les Corts i la convocatòria 
d'eleccions generals per al 19 de novembre, amb una segona volta el 3 de desembre.5 
El cens electoral de les Balears era format per 226.835 electors, 106.661 homes i 120.174 
dones.6 
A les Balears, el 15 de setembre de 1933, el republicà menorquí Joan Manent s'havia tornat a 
fer càrrec del Govern Civil en substitució de l'azanyista Manuel Ciges Aparicio. Així mateix, 
el 26 d'octubre, el Consell de Ministres nomenà González González nou delegat del Govern a 
Maó –en substitució del radical Carlos Rodríguez Soriano–,7 el 3 de novembre es possessionà 
el nou delegat del Govern a Menorca, Teodoro González de la Vega.8  
Com es sabut, el ministre de la Governació, Diego Martínez Barrio va suspendre l'aplicació 
de la Llei de defensa de la República per a tractar d'evitar qualsevol tipus de coerció per part 
del Govern. 
El 17 d’octubre, la premsa comentava que el ministre de la Governació havia fet públic la 
seva intenció de destituir de manera fulminant els governadors, batles i altres autoritats de la 
seva jurisdicció que no tenguessin la més estricta neutralitat en les properes eleccions.9

   

4.- Es concretava: En la elección de 2ª. vuelta se restringe la escala aplicable al número de vacantes que 
resultare de la primera elección, en la forma preceptuada en el artículo 11 del decreto de 8 Mayo de 1931. Para 
ser proclamados diputados precisará además de aparecer con el mayor número de votos, que uno o varios 
obtengan el minimum del 40 por 100, y en este caso si los restantes tuvieran más del 20 por ciento y entre estos 
y aquellos se cubrieran, las vacantes, la proclamación alcanzará a todos. Si no se cubriera por no alcanzar el 20 
por ciento quedarán para la segunda vuelta.” “Ante las elecciones. Aclaración”, a Diario de Ibiza, núm. 13.016. 
Eivissa, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 4.  
5.- “El decreto de disolución de las Cortes”, a Correo de Mallorca, divendres, 13 d'octubre de 1933, pàg. 4; 
“Servicio Telegráfico. El decreto de disolución”, a Diario de Ibiza, núm. 12.987. Eivissa, dimarts, 10 d'octubre 
de 1933, pàg. 4. 
6.- “Las elecciones en Baleares. Notas sobre el quorum en Baleares”, a La Almudaina, diumenge, 22 d'octubre 
de 1933, pàg. 4. En aquest número, el diari publicava unes “Notas sobre el quorum en Baleares” en les quals 
feia un càlcul en què suposava que votàs el 75% del cens –170.126 electors–. així, per a les majories –que 
s'havien d'aconseguir el 40% dels vots– serien necessaris 68.050 vots i per a les minories —el 20%, com a 
mínim, dels vots emesos—, 34.025 vots. En cas d'haver d'anar a la segona volta —en la qual solament podrien 
participar els candidats que haguessin tingut el 8% dels vots emesos a la primera— solament s'hi podrien 
presentar els que haguessin obtingut 13.610 vots. També “El quorum en Baleares”, a La Voz de Ibiza, núm. 
3.218. Eivissa, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 3. Per contra, el Correo de Mallorca feia els comptes 
següents: “Así, en Baleares donde el Censo electoral consta de 226.835 electores de ambos sexos, (106.661 
varones y 120.174 hembras), calculando que votará el 79X100 de electores o sean 158.784, bastará con que uno 
de los candidatos obtenga un número de votos válidos que no sea inferior al 40 por 100 de dicha cifra o sean 
63.514 votos y los demás 31.757. Si alguno de los candidatos no llega a esta cifra se repetirá la elección el 
domingo siguiente luchando con él o con ellos, si fuesen varios, los demás candidatos que hubiesen obtenido un 
número de sufragios superior al 8 por 100, que en este caso serían 12.703 votos.” “Las próximas elecciones en 
Baleares. El mecanismo electoral”, a Correo de Mallorca, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2.  També “Las 
elecciones en Baleares”, a Diario de Ibiza, núm. 13.001. Eivissa, divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 2. Per 
contra, el 17 d’octubre, Diario de Ibiza informava que el cens total de les Balears era 225.642 votants, dels 
quals 119.793 eren dones i 105.849 homes. Indicava que la novetat més important d’aquells comicis era “la 
intervención de la mujer” i que la proporció de dones per cada 100 homes a les Balears era de 113,2, una xifra 
únicament superada per Barcelona (115,3), la Corunya (124,5), Madrid (121,9), Oviedo (117), Pontevedra 
(127,2), Santa Cruz de Tenerife (117,7) i Santander (117,8). La mitjana a tot l’Estat era de 107,8 dones per cada 
100 homes. “El censo ciudadano de Baleares. 225.642 electores y electoras podrá votar el 19 de Noviembre”, a 
Diario de Ibiza, núm. 12.992. Eivissa, dimarts, 17 d'octubre de 1933, pàg. 2.  
7.- “Nuevo delegado de Mahón”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.219. Eivissa, divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 
3. 
8.- “Gobierno Civil. El nuevo Delegado del Gobierno en Menorca”, a El Día, diumenge, 5 de novembre de 
1933, pàg. 2.  
9.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.212. Eivissa, dimarts, 17 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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El 24 d'octubre, Joan Manent informà telegràficament al ministre de la Governació sobre el 
panorama electoral que es presentava a les Balears. D'una banda, indicava que hi havia hagut 
un acord entre tots els partits de dretes amb els regionalistes i el Partit de Republicà de 
Centre, liderat pel financer mallorquí Joan March. Tot i que esmentava que encara no 
s'havien donat els noms dels candidats, formaven candidatura per als cinc llocs de la majoria, 
distribuïts en dos candidats de dretes, dos de centre i un regionalista. De l'altra, esmentava 
que el Partit Radical aniria tot sol a la lluita electoral, amb cinc candidats també per les 
majories, i s'havia designat tres noms de Mallorca (el propietari Francesc Julià, el catedràtic 
Docmael López Palop i el periodista Eusebio Heredero Clar) i un per Menorca i un altre per 
Eivissa, tot i que no s'havien designat. Així mateix, hi havia la coalició entre Acció 
Republicana i el Partit Socialista, que també anava per les majories i havia presentat Francesc 
Carreras i Maria Mayol, ambdós d'Acció Republicana, i Alexandre Jaume i Víctor Rotger, 
socialistes, deixant un lloc vacant per designar-lo els radicals socialistes. Finalment, 
esmentava que la campanya electoral s'havia iniciat, desenvolupant-se sense incidents.10   
Novament, l'1 de novembre, el governador Manent completà la informació al ministre de la 
Governació sobre les candidatures que es perfilaven en els comicis generals. La coalició de 
Centre-Dreta-Regionalista, ja tenia completada la candidatura (els centristes Joan March 
Servera i Pere Matutes Noguera; Lluís Zaforteza i Tomàs Salord, d'Unió de Dretes, i 
Bartomeu Fons, del Partit Regionalista); el Partit Radical encara faltava designar un candidat 
pels radicals d'Eivissa), i la coalició d'Acció Republicana, Partit Socialista i Partit Republicà 
Radical Socialista també havia completat la candidatura. També assenyalava que el Partit 
Tradicionalista i la Dreta Autònoma Balear formaven candidatura per les minories, 
presentant el tradicionalista Josep Quint Zaforteza i el dreta autònom Miguel Alcón. A més, 
comentava que els comunistes pensaven presentar candidatura, però no havien encara donat 
els noms, tot i que “cuenta con fuerzas muy escasas.” Reiterava que la campanya electoral es 
desenvolupava sense incidents.11 
El 9 de novembre, Manent comunicava telegràficament al ministre de la Governació les 
candidatures que es presentaven en les eleccions generals, comentant la substitució de Joan 
March Servera pel seu pare Joan March Ordinas, la designació del candidat dels radicals 
eivissencs (Bernat Tur Puget) i que “todavía no se ha hecho pública candidatura comunista 
que alcanzará escasos votos.” Acabava afirmant que la campanya electoral prosseguia sense 
incidents d'importància.12 
El Govern dictà diverses disposicions sobre la prohibició de fer propaganda electoral amb 
avió13 i també dictà una ordre regulant la propaganda per ràdio.14  

10.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
11.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
12.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
13.- La disposició del Govern, que estava en vigor mentre duràs el període electoral, assenyalava que “Obligado 
el Gobierno a mantener y hacer respetar por todos, la neutralidad más completa de los servicios de orden 
público ante las contiendas políticas y en corroboración de disposiciones anteriores sobre la utilización de los 
aeródromos, aviones, etc., etc., esta Presidencia en observancia del acuerdo del Consejo de Ministros, ha tenido 
a bien disponer: I.— A partir de la fecha de esta orden y a tenor de las facultades concedidas al Gobierno por el 
Real Decreto y Reglamento de 25 de noviembre de 1919, queda prohibida la utilización de los aeródromos y 
servicios de aviación de toda clase de aparatos de vuelo que se apliquen a propaganda electoral o comercial. 
Asimismo y desde igual fecha queda prohibido a los aviones volar sobre las poblaciones, sobre núcleos urbanos 
o sobre aglomeraciones transitorias de público.” “Limitaciones a la propaganda electoral”, a Correo de 
Mallorca, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2. 
14.- L'ordre del Govern indicava que “con objeto de evitar que los modernos medios de propaganda, 
especialmente los de radio-difusión, sean utilizados abusivamente con molestias notorias para los radio-
escuchas españoles por distintos sectores políticos y asismismo para evitar que las emisoras de radio se 
conviertan en focos de propaganda sin el debido control señalado en las leyes esta Presidencia, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, ha tenido a bien decretar lo siguiente: I.— Mientras dure el período electoral en curso, 
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L'11 de novembre, el president de la Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears 
telegrafià al ministre de la Governació per demanar-li que l'escrutini general de les eleccions 
a les Balears es verificàs el diumenge següent als comicis i no el dijous com estava establert. 
Dos dies després, el ministre de la Governació li contestà que pensava publicar una ordre 
circular resolent l'esmentada consulta.15 El dia 15, el Ministeri de la Governació publicà una 
ordre en què l'escrutini de les eleccions a les Balears, Las Palmas i Santa Cruz de Tenerife 
s'havia de fer el diumenge dia 26.16  
 
La preocupació de les autoritats provincials per l'ordre i la concentració de forces de 
seguretat 
El 15 d'octubre, el delegat del Govern a Menorca dimissionari Carlos Rodríguez Soriano va 
sortir cap a Barcelona.17 Aleshores, es féu càrrec interinament de la Delegació, el secretari 
Jenaro Vives Monserrat. Entre els alts càrrecs i governadors que signà (12 d'octubre) el seu 
nomenament el president de la República figurava com a delegat del Govern a Menorca 
Miguel Benavides.18 En el Consell de Ministres del 18 d'octubre, però, es donà compte de la 
dimissió del delegat del Govern a Menorca.19 El 26 d'octubre es decretà el nomenament com 
a nou delegat del Govern a Menorca Teodoro González de la Vega, que prengué possessió el 
3 de novembre.20 
El 17 d'octubre, el delegat del govern interí, Jenaro Vives Monserrat, féu pública la circular 
telegràfica del ministre de la Governació sobre les eleccions generals.21  

no será permitida por las autoridades locales, ninguna emisión de radio que tenga por finalidad una propaganda 
política. II.— De manera expresa quedan prohibidos toda clase de anuncios de candidaturas, de campañas 
electorales de manifestaciones políticas y de discursos de igual índole pronunciados por el micrófono en los 
estudios de las emisoras o en gabinetes particulares. Se exceptúan de esta prohibición aquellos discursos que se 
pronuncien en actos públicos debidamente autorizados. La radio-difusión de tales discursos, podrá ser permitida 
por las autoridades locales previo conocimiento en cada caso.”  “Limitaciones a la propaganda electoral”, a 
Correo de Mallorca, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2. 
15.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
16.- L'ordre deia: “Dada la dificultad de las comunicaciones interinsulares de las provincias de Baleares, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que impedirá seguramente que el jueves inmediato al día de las elecciones a 
diputados a Cortes, convocadas por decreto fecha 8 de octubre último, puedan llegar a las Juntas del Censo 
electoral las copias literales de las actas de constitución de las mesas y de la elección verificada en todas las 
secciones de las islas este Ministerio ha tenido a bien disponer que el escrutinio general de dichas elecciones se 
verifique en las citadas tres provincias el domingo siguiente al de la elección, en vez del jueves, que señala el 
artículo 50 de la vigente ley electoral.” “Baleares. El escrutinio de las elecciones se hará el domingo 26”, a El 
Día, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
17.- El periodista i advocat Carlos Rodríguez Soriano (Vic, 1898 — ??) havia estat redactor d'El Progreso 
(1915-23 i 1927-31), La Tribuna (1923-25), El Día Gráfico (1925-27) i Renovación (1936). També va ser 
membre de l'Associació de la Premsa de Barcelona (1936) i tenia el Registre Oficial de Periodistes núm. 1.532.  
“La marcha del señor Rodríguez Soriano”, a La Voz de Menorca, núm. 9.094. Maó, dissabte, 14 d'octubre de 
1933, pàg. 2; “Delegación del Gobierno de la República en Menorca”, a La Voz de Menorca, núm. 9.095. Maó, 
dilluns, 16 d'octubre de 1933, pàg. 2; “Despedida del al Delegado del Gobierno”, a La Voz de Menorca, núm. 
9.095. Maó, dilluns, 16 d'octubre de 1933, pàg. 2. El 20 d'octubre, el diari republicà maonés publicava en 
portada l'article “La Isla Blanca y azul. Mahón no es la Mola; la Mola no es un presidio”, de l'exdelegat del 
Govern, Carlos Rodríguez Soriano. La Voz de Menorca, núm. 9.099. Maó, divendres, 20 d'octubre de 1933, 
pàg. 1. Novament,  
18.- “La actualidad política”, a La Voz de Menorca, núm. 9.093. Maó, divendres, 13 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
19.- “Información del día”, a La Voz de Menorca, núm. 9.098. Maó, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
20.- “Saludo”, a La Voz de Menorca, núm. 9.111. Maó, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; “Delegación 
del Gobierno de la República en la Isla de Menorca. Circular”, a La Voz de Menorca, núm. 9.112. Maó, 
dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2; “Toma de posesión”, a La Voz de Menorca, núm. 9.112. Maó, 
dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2. 
21.- “Delegación del Gobierno de la República de la Isla de Menorca”, a La Voz de Menorca, núm. 9.098. Maó, 
dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 1.  
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El 13 de novembre, el delegat del Govern a Menorca, Teodoro González, féu pública una 
circular en la qual feia pública la circular telegràfica que havia disposat el Ministeri de la 
Governació per a “evitar torcidas interpretaciones” pels ajuntaments que dificultassin el lliure 
exercici del sufragi i els recordava que “no podrán actuar en las mesas electorales ni en 
ninguna de las operaciones que a la eleccion se refiera, ni siquiera con cáracte de asesores, 
persona alguna ajena a las que la Ley Electoral señala y determina a estos efectos.”22 Així 
mateix, el 15 de novembre, el delegat del Govern a Menorca publicità la circular telegràfica 
del ministre de la Governació sobre la prohibició durant el diumenge, 19 de novembre, de 
tots els partits de futbol i “cualesquiera otras fiestas y espectáculos que puedan distraer 
fuerzas” públiques que s'havien d'emprar íntegrament per garantir la normalitat electoral.23 
El 13 de novembre, a les 12 h, el ministre de la Governació telegrafià –circular núm. 209– al 
director general de Seguretat, als governadors civils i als delegats del Govern, per comunicar-
lis: “Sirvase prohibir durante el dia del proximo domingo 19, todos los partidos de balompié 
y cualesquiera otras fiestas y espectáculos que puedan distraer fuerzas, para que V.E. pueda 
emplearlas integramente a garantizar la normalidad electoral, impidiendo coacciones, 
violencias y sobornos.”24 
El 13 de novembre, a les 13 h, el delegat del Govern de Menorca telegrafià al ministre de la 
Governació per informar-lo sobre el desenvolupament de la campanya electoral. Afirmava 
que “desde mi toma de posesión cargo se han celebrado unos veinte actos públicos 
propaganda en los distritos pueblos Isla sin la menor novedad a pesar apasionamiento 
político existente entre diversos factores lucha integrados por candidaturas completas todas 
con considerables masas partidarios. Este estado de orden politico social debese en gran parte 
sensación exquisita neutralidad procura dar esta Delegación Gobierno teniendo cuenta que la 
Isla tiene siete poblaciones y cuatro suburbios distribuidos en dieciseis distritos y cincuenta y 
tres Secciones para elefectos electorales, así como tambien antecedentes últimas elecciones 
municipales parciales en las que fueron rotas doce urnas por carecer esta Isla Agentes 
autoridad y fuerza pública necesaria para poder garantizar orden y libre emisión sufragio y 
dar cumplimiento instrucciones dictadas por ese Ministerio de su digno cargo y 
particularmente Orden 8 actual Gaceta 9, considero indispensable ordene VE concentración 
de la fuerza precisa Instituto Guardia Civil, Cuerpo Investigación y Vigilancia o Seguridad a 
los efectos indicados. No ocurre ninguna novedad.”25  
El 15 de novembre, a les 23,40 h, el governador Manent telegrafià al ministre de la 
Governació per sol·licitar-li l'enviament de forces de seguretat per “ser insuficiente las que 
dispongo” i per “la perturbación que supondría para la campaña electoral el tener que 
concentrar en capital fuerza Guardia Civil de los pueblos, pues en este caso me seria 
imposible garantizar libertad sufragio y evitar coacciones.” Tot i que l'indicava que “me hago 
cargo agobios V.E. y si me permito importunarle es por magnitud conflicto que se avecina y 
que para conjurarlo no dispongo sin concentrar fuerzas mas que de cuarenta hombres 
Guardia Civil e igual número de seguridad y tratarse población cien mil almas con un 
perimetro de varios kilometros.”26  
El 15 de novembre, La Voz de Ibiza publicava que com a mesura per a les eleccions s’havien 
mobilitzat les brigades de Seguretat i d’Assalt, que s’encarregarien de guardar l’ordre en els 
col·legis electorals. Així mateix, la Guàrdia Civil faria el serveis dels afores i que la Creu 

22.- “Delegación del Gobierno de la República en Menorca. Circular”, a La Voz de Menorca, núm. 9.121. Maó, 
dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
23.- “Delegación del Gobierno de la República en Menorca. Circular”, a La Voz de Menorca, núm. 9.122. Maó, 
dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
24.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
25.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
26.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
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Roja també s’havia mobilitzat per ajudar al servei. Advertia que no es podrien formar grups 
davant les portes dels col·legis electorals i que s’hauria de fer cola per tal que els electors 
entrassin d’un en un. Les forces de Carrabiners també prestarien serveis de seguretat.27 
Fins i tot, el 16 de novembre, a les 13,30 h, el ministre de la Governació telegrafià –de forma 
xifrada i circular núm. 215– al director general de Seguretat, governadors i delegats del 
Govern que  “sírvase V.E. remitirme con la urgencia máxima una relación numerada de las 
personas de notoria significación extremista de derecha é izquierda á quienes se suponga 
puedan actuar subversivamente en ó después del resultado de elecciones. Quédese V.E. con 
copia de dicha relación numerada para hacer posible el que nos entendamos con solo citar los 
números. La relación debe estar en mi poder el sábado á más tardar.”28 L'endemà, a les 12 h, 
el governador Manent el contestà que en la província “no hay mas persona de significación 
extremista de derechas que Don Jaime Vidal Villalonga, Coronel de Infanteria retirado que 
reside en Mahón, quien presumo puede actuar en forma que indica despues conocido 
resultado elecciones.”29 
L'horabaixa, del 17 de novembre, el governador es reuní amb els caps de la Guàrdia Civil i 
dels Carrabiners per distribuir la força pública per garantir l'ordre i la lliure emissió del 
sufragi el diumenge.30 
El 17 de novembre, a les 19 h, el governador civil comunicà telegràficament al ministre de la 
Governació, en contestació de la circular 213, que “distribución fuerzas que por la misma 
reclama no podré enviarla hasta mañana por la noche por estar en huelga mayoria oficios de 
esta capital y tener en ella fuerza concentrada que según como aquella se desarrolle mañana, 
dependerá la distribución que para el domingo pueda hacerse y aunque dada la escasez de 
que dispongo se procurará queden todos servicios atendidos, cosa que se determinará en 
reunión que celebraré mañana noche con Jefes Guardia civil, Carabineros, Vigilancia y 
Seguridad.”31 Aquell dia, des de Maó, a les 12,30 h, el delegat del Govern a Menorca havia 
telegrafiat al ministre de la Governació dient: “Dignese VE indicar esta Delegación si entre 
los Jefes de fuerza a que se refiere telegrama circular VE nº 213 puede incluir al de los 
Carabineros por ser las Vigilancia, Seguridad, Guardia Civil radica Mallorca cuyo 
Gobernador comunicame ayer no puede ceder ninguna.”32 A les 22 h, el ministre de la 
Governació contestava al delegat del Govern a Menorca que entre els caps de la força pública 
estaven inclosos els Carrabiners.33  
El 18 de novembre, a les 19 h, el governador telegrafià al ministre de la Governació per dir-
li: “Como ampliación mis anteriores telegramas tengo honor manifestar que esta noche de 
acuerdo con Jefes Comandancias Guardia civil y Carabineros y de los Jefes Vigilancia y 
Seguridad, ha quedado hecha distribución fuerzas. En ella se ha procurado queden mañana 
atendidos todos pueblos con mayor numero aquellos que por su importancia o circunstancias 
lucha electoral asi lo aconsejen, cuidando siempre capital por no poder olvidar que ademas 
elecciones hay la tensión animos de una huelga que comprende todos obreros menos gas, 

27.- “Medidas para las elecciones”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.234. Eivissa, dimecres, 15 de novembre de 1933, 
pàg. 3. 
28.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
29.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
30.- “Las elecciones en Baleares. Distribución de fuerzas”, a La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 1933, 
pàg. 2; “Política. El orden público y la libre emisión del voto”, a El Día, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 
2; “Las elecciones en Baleares. Distribución de fuerzas para mañana”, a La Última Hora, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 2; “Las próximas elecciones en Baleares. Distribución de fuerzas”, a Correo de 
Mallorca, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
31.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
32.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
33.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
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electricidad, panaderia y tranvias, por tener esperar plazos legales a declararla. Autoridad 
militar coopera con fuerzas Ejercito vigilancia transformador y amarre cable, que con las que 
yo dispongo me hubiera sido imposible atender.”34  
Des de València foren enviats 25 guàrdies d'Assalt per reforçar les mesures en els col·legis 
electorals i també per evitar incidents arran del moviment vaguístic. 
El 18 de novembre, a les 17,20 h, des de Maó, el delegat del Govern envià un telegrama al 
ministre de la Governació en la qual li detallava el pla: “Fuerzas mixtas Carabineros guarden 
Mahon, Ciudadela, Alayor, Mercadal, Fornells, San Luis, San Cristobal, Villacarlos, 
disolviendo grupos dificulten libre acceso colegios. Camionetas facilitadas trasportes 
militares estarán dispuestas desplazar fuerza cualquier punto Isla. Agentes Vigilancia 
perseguiran soborno; Delegado suscribe publica hoy alocución fijando normas. No ocurre 
novedad.”35 
El 17 de novembre, el governador Manent telegrafià al ministre de la Governació demanant 
fins l'hora que podia autoritzar les radiacions dels discursos que es pronunciassin en els 
mítings electorals.36 L'endemà, a les 2,30 h, el ministre li contestà que es podien radiar fins a 
les 18 h.37 
El Día del 5 de novembre de 1933 publicà la relació nominal de persones que podien actuar 
de notaris en les eleccions generals, d'acord amb la disposició del Decret del president de la 
República, a proposta del Ministeri de Justícia, del 24 d'octubre de 1933. Podien ser habilitats 
per fer constar l'existència de fets que poguessin influir en la puresa del sufragi durant els 
dies que es verifiqui l'elecció de diputats a Corts. [vegeu la relació nominal]38 
 
La preocupació del Govern Civil per garantir la lliure elecció  
El 10 de novembre, es publicà una ordre sobre les eleccions per evitar qualsevol acte o 
maquinació que pogués afectar el lliure exercici del dret a vot. L'ordre, estructurada en cinc 
articles, alertava a les autoritats que, d'una banda, havien d'evitar que es formassin grups 
davant les portes dels col·legis electorals que dificultassin l'accés ordenat a la meses 
electorals i, de l'altra, havien de vigilar en les inmediacions dels col·legis i en les vies d'accés 
per evitar coaccions. En cas de suborns havien de posar als autors, encobridors o inductors a 
disposició dels tribunals de Justícia. S'encarregaria de l'ordre els agents de l'autoritat. A més, 
per facilitar la identificació dels electors en els casos de dubte als quals es refereix l'article 43 
de la Llei electoral, podien emprar-se o exhibir-se pels electors els mitjans i documents que el 
citat article expressava, al mateix temps que actes o informacions notarials de reconeixement, 
passaports, documents militars o qualsevol altres autoritzats pels funcionaris. També, arran 
del que disposava l'article 67 de la Llei electoral es consideraven autors dels delictes 
compresos en el títol VIII d'aquesta llei, els que directament o indirecte executin o facilitin 
l'execució de qualsevol de les infraccions a les quals es refereixen les mesures preventives 
d'aquesta ordre.39  

34.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
35.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN.  
36.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
37.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
38.- “Política. Quienes podrán actuar como Notario en las próximas elecciones”, a El Día, diumenge, 5 de 
novembre de 1933, pàg. 5; “Las elecciones en Baleares. Quienes podrán actuar como notario en las próximas 
elecciones”, a La Última Hora, dilluns, 6 de novembre de 1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares. Quienes 
podrán actuar como notorios en las próximas elecciones”, a La Almudaina, dimarts, 7 de novembre de 1933, 
pàg. 2.  
39.- “Orden sobre las elecciones”, a La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4; “Notas 
políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.229. Eivissa, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2. Aquesta nota del diari 
eivissenc destacava que “habrá guardia civil en todos los colegios para proteger a las mugeres.” 
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El ministre de la Governació envià un telegrama als governadors civils en el qual per evitar 
actuacions i interpretacions que dificultassin l'exercici lliure del sufragi, “no podrán actuar en 
las mesas electorales, ni en ninguna de las operaciones a que a la elección se refiera, ni 
siquiera con carácter de asesores, persona alguna ajena a las que la Ley Electoral señala y 
determina a estos efectos.”40 
El 13 de novembre, el governador civil, Joan Manent, publicà una circular sobre les mesures 
per garantir la llibertat de vot als ciutadans. Cridava l'atenció als batles i a les forces de 
l'ordre públic perquè tenguessin en compte les normes i instruccions dictades des del 
Govern.41 Deia: "A cuantos dependan de mi autoridad encarezco la observancia de las 
disposiciones legales y de las reglas dictadas por el Gobierno, extremando su celo para que la 
jornada electoral del domingo día 19 del corriente transcurra con normalidad, dispuesto por 
otra parte, a exigir con rigor las responsabilidades en que, por lenidad o mala intención, 
incurran lo mismo las autoridades y sus agentes que los demás ciudadanos.”42 El batle de 
Maó, Pere Pons Sitges publicà un ban fent públics a tots els ciutadans del municipi aquestes 
disposicions del governador.43 També el batle d’Eivissa, Ferrer, publicà la circular del 13 de 
novembre del governador civil Joan Manent.44 
Al mateix temps –i per recomanació del ministre de la Governació– el governador notificava 
que quedaven suspesos el diumenge, 19 de novembre, tots els espectacles públics, els jocs de 
futbol, festes, etc. que poguessin distreure la força pública, que s'havia d'emprar íntegrament 
pel manteniment de l'ordre en el procés electoral.45 
El 16 i 17 de novembre, tant el governador civil Joan Manent com el delegat del Govern a 
Menorca, Teodoro González publicaren l'ordre del Ministeri de la Governació contra les 
coaccions, suborns i violències el dia del comicis amb l'objectiu que les eleccions generals es 
poguessin verificar dins el major ordre i esperit cívic. D'una banda, advertia que tota persona 
que fos sorpresa en actes de suborn, coacció, suplantació o compra de vots, seria 
immediatament detinguda i lliurada a l'autoritat judicial. De l'altra, també advertia que serien 

40.- “Las elecciones en Baleares. Un telegrama del ministro”, a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 1; “Gobierno Civil. Las operaciones electorales. Telegrama del Ministro de la Gobernación”, a El 
Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2. El batle de Palma, Josep Tomàs Renteria, publicà un ban 
reproduint la circular del governador publicada en el Boletín Oficial de la Provincia. “Las elecciones en 
Baleares. Bando de la Alcaldía”, a La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 3. 
41.- “Como dice la Constitución nuestra, España es una República democrática, en la cual todos los poderes 
emanan del pueblo. Para que ello sea posible, precisa que el pueblo pueda expresar libre y espontáneamente su 
voluntad. El día 19 del corriente, en virtud delos mandatos de la Constitución, deben ser elegidos los 
representantes del pueblo que han de poseer y ejercer la potestad legislativa en el Congreso de los Diputados. Es 
deber de todos evitar sobornos, coacciones, suplantaciones, mistificaciones y todo cuanto pueda coartar la 
libertad del elector y restar espontaneidad al acto de emitir su sufragio.” “Las elecciones en Baleares. Una 
circular del Sr. Gobernador”, a La Almudaina, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2;  “Política. Una 
circular del Gobernador”, a El Día, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
42.- “La campaña electoral. Para el mantenimiento del orden”, a La Última Hora, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares. Una circular del Sr. Gobernador”, a La Almudaina, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2; “Política. Una circular del Gobernador”, a El Día, dimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2; “Las próximas elecciones en Baleares. Circular del Gobernador para que la jornada electoral 
transcurra con normalidad”, a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
43.- “Alcaldía de Mahón. Elecciones”, a La Voz de Menorca, núm. 9.123. Maó, divendres, 17 de novembre de 
1933, pàg. 1. 
44.- “Notas de la Alcaldía. Normas para las elecciones”, a Diario de Ibiza, núm. 13.017. Eivissa, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 3. 
45.- “La campaña electoral. Para el mantenimiento del orden”, a La Última Hora, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares. Una circular del Sr. Gobernador”, a La Almudaina, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2; “Política. Una circular del Gobernador”, a El Día, dimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2; “Las próximas elecciones en Baleares. Circular del Gobernador para que la jornada electoral 
transcurra con normalidad”, a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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sotmeses a l'autoritat aquelles persones –tot i no ser sorpreses "in fraganti"– fossin 
denunciades a l'autoritat com inductors, autors o encobridors dels esmentats maneigs 
delictius. A més, assenyalava que serien dissolts els grups que pel seu nombre o actitud 
obstruïssin el lliure accés als locals i carrers en els quals hi hagués constituïdes les meses 
electorals. També indicava que en cas d'aglomeració d'electors que concorrien a votar 
simultàniament en un mateix col·legi s'haurien de col·locar en fila per ordre d'arribada. Per 
facilitar la identificació dels electors en els casos de dubte, es podien utilitzar els documents 
que esmentava l'article 43 de la Llei Electoral a més d'actes, informacions notarials de 
coneixement, passaports, documents militars i qualsevol altre en general autoritzats pels 
funcionaris, dipositaris de la fe pública, judicial, extrajudicial, municipal i universitària. Així 
mateix, la prestació dels serveis de control els havien de fer tots els agents de l'autoritat. 
Finalment, esmentava que qualsevol acte o maquinació que pogués directament o 
subreptíciament tendir a mixtificar, dificultar o impossibilitar el compliment del deure 
electoral serien sancionats.46  
El 17 de novembre, el governador civil Manent publicà en el Boletín Oficial de la Provincia 
una circular en la qual expressava que donada la necessitat de tenir coneixement immediat 
del resultat de les eleccions, els batles –quan tinguessin coneixement del resultat de 
l'escrutini– havien de comunicar per telegrama o per telefonema molt urgent el nom i 
llinatges dels candidats, la seva afiliació política i el nombre de vots obtinguts (expressats en 
lletres).47 
El 17 de novembre, el director de l'Institut suspengué les classes durant la setmana i anuncià 
que tornarien a començar el dimarts, dia 21.48 
El 17 de novembre, el batle de Palma Josep Tomàs Renteria, publicà un ban en el qual 
reproduïa la circular publicada en el Boletín Oficial de la Provincia pel governador civil 
sobre les mesures per aconseguir que les eleccions es desenvolupassin amb normalitat.49 Així 
mateix, la Batlia d’Eivissa també publicà un ban en el qual reproduïa les mesures dictades pel 
governador civil, Joan Manent, el 13 de novembre.50 
 
Les denúncies de coaccions electorals 
En la sessió plenària de l'1 de novembre de 1933 del consistori de Palma, després de la 
denúncia del tinent de batle socialista, Ignasi Ferretjans, sobre les apostes en les carreres de 
cavalls i de galgos, sobretot en període electoral, el batle Josep Tomàs Renteria el contestà 

46.- "Una orden contra las coacciones, violencias y sobornos", a El Día, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 
2. El delegat del Govern a Menorca, publicà un ban que recollia les diposicions del l'orden del Ministeri de la 
Governació, però en feia una adaptació. González acabava afirmant "de la proverbial hidalguía, de la reconocida 
cultura y de los arraigos sentimientos democráticos del pueblo a que me dirijo, espero confiadamente que, 
continuando el magnífico ejemplo de tolerancia para todas las ideas que ha venido dando ejemplo a los demás 
españoles durante el período de propaganda, sabrá poner un broche honroso a tan ejemplar actuación, llegando 
hasta el final de todas las laboriosas operaciones prevenidas en nuestra Ley Electoral sin hacer necesaria la 
intervención de las medidas y resortes que aquí, como en todas partes, es elemental deber que tomen, y tienen 
tomadas, las autoridades responsables." El 18 de novembre de 1933, el delegat del Govern a Menorca transmitia 
còpia d'aquesta alocució al mnistro de la Governació. Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. 
Exp. núm. 5. AHN. També a "Delegación del Gobierno de la República en Menorca", a La Voz de Menorca, 
núm. 9.124. Maó, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 1 
47.- "Las próximas elecciones en Baleares. Circular del Gobernador sobre los datos de los escrutinios", a 
Correo de Mallorca, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
48.- "Se suspenden las clases en el Instituto", a La Última Hora, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2; 
"Las elecciones en Baleares. Suspensión de las clases en el Instituto", a La Almudaina, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 3. 
49.- "Las próximas elecciones en Baleares. Bando de la Alcaldía", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
50.- “Notas de la Alcaldía”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.237. Eivissa, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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que pensava obrir una informació sobre possibles coaccions electorals. El portaveu socialista 
Llorenç Bisbal, comentà que quan s'encarregà de la Batlia, amb la recepció que féu al 
personal municipal, els exposà l'absoluta llibertat de professar qualsevol ideologia política, 
però que de cap de les maneres es podia permetre que “un funcionario municipal, valiéndose 
de su cargo coaccione a nadie.” Per això, proposà que l'Ajuntament acordàs deixar cessant 
immediatament qualsevol empleat, que valent-se del seu càrrec, demanàs vots o coaccionàs 
per aconseguir-los. La corporació així ho acordà.51  
Novament, en la sessió plenària de l'Ajuntament de Palma del 15 de novembre, el regidor 
socialista Jaume Bauzà es queixà de com estava confeccionat el cens electoral, que qualificà 
“de verdera calamidad” i sol·licità que el consistori es dirigís al president del Consell de 
Ministres pregant que no es fessin altres eleccions després de les de diputats a Corts del 19 de 
novembre, sense que s'hagués elaborat un nou cens. El regidor socialista Garcia afegí alguns 
detalls, com variacions de sexe i de domicili, per demostrar les errades del cens. El portaveu 
socialista Bisbal també assenyalà diverses errades i posà com exemple un marit que votaria 
en la secció de la plaça de Toros i la seva dona a la Indioteria. El consistori aprovà la petició 
inicial del regidor socialista.52 
En la sessió plenària del 15 de novembre, el portaveu la minoria socialista Llorenç Bisbal 
denuncià les coaccions d'un empleat municipal als venedors del mercat de Santa Catalina. 
Manifestà que tenia testimonis d'aquests fets i recordà que s'havia acordat que serien cessats 
els funcionaris municipals que fessin coaccions electorals. El batle Josep Tomàs Renteria el 
contestà que comprovaria la denúncia.53 
En la sessió plenària del 22 de novembre, el regidor Comas proposà que es tingués en compte 
per a les properes eleccions que els interventors, presidents de mesa i adjunts –que havien de 
treballar des de les 8 h del matí fins a les 22 o 24 h– tinguessin una subvenció de 10 o 15 ptes 
i que la batlia els lliuràs aliments. El batle Tomàs Renteria s'estudiaria el tema, però que als 
interventors els havien de pagar les despeses els candidats. El regidor Comas manifestà que 
com a metge s'havia trobat amb alguns casos de ciutadans que li havien sol·licitat certificats 
d'impossibilitat física per lliurar-se d'haver de ser membres de la mesa.54 
 
La declaració de vaga general 
Del 17 al 26 de novembre, es declarà una vaga general que tingué un ampli seguiment. El 17 
de novembre, al migdia, el governador civil declarà als periodistes que la força pública 
s'havia desplegat per la ciutat per evitar coaccions dels vaguistes. Anunciava que a causa de 
les coaccions s'havien produït algunes detencions i destacava la del candidat comunista 
Miquel Llabrés que havia estat alliberat per ordre del governador ja que “los cargos que 
contra él se hacian no eran graves.” El Delegat de Treball convocà una reunió a les 18 h. del 
Jurat mixt del gremi de sabaters. El governador civil va prohibir les reunions de les entitats 
obreres i anunciava que els tramvies i autobusos havien funcionat amb alguna intermitència.55   
El 17 de novembre, varen esclatar petards a les portes del Convent de les Germanes 
Franciscanes des Carritxó –que arrabassà el dintell, deixà la porta destrossada i va rompre 
tots els vidres– i de la vicaria de Cas Concos –que causà petits desperfectes.–56 També va 
esclatar un petard en el domicili del tinent de carrabiners de Santanyí.57 

51.- Llibre d'actes. 1933. AMP. 
52.- Ibid. 
53.- Ibid. 
54.- Ibid. 
55.- "El paro de ayer", a La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
56.- "Dos petardos en Felanitx", a La Última Hora, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2; "Actos 
vandálicos en Felanitx", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 4. 
57.- "Un petardo", a La Última Hora, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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8.2. LES CANDIDATURES  
En aquestes eleccions de novembre de 1933, a les Illes Balears, es varen presentar quatre 
candidatures completes a tots els llocs de la majoria (Coalició de Centre-Dreta-Regionalista, 
la Conjunció Republicana-Socialista, el Partit Radical i el Partit Comunista) i una a la 
minoria (Afirmació Dretana).   
El 21 d'octubre, La Última Hora, després de reproduir la nota de l'acord del Partit Republicà 
de Centre, la Unió de Dretes i els partits Regionalista-Autonomista, comentà que la resta de 
partits encara no havien resolt quants de candidats presentarien i qui serien. Així i tot, hi 
havia rumors que els radicals presentarien dos candidats, mentre que la coalició socialista i 
Acció Republicana, amb el suport dels radicals socialistes, presentaria candidatura per les 
majories.58 
 
8.2.1. LA COALICIÓ DE CENTRE-REGIONALISTA-DRETA  
El centre-dreta s'havia començat a reorganitzar arreu de tot l'Estat el 1932 i en recolliren els 
resultats en aquests comicis. 
Sens dubte, la victòria de les dretes tant en les eleccions municipals parcials d'abril de 1933 
com, sobretot, en les votacions del Tribunal de Garanties Constitucionals havien mostrat la 
necessitat d'establir una estratègia de coalició entre la Unió de Dretes, el Partit Republicà de 
Centre i el Partit Regionalista. 
El 14 d'octubre de 1933, l'Agència Mencheta telegrafià al diari La Almudaina per comunicar 
que havien parlat en l'Hotel Palace, de Madrid, amb el president de la Unió de Dretes, Lluís 
Zaforteza –que era vocal del Consell Nacional de la CEDA en representació de les Balears–, 
per obtenir declaracions sobre les pròximes eleccions generals. Zaforteza comentà que cap de 
les candidatures que circulaven s'havia confeccionat amb el consentiment de la direcció del 
partit i que el dimarts s'havia de reunir el Comitè Provincial del partit per analitzar la 
situació.59 
El 17 d'octubre, el president de la Unió de Dretes, Lluís Zaforteza –recent arribat de Madrid– 
féu declaracions als diaris La Almudaina i Correo de Mallorca exposant l'entusiasme que hi 
havia en Acció Popular –que preparava acuradament la campanya– i els demés partits 
integrants de la CEDA, davant els comicis convocats. Amb la previsió de poder rectificar la 
política d'esquerres, es parlava de la divisió del Partit Radical –que era el que “parecía tener 
más preponderancia”– i de les possibilitats que la CEDA pogués ser l'únic partit que arribàs 
als 100 diputats, al qual s'afegirien els 40 o 50 escons més obtinguts pels agraris 
independents, els tradicionalistes i la Renovació Espanyola. Tot i que el Govern havia 
anunciat fer uns comicis imparcials, l'opinió pública no ho esperava així i alertava que “se 
efectuarán a base de la coacción.” Zaforteza acabava dient que a l'horabaixa el Comitè 
Provincial d'Unió de Dretes s'havia de reunir i que prendria acords sobre l'estratègia política a 
Mallorca.60  
En la reunió del Comitè Provincial de la Unió de Dretes –integrat per representants de 
Menorca, Eivissa, dels partits judicials d'Inca, Manacor i Palma i de la junta directiva de la 
Unió de Dretes–, Lluís Zaforteza donà les orientacions que havia dictat el Consell Nacional 

58.- "Las próximas elecciones en Baleares. Los demás partidos", a La Última Hora, dissabte, 21 d'octubre de 
1933, pàg. 2. 
59.- "Hablando con el Sr. Zaforteza.— Ninguna de las candidaturas derechistas que circulan es cierta", a La 
Almudaina, diumenge, 15 d'octubre de 1933, pàg. 9. 
60.- "Política local. Hablando con el presidente de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 18 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; "Llegada del Presidente de "Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, dimarts, 17 d'octubre 
de 1933, pàg. 2. També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.994. Eivissa, dijous, 19 d'octubre de 
1933, pàg. 4. 
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de la CEDA. El Comitè acordà concedir un vot de confiança al Comitè d'enllaç amb els altres 
partits afins, per analitzar i estudiar una entesa entre totes les formacions polítiques.61 
Per iniciativa de la Unió de Dretes, representada pel president Lluís Zaforteza i pel 
vicepresident Antoni Moncada, començaren les gestions prop dels partits regionalista-
autonomista i republicà de centre, encaminades a aconseguir una aliança electoral. Zaforteza 
i Moncada es reuniren diverses vegades amb els regionalistes Bartomeu Fons i Faust Morell i 
amb el centristes Lluís Pascual i Jaume Móra i arribaren a un acord per presentar candidatura 
per majories.62 
El Comitè d’enllaç del Partit Republicà de Centre, la Unió de Dretes i el Partit Regionalista-
Autonomista, fou integrat per Lluís Pascual, Lluís Zaforteza i Bartomeu Fons, 
respectivament. El 21 d’octubre, aquest Comitè envià una nota a la premsa en què 
manifestava que havien acordat presentar una candidatura de coalició de centre-dreta, que 
havia d’estar formada per dos candidats de centre, dos de la Unió de Dretes i un del Centre 
Regionalista-Autonomista.63 A partir d'aleshores, aquests partits treballaren per concretar els 
seus respectius candidats.  
El 22 d'octubre, Correo de Mallorca manifestava que hi havia rumors de diversos possibles 
candidats de la coalició de centre-dreta, però “nos abstenemos de recoger los nombres que 
circulan” esperant que es reunissin els respectius comitès i designassin els seus representants. 
Així i tot, afirmava que era molt probable que es donàs entrada a la llista a un representant de 
les illes de Menorca i d'Eivissa.64  
El 24 d'octubre, el Partit Republicà de Centre feia pública una nota en la qual afirmava que 
no havia designat els seus candidats, ni cap dels seus organismes s'havia reunit per tal cosa.65 

61.- "Unión de Derechas y las próximas elecciones. Una nota oficiosa", a La Almudaina, dimecres, 18 d'octubre 
de 1933, pàg. 4; "Política. Unión de Derechas", a El Día, dimecres, 18 d'octubre de 1933, pàg. 2; "De Política. 
Unión de Derechas", a La Última Hora, dimecres, 18 d'octubre de 1933, pàg. 2; "De política. Reunión del 
Comité Provincial de "Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 2. També 
“De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.994. Eivissa, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 4 i “Notas 
políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.214. Eivissa, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
62.- "Política. Las elecciones: coalición de centro-derechas", a El Día, diumenge, 22 d'octubre de 1933, pàg. 2; 
"Las próximas elecciones en Baleares. Candidatura por mayorías", a La Última Hora, dissabte, 21 d'octubre de 
1933, pàg. 2. Reproduït també a “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.999. Eivissa, dimecres, 25 
d'octubre de 1933, pàg. 1. 
63 .- La nota, a més, deia que els candidats dels tres partits, “conservando íntegramente su ideología propia, 
lucharán frente a todos los sectores de izquierda.” "Las elecciones en Baleares. La unión de los partidos Unión 
de Derechas, Republicanos de Centro y Regionalista-Autonomista de Mallorca es un hecho", a La Almudaina, 
diumenge, 22 d’octubre de 1933, pàg. 4; "Política. Las elecciones: coalición de centro-derechas", a El Día, 
diumenge, 22 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Gestiones.— Nota oficiosa", a 
Correo de Mallorca, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2. També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 
12.999. Eivissa, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 1 i “Se asegura el triunfo de cuatro radicales en Palma”, a 
La Voz de Ibiza, núm. 3.216. Eivissa, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 3. Aquest acord feia dir a aquest diari: 
“Como se da por seguro el triunfo de dos radicales y los republicanos del centro están inspirados por el Sr. Alba 
teniendo en cuenta que éste se ha afiliado al partido del Sr. Lerroux se augura que Baleares dará cuatro 
diputados radicales.” “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.217. Eivissa, dimarts, 24 d'octubre de 1933, 
pàg. 3. Aquest diari, després de transcriure la nota, afegia “Como verá el lector está bien claro que el bloque 
luchará contra todos los sectores de izquerda. Queda por lo tanto al parecer desechada la idea de proteger en 
algunos pueblos de Mallorca la candidatura radical, como se ha venido rumoreando sin fundamento por lo visto 
aunque con certero instinto de conservación, pues para las derechas es preferible que salgan los radicales a los 
socialistas.”  
64.- "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura radical", a Correo de Mallorca, dilluns, 23 d'octubre 
de 1933, pàg. 2. 
65.- "Política. Candidatos", a El Día, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. El 
Partido de Centro no ha designado sus candidatos", a Correo de Mallorca, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 
2. També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.000. Eivissa, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 4. 
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El 25 d’octubre, Diario de Ibiza i La Voz de Ibiza informaven que segons notícies 
telegràfiques el Comitè d’Unió de Dretes –en la reunió celebrada el dia 24– havia acordat 
presentar Lluís Zaforteza –marquès del Verger– i Tomàs Salort.66  
El 27 d'octubre, La Almudaina informava “por conducto fidedigno” que el Comitè provincial 
d'Unió de Dretes havia designat com a candidats en la coalició el president de la Unió de 
Dretes de Mallorca Lluís Zaforteza Villalonga –marquès del Verger– i el president de la Unió 
de Dretes de Menorca, regidor de Ciutadella i advocat Tomàs Salort Olives.67 L'endemà, el 
Comitè Provincial de la Unió de Dretes féu pública una nota que confirmava aquests 
nomenaments i afirmava que des del principi havien tingut l'objectiu de designar tres 
candidats en la coalició, un per cada illa, però no s'havia pogut aconseguir. Així i tot, es feia 
constar que “el mismo carácter con que se presentan a la lucha los candidatos excluye el 
aspecto local que pueda darse a ello, ya que deben entenderse representantes de todas y cada 
una de las entidades integrantes del Comité Provincial sin preferencias ni exclusiones.”68 
El 24 d'octubre, el president de la Secció d'Interventors del Centre Regionalista-Autonomista 
pregava a tots els correligionaris que poguessin fer d'interventors passassin per les oficines 
electorals del carrer de la Unió, núm. 13.69  
El 28 d'octubre, les juntes directives dels Partits Regionalista i Autonomista designaren com 
a candidat el president del Partit Regionalista, Bartomeu Fons Jofre de Villegas i acordaren 
prendre mesures per actuar en la “más estricta lealtad al pacto.”70 
El 31 d’octubre, el comitè del Partit Republicà de Centre decidí unànimement que fessin part 
de la coalició per aquest partit Joan March Servera i Pere Matutes Noguera.71 Però, hi havia 
rumors que, a més, d’aquests dos candidats també es presentaria Joan March Ordinas per 
treure sis diputats.  

66.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.999. Eivissa, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 1. La 
nota advertia “No habiendo sido posible incluir en la candidatura un candidato ibicenco, en la misma reunión 
acordó dicho Comité que el Partido Agrario de Ibiza figura en primer término en la próxima legislatura.” També 
“Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.217. Eivissa, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
67.- "Las elecciones en Baleares. Los candidatos de Unión de Derechas", a La Almudaina, divendres, 27 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Política. Los candidatos de la "Unión de Derechas", a El Día, dissabte, 28 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura de Unión de Derechas", a Correo de 
Mallorca, divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
68.- "Las próximas elecciones en Baleares. Unión de Derechas", a La Última Hora, dissabte, 28 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Nota de la "Unión de Derechas", a La Almudaina, diumenge, 29 
d'octubre de 1933, pàgs. 1-2; "Política. C.E.D.A", a El Día, diumenge, 29 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Nota de la "Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, dissabte, 28 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.001. Eivissa, dissabte, 28 d'octubre de 1933, 
pàg. 1. 
69.- "Política. Centre Regionalista-Autonomista de Mallorca", a El Día, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
70.- "Las elecciones en Baleares. Partidos Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, diumenge, 29 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; "Política. Partidos Regionalista-Autonomista", a El Día, diumenge, 29 d'octubre de 1933, pàg. 
8; "Las próximas elecciones en Baleares. Partido Regionalista-Autonomista", a La Última Hora, diumenge, 29 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Los partidos Regionalista-Autonomista 
designan su candidato", a Correo de Mallorca, dilluns, 30 d'octubre de 1933, pàg. 2; “Las elecciones en 
Baleares”, a Diario de Ibiza, núm. 13.004. Eivissa, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. 
71 .- "Las próximas elecciones en Baleares. Los candidatos del centro", a La Última Hora, dimarts, 31 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Los candidatos del Partido del Centro", a La Almudaina, 
dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Designación de candidatos", a El Día, dimecres, 1 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Los candidatos del partido del Centro", a 
Correo de Mallorca, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares”, a Diario de Ibiza, 
núm. 13.004. Eivissa, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. Diario de Ibiza havia informat que el dissabte, 
28 d’octubre, s’havia de reunir el Comitè del Partit de Centre per a la designació dels dos candidats i que es 
creia que “uno de ellos será nuestro paisano D. Pedro Matutes.” “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 
13.001. Eivissa, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 1. 
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El 31 d'octubre, ja es donava per tancada la candidatura de la Coalició de Centre-Dreta-
Regionalista, integrada pels centristes Joan March Servera i Pere Matutes Noguera, pels 
dretans Lluís Zaforteza Villalonga i Tomàs Salord i pel regionalista Bartomeu Fons Jofre de 
Villegas.72 
El 4 de novembre, els caps i delegats de les agrupacions locals del Partit Republicà de Centre 
es reuniren per refrendar els candidats proposat pel Comitè Provincial. Va presidir l'acte el 
cap provincial Lluís Pascual que proposà com a candidats Joan March Servera i Pere Matutes 
Noguera, que foren elegits per aclamació. Acte seguit, Pascual recomanà no fer cap tipus de 
modificació en les candidatures de la coalició.73 La designació de Pere Matutes suposà una 
àmplia satisfacció pels eivissencs, com posà de manifest La Voz de Ibiza.74 
 
La fuita de Joan March Ordinas de la presó d’Alcalá de Henares 
El 2 de novembre de 1933, poc després de les 22 h, Joan March va fugir de la presó d'Alcalá 
de Henares. Féu el trajecte d'Alcalá de Henares fins a La Línea en cotxe.  El 7 de novembre, 
el diari El Día dedicava l'article “Fin de un proceso” a la fuita de March de la presó.75  
El 8 de novembre, des de Madrid, Joan March Servera envià una carta al president del 
Comitè Provincial del Partit Republicà de Centre Lluís Pascual, en la qual renunciava a la 
designació de candidat a favor del seu pare.76 A la nit del dia 10, el Comitè Provincial del 

72.- "Las próximas elecciones en Baleares. Los candidatos de centro", a La Última Hora, dimarts, 31 d'octubre 
de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Los candidatos del partido del Centro", a Correo de 
Mallorca, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares”, a Diario de Ibiza, núm. 13.004. 
Eivissa, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.223. Eivissa, 
dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2. Aquesta darrera nota afegia “Suponemos que los regionalistas de las 
Salinas obedecerán la indicación de su correligionarios contribuyendo así al mayor éxito de la candidatura.” 
73.- "Las elecciones en Baleares. Los candidatos del centro", a La Última Hora, dissabte, 4 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano de Centro", a El Día, diumenge, 5 de novembre de 1933, pàg. 8. 
74.- Sobre la candidatura de Pere Matutes, el diari La Voz de Ibiza comentava: "Empezamos hoy estas notas con 
una agradable noticia nopor esperada menos halagüeña: ¡volvemos a tener diputado! Efectivamente, después de 
una legislatura constituyente en la que nuestra isla estuvo huérfana de representación verdad, si bien no se nos 
devolvió el distrito, por lo menos el buen sentido de los políticos mallorquines ha hecho que podamos tener un 
diputado propio que, para el caso viene a ser lo mismo. Alegrémonos. Y agradezcamos al partido Centro su 
comprensión, su vista política y su generosidad. Para quienes como nosotros hemos sostenido tantes veces la 
conveniencia de que Ibiza tenga diputados del país, porque nadie como ellos para conocer mejor sus 
necesidades, la noticia supone el triunfo de nuestras ideas, por lo que nuestra satisfacción es mucha y viene 
agrandada —permítannos los coalicionistas esta expansión— por haber recaído la propuesta de candidato en 
uno de los nuestros, en uno del bloque, que ya en otras ocasiones de luchas enconadas había prestado su nombre 
"sacrificándose" por el partido. Justo es pues que ahora en las elecciones tranquillas que se avecinan el Comité 
provincial le haya premiado aquellos servicios con un puesto en la candidatura Centro-Derechas que equivale a 
hacerle diputado porque la victoria de la coalición es más que segura. Ibiza también está de enhorabuena porque 
el balance de mejoras conseguidas durante estos últimos años no puede ser más fatal para sus intereses. Ya 
tenemos pues los ibicencos lo que con tanto afán veníamos deseando. A pensar todos en una Ibiza grande y a 
votar como un solo hombre."  Així mateix, s'afirmava que quan fou coneguda designació de Pere Matutes en les 
tertúlies polítiques causà molt bona impressió. "Con el nombre del señor Matutes han quedado desvanecidas las 
dudas que pudieran abrigar quienes, seguramente en su buen deseo de que Ibiza no quedara sin representación, 
creían ver en la tardanza en dar sus candidatos el partido centro cierto desvío hacia nuestra isla. Para nosotros 
que sabíamos como pensaban los centristas mallorquines no era un secreto que Ibiza tendría esta vez diputado y 
así lo veníamos dando a entender todos los días. No nos hemos equivocado pues." "Política. La candidatura del 
señor Matutes", a El Día, diumenge, 5 de novembre de 1933, pàg. 2.  
75.- "Fin de un proceso", a El Día, dimarts, 7 de novembre de 1933, pàg. 2.  
76.- El text complet de la carta deia: "Mi querido amigo: 
Antes que nada quiero expresar mi sincera gratitud hacia ustedes por el gran honor que me hacen al designarme 
candidato a Diputado a Cortes por nuestra amada Región, agradecimiento que se hace mayor, al considerar que 
en el partido existen otros elementos con mejores aptitudes para el cargo, que sacrifican sus legítimas 
aspiraciones para darse esta prueba de afecto, para mí inolvidable. Conociendo, pues, cuán grande era para mi el 
honor recibido, fácilmente comprenderán con cuanto pesar ha de renunciar al mismo. Pero las circunstancias 
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Partit Republicà de Centre acordà per unanimitat modificar els seus candidats: en lloc de 
Joan March Servera, presentarien el seu pare Joan March Ordinas.77 
L’11 de novembre, els membres del Comitè d'enllaç, Lluís Pascual, Lluís Zaforteza i 
Bartomeu Fons, presentaren la candidatura de la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta, 
integrada pels republicans de centre Joan March Ordinas  i Pere Matutes Noguera; els 
cedistes Lluís Zaforteza Villalonga i Tomàs de Salord Olives, i el regionalista Bartomeu Fons 
Jofre de Villegas.78 Així mateix, definien una de les estratègies de campanya que durien a 
terme, que consistia en insistir en la necessitat de votar íntegrament tota la candidatura. Aixó 
era motivat per la insistència de l’Afirmació Dretana –que es presentava per les minories– de 
combinar-se amb alguns candidats de dretes. El Comitè d'enllaç de Centre-Dreta-
Regionalista afirmava que “esta es la única candidatura autorizada” i que “todos los afiliados 
y simpatizantes “Deben votar” sólo esos nombres. Quedan desautorizada cualquiera 
combinación que redunda en perjuicio de su triunfo. Los que tachasen cualquiera de estos 
nombres o los modificaran con otros, perjudican la causa que quieren defender y facilitan el 
triunfo de los adversarios.”79 
El 26 d'octubre, la Unió de Dretes publicà el manifest “La necesidad de dar…”, en el qual 
feia una petició de suport econòmic a la candidatura de Dretes. El text deia: 
“Según la célebre frase de Napoleón para ganar una guerra son necesarias tres cosas: dinero, 
dinero y dinero. Nadie pondrá en duda, que si no es lo único, no deja de ser uno de los 
factores más importantes, porque ¿no tacharíamos de locos a los que intentaran defender la 
teoría de que para sostener una guerra no se necesita dinero? Lo que decimos de la guerra 
puede decirse de una lucha electoral y pienso que si Napoleón viviera en nuestros tiempos 
dirías de las elecciones lo que antes dijo de la guerra. El que pretenda que con depositar su 
papeleta en la urna ha cumplido con todos los deberes que la ciudadanía le impone, está en 
un gravísimo error. No basta que nosotros votemos, es preciso que voten los demás y como 
hay muchas personas unas por ignorancia, otras por indiferentismo, que si no se les empuja 
no votarán, es del todo necesario la propaganda, bien sea hablada o escrita pero para eso se 
necesita dinero, porque lectores míos, no se regala ni gasolina, ni gastos de imprenta ni nada 
absolutamente. Muchas cosas han perdido las derechas españolas por su tacañería en el dar. 
En la próxima lucha electoral, no va a ventilarse que sea uno u otro el Gobierno que rija los 
destinos de la Nación; va a ventilarse algo más importante y sagrado, va a decidirse si 

mandan, y mis deberes filiales y de mallorquín, me dictan una determinación y un ruego: aquella, mi renuncia a 
figurar en la candidatura; éste, que en el lugar destinado para mí, se proclame a mi padre, al que tantas y tan 
valiosas pruebas de afecto vienen dando reiteradamente. Yo espero que nuestra Región se alce una vez más en 
severa protesta contra la inícua persecución que en la persona de mi padre se ha venido realizando, votándole 
con el entusiasmo de siempre. Ello le servirá de estímulo para continuar con su fé y entusiasmo habituales, 
laborando por el engrandecimiento de nuestra patria chica dentro de la Patria grande, y constituirá además, un 
nuevo motivo para la imperecedera gratitud que a Uds. profesa su devoto amigo y correligionario que s. m. e." 
"Política. Partido Republicano de Centro", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones 
en Baleares. Partido Republicano de Centro", a La Última Hora, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 5; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Partido Republicano de Centro", a Correo de Mallorca, dissabte, 11 de 
novembre de 1933, pàg. 2, i “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.015. Eivissa, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 4 (reproduïda en part) 
77.- "Las elecciones en Baleares. Los candidatos del Partido Republicano del Centro", a La Almudaina, dijous, 
9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura del Partido de Centro", a 
Correo de Mallorca, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano de Centro", a El 
Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2, i “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.011. Eivissa, 
dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4. 
78.- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2. 
79.- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas 
elecciones en Baleares. Nota del Comité de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
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España, está conforme con esa política laica y de persecución a la Iglesia Católica que 
padecemos desde el advenimiento de la República, o si España repudia a esos hombres y a 
esa política. Yo por mi carácter de mujer católica, de derechas y ¿a qué negarlo? optimista, 
creo que el ambiente derechista que hoy se respira nos llevará al triunfo, mas si, lo que no 
creo probable, pero si que está dentro de lo posible, se pierde la lucha y es por falta de 
medios económicos ¿a quien culparemos después? Seamos desprendidos lectores míos, no 
vengo a pediros lo que os sobra de vuestros vicios, os pido algo más, quizás mucho más, que 
os desprendáis de algo que destináis a cubrir alguna de vuestras necesidades, sin que tenga 
esto que asustar a nadie; sí los que tienen mucho, deben dar mucho, en cambio los que tengan 
poco, que han de ser los más, tienen que dar poco, que por modesto que sea el donativo, será 
bien recibido, y unido a los otros pocos, podrá formar un fondo electoral, factor importante 
para la lucha de papeletas. Recordemos a la viuda del Evangelio que echó en el arca del 
templo un maravedí y que viéndolo Jesús dijo a sus discípulos que más había ofrecido a Dios 
aquella pobre mujer, que todos los otros, por cuanto estos habían ofrecido parte de lo que les 
sobraba, pero ella de su misma pobreza había dado lo que tenía y necesitaba para su sustento. 
Recordemos también que en la prensa de Madrid hemos leído estos días como la Directiva de 
los Chóferes inscritos en la Casa del Pueblo han ofrecido al partido socialista 10.000 pesetas 
como donativo y crédito de 90.000 a devolver cuando las circunstancias lo permitan, para la 
formación de un fondo electoral. Otro ejemplo según me han dicho, no lo aseguro: la Casa 
del Pueblo de Palma pide a sus asociados una cuota extraordinaria de cinco pesetas también 
para la próxima lucha que seguramente pagarán con desprendimiento.. 
Lectores, del enemigo el consejo.” 
S'indicava que en la Unió de Dretes de la plaça de la Constitució, núm. 23 i del carrer de Sant 
Jaume, núm. 21, de Palma, en la Secció Femenina es rebien donatius en metàl·lic i 
oferiments de cotxes per a la propaganda electoral, de 10,30 a 13,30 h i de 17 a 20 h.80 
El 12 de novembre, el vocal suplent del Tribunal de Garanties Constitucionals, el regionalista 
Josep Sampol, després de tornar de Madrid, declarà al diari La Última Hora que “las 
impresiones que he podido recoger en Madrid, entiende que ha de triunfar la candidatura 
radical y la de derechas cuyos componentes trabajan con una fé y un entusiasmo pocas veces 
observado. Por tanto, la mayoría en el futuro Congreso, casi con toda seguridad quedará 
integrada sobre dicha base.”81 
 
8.2.1.1. La campanya electoral 
Des del 22 d’octubre, la Secció Femenina de la Unió de Dretes féu una intensa campanya 
propagandista pels pobles de l’illa. Els primers actes se celebraren a Biniali i a Consell (22 
d'octubre) i, el 29 d'octubre, les oradores es dividiren en dos grups i mentre un visitava 
Costitx, l'altre anava a Puigpunyent.82  
Des del 23 d'octubre, el Centre Regionalista-Autonomista instal·là unes oficines electorals en 
el local social del carrer de la Unió, núm. 13 per resoldre dubtes sobre les properes 

80.- "Las próximas elecciones en Baleares. La necesidad de dar…", a Correo de Mallorca, divendres, 27 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. La necesidad de dar…", a La Almudaina, divendres, 27 
d'octubre de 1933, pàg. 2. 
81.- "Impresiones sobre el Tribunal de Garantías. Hablando con D. José Sampol", a La Última Hora, dimarts, 
14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
82.- Segons la nota propagandista de la Secció Femenina de la Unió de Dretes, a Puigpunyent els esquerrans 
intentaren interrompre l'acte, però la intervenció de la Guàrdia Civil va possibilitar mantenir l'ordre. "Las 
elecciones en Baleares. De la Sección Femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, divendres, 10 de 
novembre de 1933, pàg. 4; "Política. Propaganda electoral de la sesión[sic] femenina de la Unión de Derechas", 
a El Día, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 8. "Propaganda electoral de la Sección Femenina de "Unión de 
Derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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eleccions.83 El 25 d'octubre, el president de la Secció d'Intervenció del Centre Regionalista-
Autonomista feia una crida als correligionaris perquè s'inscriguessin per fer d'interventors en 
els comicis generals.84 
El 27 d'octubre, la Unió de Dretes llançà un manifest sobre la participació en les eleccions. El 
text acabava dient que s'admetien donatius per a la campanya en el local social del partit 
(carrer de la Constitució, núm. 23) i de la Secció Femenina (carrer de Sant Jaume, núm. 21).85 
El 7 de novembre, va recórrer per Palma el rumor que Gil Robles haviat estat objecte d'un 
atemptat. Arran d'aquest fet, els dirigents de la Unió de Dretes es posaren en contacte 
telefònicament amb Madrid i confirmaren la falsetat del rumor.86 
El 31 d'octubre, el Partit Republicà de Centre feia pública unes instruccions per als apoderats 
i interventors dels candidats.87 
La nit del 2 de novembre, el candidat Bartomeu Fons Jofre de Villegas sortí cap a Menorca 
en viatge de propaganda electoral.88 
El 4 de novembre, a Calvià el batle va intentar suspendre l'acte.89 El diumenge, 5 de 
novembre, també formant dos grups propagandístics, es feren actes a Santa Maria, Santa 
Eugènia, Lloret, Bunyola i Sóller.90 

83.- "Las próximas elecciones en Baleares. El Centro Regionalista-Autonomista", a La Última Hora, dilluns, 23 
d'octubre de 1933, pàg. 2. 
84.- "Las próximas elecciones en Baleares. Centro Regionalista-Autonomista", a La Última Hora, dimecres, 25 
d'octubre de 1933, pàg. 2. 
85.- "Las próximas elecciones en Baleares. Un manifiesto", a La Última Hora, divendres, 27 d'octubre de 1933, 
pàg. 2. També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.002. Eivissa, dimecres, 1 de novembre de 1933, 
pàg. 1 (no el reproduïa per la seva extensió però en feia un resum). 
86.- "Rumor falso. Gil Robles no ha sido objeto de ningún atentado", a Correo de Mallorca, dimarts, 7 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
87.- "Guía del Elector. Partido Republicano de Centro. Instrucciones para los apoderados e interventores de los 
candidatos", a El Día, dimarts, 31 d'octubre de 1933, pàg. 6. 
88.- "Política. Viaje de propaganda electoral", a El Día, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 8; "Las próximas 
elecciones en Baleares. D. Bartolomé Fons a Mahón", a La Última Hora, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 
2; "Las próximas elecciones en Baleares. Don Bartolomé Fons", a Correo de Mallorca, dijous, 2 de novembre 
de 1933, pàg. 2; “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.225. Eivissa, dissabte, 4 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
89.- La nota afirmava "A pesar de lo desapacible de la noche, a la hora anunciada comenzó el acto, que fué 
desarrollándose normalmente, hasta que hallándose en el uso de la palabra la segunda de las oradoras y sin que 
se hubiera producido desorden alguno, y si únicamente interrupciones, se destacó de entre el público un señor, 
que subiendo al escenario, suspendió el acto, desapareciendo rápidamente del local. La presidencia protestó 
enérgicamente de tan injustificado atropello y quiso averiguar los derechos que le asistían para hacerlo, 
consiguiendo saber por extraños que se trataba de la persona que actuaba de alcalde. Suspendido el mitín las 
oradoras confundidas con los que hicieron durante el acto cuantas interrupciones quisieron, debatieron 
amigablemente, sin alboroto alguno, hasta que el cabo de la Guardia Civil les obligó a que salieran del local a 
pesar de la lluvia torrencial que caía y el huracán que soplaba. En resumen un mitin que se suspende por un 
alcalde que no hallando materia punible en los discursos aprovecha las interrupciones de sus afines, sin darse 
siquiera a conocer como autoridad, ni como delegado de ella. ¿Cabe mayor ilegalidad, atroellpo y descortesía? 
Mítines como el de Calviá favorecen la Unión de Derechas, pues en él pudo el pueblo ver los abusos que por 
algunas autoridades se cometen; buena prueba de ello es la protesta que espontáneamente firmaron en el acto 
para que se presentara ante el Gobernador, en la que figuraban elementos de todas clases e ideologías." 
"Política. Propaganda electoral de la sesión[sic] femenina de la Unión de Derechas", a El Día, dijous, 9 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Propaganda electoral de la Sección Femenina de "Unión de Derechas", a Correo de 
Mallorca, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. De la Sección Femenina de 
Unión de Derechas", a La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4. El 4 de novembre, a les 
23,30 h, el governador Manent telegrafià al ministre de la Governació per comunicar que li havia telefonat el 
batle de Calvià que "se ha creido obligado suspender mitin electoral debian celebrar esta noche en local cerrado 
las derechas, motivada suspensión por excitación ánimos, formándose dos bandos que se insultaban y 
amenazaban sin que hayan llegado vias hecho." De totes maneres, el governador adevertia que "Como alcalde 
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El 10 de novembre, la Secció Femenina de la Unió de Dretes feia una crida a la dona 
mallorquina davant les eleccions.91 
Tot i aquesta activitat propagandista de la Secció Femenina de la Unió de Dretes, podem dir 
que la campanya conjunta de la coalició de Centre-Dreta-Regionalista s'inicià el diumenge, 5 
de novembre. Aquell dia, al port d'Andratx i a s'Arracó se celebraren actes públics, presidits 
per diversos directius del Partit Republicà de Centre i del Partit Regionalista d'Andratx. Hi 
varen intervenir el president del regionalistes andritxols, Pere Juan Vicens de Son Mas i els 
advocats Pau Alcover de Haro i Gabriel Cañellas, del Partit Regionalista, i l'advocat Josep 
Enseñat, del Partit Republicà de Centre. A Bunyola, en el local del cinema, hi hagué un 
míting de la Unió de Dretes, en el qual varen prendre la paraula el directiu local Sebastià 
Castell i els oradors ciutadans, els advocats Francesc Juan de Senmenat i Gabriel Cortès, de 
la Unió de Dretes, i Fèlix Pons Marquès, de Partit Regionalista. Una representació de dretes 
també anà a Felanitx –varen ser rebuts pels dirigents Miquel Veny, Rigo i Obrador de la 
Dreta Republicana– i feren actes a Son Negre, Cas Concos i Marina, amb intervencions de 
l'advocat Rafel Jaume, el regidor de l'Ajuntament de Palma Pere Comas Rotger,  Antoni 
Rosselló de Son Forteza i el president local de la Dreta Republicana, Miquel Veny.92 Al 
mateix temps, els presidents del Partit Regionalista i del Partit Autonomista, Bartomeu Fons i 
Miquel Sureda, respectivament, enviaren un telegrama de felicitació que deia: “Euzcadi Buru 
Batzar.— Centro Regionalista-Autonomista de Mallorca adhiérese efusivamente júbilo 
nacionalistas vascos éxito rotundo votación Estatuto.”93 
La Secció Femenina de la Unió de Dretes continuà l'activitat propagandista, amb actes a Artà 
(8 de novembre, en el Teatre Principal,94 en el qual varen intervenir Catalina Sureda –que féu 
la presentació de les oradores–, Alcover, Fiol i Pilar Solanas).95 

milita politicamente uno de los bandos en lucha he ordenado Jefe puesto Guardia civil aquel pueblo mande 
información detallada lo ocurrido." Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN.   
90.- L'escrit destacava precisament la rellevància de l'acte de Sóller on hi prengué part Francesca Alcover, de la 
Unió de Dretes de Sóller. "Política. Propaganda electoral de la sesión[sic] femenina de la Unión de Derechas", a 
El Día, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 8; "Propaganda electoral de la Sección Femenina de "Unión de 
Derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. De la 
Sección Femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4. 
S'afirmava que "En Buñola, a pesar del retraso de las oradoras, aguardaba el pueblo en masa, demostrando una 
vez más su adhesión incondicional al ideal derechista. Las oradoras, infatigables, saben que defienden la causa 
de Dios y de la Patria y no titubean ante la fatiga ni sacrificio más o menos, hasta tal punto que ya no queda día 
sin que tengan que visitar uno o varios pueblos, hasta que llegue aquel en que esperan recoger el fruto de sus 
trabajos." 
91.- "Llamamiento a la mujer mallorquina. ¡¡19 de Noviembre!!", a El Día, divendres, 10 de novembre de 1933, 
pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Llamamiento a la mujer mallorquina. ¡¡¡19 de Noviembre!!!", a 
Correo de Mallorca, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Llamamiento a la 
mujer mallorquina", a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4 
92.- "Política. La campaña electoral del partido Regionalista-Autonomista de Mallorca", a El Día, divendres, 10 
de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. La campaña electoral del Partido Regionalista-
Autonomista de Mallorca", a La Almudaina,  dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4. 
93.- "Política. La campaña electoral del partido Regionalista-Autonomista de Mallorca", a El Día, divendres, 10 
de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. La campaña electoral del Partido Regionalista-
Autonomista de Mallorca", a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4; "Las próximas 
elecciones en Baleares. La campaña electoral del Partido Regionalista-Autonomista de Mallorca", a Correo de 
Mallorca, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2. 
94.- Segons la crònica, "a la hora de empezar el acto [les 19,30 h] estaban los palcos y patio de butacas 
ocupados completamente por mujeres de todas las clases sociales, unidas todas por un mismo ideal para ir a la 
defensa de la causa común. La entrada general fué en muy poco tiempo el lugar escogido por los hombres para 
poder oir de voz de estas propagandistas de la derecha la defensa que hacen de sus sentimientos de mujer 
española, para contrarrestar lo que en una mala hora implantaron los hombres de la revolución en nuestra 
siempre bien querida España. Al aparecer ante el público las defensoras de la mujer derechista mallorquina, 
clamorosa ovación resonó en todos los ámbitos del grandioso teatro que sin exageración ninguna contenía unas 
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L'11 de novembre, al migdia, una comissió de directius dels partits de la coalició de Centre-
Dreta-Regionalista, integrada per Lluís Pascual, Antoni Moncada i Bartomeu Fons, visitaren 
el governador civil Joan Manent per demanar-li que prengués totes les mesures de prevenció 
perquè la jornada electoral es pogués desenvolupar amb tota normalitat “atendida la 
circunstancia de tener que tomar en ella parte, por vez primera, el elemento femenino.” El 
governador Manent els manifestà que pensava prendre mesures per evitar l'entorpiment o 
coacció del lliure exercici del sufragi, tant a Palma com a tots els pobles de la circumscripció. 
A més, assenyalà que estava estudiant amb els caps dels distints cossos una distribució de les 
forces per assegurar un desenvolupament normal i tranquil de l'elecció. En la nota enviada a 
la premsa pel Comitè d'enllaç es reiteraven els integrants de la candidatura i es recomanava a 
tots els afiliats i simpatitzants que “deben votar sólo esos nombres. Queda desautorizada 
cualquiera otra combinación, que redundaría en perjuicio de su triunfo. Los que tachasen 
cualquiera de estos nombres o los modificaran con otros, perjudican la causa que quieren 
defender y facilitan el triunfo de los adversarios.”96 
El dissabte, 11 de novembre, es féu un míting de propaganda a Andratx, en el qual 
prengueren part representants del Partit Regionalista i de Centre.97 
El diumenge, 12 de novembre, la Unió de Dretes celebrà un míting en el teatre Coliseu de sa 
Pobla. Segons la crònica, a l'acte hi assistiren “unas tres mil personas” i el local “no fué 
suficiente para contener a toda la numerosísima concurrencia.” Hi varen prendre part 
diferents oradors, entre els quals destacaren els candidats Lluís Zaforteza i Tomàs Salord.98 
Aquell dia, a les 19 h, a Capdepera també hi hagué un acte de propaganda de la coalició, 
presidit pel batle de la localitat, Caldentey. Hi assistiren prop de 1.500 persones i després de 
la presentació de l'acte per part del batle Caldentey –que afirmà que mantendria “el orden a 
todo trance”–, varen intervenir el president del Partit Republicà de Centre de Capdepera –que 
presentà els oradors– i varen parlar Rubió de la Unió de Dretes –que posà de relleu les 
avantatges del concepte social del cristianisme–, l'advocat Gabriel Cañellas –que exposà el 
programa del partit, va combatre el socialisme i féu una crida a las dones– i l'advocat Josep 
Enseñat del Partit Republicà de Centre –que exposà el programa de religió i economia del 
partit i reafirmant l'encert de la candidatura de centre-dreta.–99 Un tercer acte se celebrà, 

mil trescientas personas." Després de les intervencions, "todas tuvieron aciertos en sus exposiciones, 
defendiendo la libertad de enseñanza y atacando a la escuela única; propugnando en pro de la Religión que 
nuestros padres con tanto cuidado nos inculcaron y despreciando y rechazando en todos sus puntos la Ley de 
Congregaciones Religiosas, tan oprobiosa para la nación española." "De las Islas. De Artá", a Correo de 
Mallorca, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 4. 
95.- Quan va intervenir Pilar Solanas "osaron los defensores de la nueva España (de ellos, vieja para nosotros y 
por tanto respectable) alterar el orden con (lo de siempre) unos gritos muy significados y subversivos que se 
vieron ahogados entre el mar de aplausos y de entusiasmo despertado en la mujer artenense, tan consciente de 
su deber y de su responsabilidad en el momento crítico, de vida o muerte para la España católica, por que 
atravesamos hoy. Después de todo, estos cuatro alborotadores, lejos de desmoronar al público femenino como 
intentaba, sólo lograron un aumento de simpatías hacia la causa derechista, perdiendo ellos la partida." "De las 
Islas. De Artá", a Correo de Mallorca, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 4. 
96.- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. 
Visitas al Gobernador", a El Día, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2; "La campaña electoral", a La 
Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2. 
97.- Segons la nota de la Unió de Dretes, "resultó un acto animadísimoal cual asistieron unas dos mil personas." 
"Política. La Coalición Centro-Derecha. Actos de la Coalición", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
98.- "Las elecciones en Baleares. Mitín de Unión de Derechas en La Puebla", a La Almudaina, dimarts, 14 de 
novembre de 1933, pàg. 2. També "Las próximas elecciones en Baleares. Mitin de Unión de Derechas en La 
Puebla", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2. 
99.- "Política. La Coalición Centro-Derecha. Actos de la Coalición", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 2."Las elecciones en Baleares. Actos de propaganda electoral del Partido Regionalista-Autonomista", 
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aquell dia, a les 20 h, en el Centre Regionalista Republicà d'Alaró. Hi assistí nombrós públic, 
destacant l'àmplia participació femenina. Presidí l'acte el president del Centre Regionalista 
Republicà d'Alaró, Antoni Rosselló, juntament amb els directius del centre Colom, Simonet, 
Homar, Cifre Simonet, Rotger, Rosselló Balle i Borràs i del Casino Republicà de Centre 
Pericàs, Homar, Coll, Gelabert, Guasp, Guardiola i Vicens. Antoni Rosselló presentà els 
oradors i hi varen intervenir pel Partit Regionalista-Autonomista l'advocat Pau Alcover de 
Haro, el regidor de l'Ajuntament de Palma Baltasar Forteza Valleriola i el candidat Bartomeu 
Fons Jofre de Villegas, i pel Partit Republicà de Centre l'advocat i exbatle de Palma Jaume 
Suau –que atacà durament la tasca duita a terme pels governs de la República.–100 
El 13 de novembre, el Comitè d'enllaç del Centre-Dreta-Regionalista reprovaba la circulació 
de candidatures que combinaven els candidats de la Unió de Dretes i dels regionalistes amb 
els de la Dreta Autònoma i Tradicionalistes.101  
El 14 de novembre, el diari Correo de Mallorca comentava que s'havien fixat a les façanes 
dels edificis de Palma molts de cartells de propaganda electoral de la Unió de Dretes, que 
eren els mateixos que Acció Popular havia col·locat a Madrid.102  
El 14 de novembre, el diari El Día informava que s'havien detingut diversos individus que 
havien apedregat l'automòbil que conduïa unes propagandistes de la Secció Femenina de la 
Unió de Dretes de Caimari a Selva.103  
El 14 de novembre, el president de la Unió de Dretes, Lluís Zaforteza, envià una carta als 
directors dels quatre diaris de Palma, en la qual aclaria que l'1 de novembre havia rebut de 
l'exdiputat agrari i cap de la CEDA, José María Gil Robles una carta, en la qual li participava 
que l'organització havia aprovat tota la candidatura per les Balears de la coalició de Centre-
Unió de Dretes-Regionalista. Al mateix temps, “contra lo que se haya podido asegurar por 
ciertos elementos”, aclaria que el Comitè Nacional d'Enllaç de les Dretes no havia tengut 
participació en la confecció de candidatures més que en el cas de presentar-se algun candidat 

a La Almudaina, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Actos de propaganda 
electoral del Partido Regionalista-Atonomista", a La Última Horadimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
100.- "Política. La Coalición Centro-Derecha. Actos de la Coalición", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Actos de propaganda electoral del Partido Regionalista-
Autonomista", a Correo de Mallorca, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. 
Actos de propaganda electoral del Partido Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Actos de propaganda electoral del Partido Regionalista-
Atonomista", a La Última Hora, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
101.- "Política. La Coalición Centro-Derecha. Nota", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
102.- "Las próximas elecciones en Baleares. Carteles de propaganda electoral", a Correo de Mallorca, dimarts, 
14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
103.- "Política. La Coalición Centro-Derecha. Detención", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
El corresponsal de Selva del diari Correo de Mallorca, el 10 de novembre, escrivia: "Unas señoritas 
propagandistas han tenido esta noche la amabilidad de venir a darnos una lección de ciudadanía, instruyéndonos 
en el arte de emitir nuestro voto en las próximas elecciones generales. Al trasladarse en auto desde el vecino 
pueblo de Caimari al nuestro, a las siete horas de las noche, unos desalmados mozalbetes, apostados en lo alto 
de un puente que media la carretera, con mano alevosa han arrojado varias piedras, horadando la capota de un 
auto y rompiendo todos sus cristales. Por fortuna y casi milagro de Dios solo hay que lamentar unas heridas en 
una mano del chófer, causadas por un trozo de vidrio del parabrisas, y el consiguiente susto de las ocupantes. 
Sabe Dios empero que el hecho pudo tener sensibles consecuencias, pues las piedras eran grandes y algunas se 
colocaron en el interior del auto. Los habitantes de este pueblo buenos y honrados, que somos los más 
protestamos enérgicamente y abominamos de este acto vandálico, impropio de nuestros tiempos y de nuestro 
pueblo pacífico, y al propio tiempo nos consideramos en el deber desagradable de enviar a estas valiente 
señoritas que ejerciendo un derecho legítimo, van recorriendo los pueblos de la isla, en viaje de propaganda 
política. Excitamos el celo de la Autoridad para que sean habidos los autores de tan censurable hecho y se les 
aplique enérgica y ejemplar corrección." "De las Islas. De Selva", a Correo de Mallorca, dimarts, 14 de 
novembre de 1933, pàg. 4. 
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no autoritzat per la seva respectiva organització o usant el nom d'agrari sense consentiment 
dels components de la minoria parlamentària del mateix nom.104 
El 14 de novembre, en el local de la Unió de Dretes –carrer de la Constitució, núm. 23– 
tingué lloc l'acte de presentació de la candidatura.105 Ocuparen la presidència el candidat i 
president del partit Lluís Zaforteza, el president de la Secció Propaganda Gabriel Cortès, 
Lluís Rubio Paz i el delegat de l'autoritat. No hi pogueren assistir ni el candidat Tomàs Salort 
Olives –que es tingué que embarcar aquell dia cap a Menorca– ni el vicepresident primer de 
la Unió de Dretes, Antoni Moncada Cànaves de Mossa –per indisposició.– Hi varen 
intervenir el militant Lluís Rubio,106 el president de la Comissió de Propaganda Gabriel 
Cortès107 i el candidat i president l'entitat Lluís Zaforteza Villalonga.108 Al finalitzar l'acte, es 

104.- "Las elecciones en Baleares. Una carta del presidente de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 
15 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Una carta", a El Día, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2; 
"Las elecciones en Baleares. Una carta", a La Última Hora, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Una carta del Presidente de Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, 
dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
105.- "Unión de Derechas. Acto de propaganda electoral", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de novembre de 
1933, pàg. 2 (anunci); "Política. La Coalición Centro-Derecha. Acto de propaganda", a El Día, dimarts, 14 de 
novembre de 1933, pàg. 3 (anunci); "Unión de Derechas. Acto de propaganda electoral", a Correo de Mallorca, 
dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci). 
106.- Rubio exposà els perills en què es trobava l'esdevenir d'Espanya i puntualitzà els deures del catòlic davant 
les properes eleccions, "para alejarlos de una vez y para siempre y para que nuestra patria pueda desarrollarse 
espléndidamente en una era de paz y prosperidad, en pleno reinado del amor." Recordà l'etapa dels dos anys de 
govern socialista "para que sirviera de reactivo e hiciera caminar con más decisión aun a la conquista de los 
puestos necesarios" per formar un nou Parlament on els diputats dretans poguessin defensar el programa i els 
ideals de dretes. Acabà la intervenció "haciendo votos para que cada atropello de que han sido víctimas las 
derechas españolas se convierta en un diputado" 
107.- Gabriel Cortès començà indicant que el motiu de la reunió no era solament el de presentar els candidats 
sino també per rectificar algunes afirmacions que s'havien fet que la candidatura de la Unió de Dretes se "había 
apartado del camino, cuando ha sido todo lo contrario. Unión de Derechas no ha regateado el sacrificio para que 
se lograran plenamente los ideales comunes." Recordà, a més, la iniciació de les negociacions de la candidatura 
per anar a "una perfecta inteligencia". També aclarí que se'ls acusava de no voler anar a copar "ciertos buenos 
señores que no entienden de política, se han atrevido a sumar y restar y a hacer cuantas operaciones se les 
antojaron con el número de electores." A més, aclarí les dificultats que s'han de véncer per aconseguir copar en 
una petita circumscripció, dificultats que es multiplicaven, fins a fer-ho impossible, "en una de tan grande 
extensión y con un Censo desconocido por todos, evidencia que obligó a asegurar las mayorías." Recordà el 
triomf obtingut en les eleccions al Tribunal de Garanties Constitucionals "y el sacrificio que todos se 
impusieron." Afegí que "ahora salen otros partidos, presentando otros candidatos y diciendo que no van a hacer 
mal a nuestra candidatura, cuando, aunque fuera solo por el mal efecto causado en la opinión, debían haber 
adoptado una postura muy distinta." Afirmà que el triomf de Joan March en les eleccions del Tribunal de 
Garanties fou la causa de la caiguda del Govern d'Azaña i en aquest triomf "contribuyó Unión de Derechas 
cooperando con todo entusiasmo. De esta manera podemos decir que nosotros fuímos los causantes de la crisis 
del mentado Gobierno. Es doloroso tener que hablar así, pero por mucho que lo sea Unión de Derechas, 
salvando siempre a las personas, ha de defenderse gallardamente." Estimulà a ser disciplinats i anar a les urnes 
depositant la candidatura sense tatxadures de cap tipus perquè era la llista que confeccionà el Comitè d'enllaç. 
Recordà que feia mesos tots els partits pensaven de la mateixa manera, però que ara davant el botí del lloc, 
varen perdre alguns la memòria i no pensaren més en els propòsits d'abans. Afegí que tenia la seguretat que 
l'opinió pública mallorquina es donaria compte de la gravetat del moment i evitaria, votant la candidatura 
íntegra, que sortissin beneficiats els partits d'esquerra. Acabà la intervenció afirmant que les dretes s'han de 
sentir derrotades si surt elegit un sol diputat socialista, però que si això ocorria, la Unió de Dretes podia dir amb 
el cap ben alt que no havia tingut la culpa i per això ho feia públic abans de fer-se les eleccions. 
108.- Zaforteza començà analitzant les causes que precipitaren a Espanya en el caos en el qual es trobava 
immers i "la necesidad de aportar todos el grano de arena para que desaparezcan definitivamente, y se entre en 
una nueva era." Afirmà que en la Unió de Dretes ningú podia atribuir-se l'exclusiva del sacrifici, perquè tots i 
cada un "se esmeran en superarlo de cada vez más." Afegí que s'expressava com a catòlic i que com a tal havia 
de treballar sempre per la causa de la Unió de Dretes, omplint el buit que s'havia obert feia temps i posant en 
práctica les doctrines del papa Lleó XIII, "yendo a la reconquista del proletariado, quitándole de las manos de 
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donaren visques a la Unió de Dretes, a Acció Popular, a Gil Robles i als candidats a 
diputats.109  
El dimarts, 14 de novembre, la Unió de Dretes de Valldemossa organitzà un acte de 
propaganda electoral en el cine de la localitat. Hi varen intervenir Pere Pujol i els advocats 
Enric Fiol Mencos i Francesc Juan de Sentmenat per la Unió de Dretes, el regidor de 
l'Ajuntament de Palma Baltasar Forteza Valleriola pel Partit Regionalista-Autonomista i 
l'advocat Josep Enseñat pel Partit Republicà de Centre.110 El mateix dia, a Felanitx es celebrà 
també un míting de la candidatura de centre-dreta-regionalista en el teatre de la localitat. 
L'acte fou presidit pel president de la Dreta Republicana de Felanitx, Miquel Veny –que 
presentà els oradors– i hi intervingueren pel Partit Republicà de Centre l'advocat i regidor de 
l'Ajuntament de Palma Francesc Barceló i Caimari, pel Partit Regionalista-Autonomista el 
també regidor de Palma Pere Comas Rotger, l'advocat Pere Pons Marquès, el candidat 
Bartomeu Fons i l'advocat i notari Damià Vidal Burdils. Acabat l'acte, els oradors i directius 
de la Dreta Republicana i del Partit Republicà de Centre foren obsequiats amb un banquet.111 
També se celebraren actes a Alaró –hi varen intervenir Comas, Rosselló, Fons, Marquès i 
Cañellas–, a Vilafranca –hi parlaren l'advocat Bouet, el regidor de Palma Forteza Valleriola i 
l'advocat Josep Ensenyat– i a Montuïri, primer per dones –organitzat per la Secció Femenina 
d'Unió de Dretes, en el qual intervingueren Maria Ferrando i Francesca Roca– i, després, per 
tota la concurrència al teatre –hi parlaren Cañellas i Enseñat.–112 

quienes diciéndose sus mejores amigos son sus más encarnizados enemigos." Analitzà breument el lema d'Unió 
de Dretes: religió, família, treball i propietat, "que es el fundamento de los sentimientos cristianos. Estimula a ir 
a la lucha con viril entusiasmo." També va al·ludir a determinades afirmacions de les quals no volia defensar-se 
perquè de "ciertas pequeñeces ni siquiera han de tenerse en cuenta." Però, s'havia intentat ofendre la Unió de 
Dretes i això no ho podia consentir. Recordà la darrera reunió del Consell de la CEDA i una paraules del 
"maestro de la democracia cristiana" Severino Aznar, qui abraçant José María Gil Robles, manifestà que "podía 
morir tranquilo, puesto que ya veía que existía una fuerza derechista con un verdadero programa social." Afegí 
que en Unió de Dretes es treballava incansablement per la causa, en silenci i amb constància i amb la seguretat 
de "que Dios ha de bendecir los trabajos que se efetuan." Recordà la tasca desenvolupada pels diputats agraris 
en la qual va sobresortir la duita a terme per Gil Robles i Madariaga. Acabà dient que totes les entitats de la 
CEDA "levantaron un muro inexpugnable, por cuanto en el figura el lema de Religión, Familia, Trabajo y 
Propiedad, que es el símbolo eterno de la civilización cristiana." 
109.- "Las elecciones en Baleares. En Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2, publicà una breu nota sobre l'acte, que va ser notablement ampliada en el proper número "Las 
elecciones en Baleares. En Unión de Derechas.— Acto de presentación de los candidatos a diputados a Cortes", 
a La Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2 [tot i que el parlament de Gabriel Cortès té diverses 
errades de composició]; "En Unión de Derechas—Acto de presentación de los candidatos a diputados a Cortes", 
a El Día, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 3; "Las elecciones en Baleares. Unión de Derechas", a La 
Última Hora, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2 (breu crònica); "Las próximas elecciones. En Unión de 
Derechas.- Acto de presentación de los candidatos a diputados a Cortes", a La Última Hora, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 2 (s'advertia "Retirado de la edición de ayer"). 
110.- "Las próximas elecciones. Propaganda electoral del Partido Regionalista—Autonomista", a La Última 
Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Propaganda electoral del 
partido Regionalista-autonomista", a Correo de Mallorca, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Propaganda electoral del Partido Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, 
divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 1; "Política. Propaganda coalicionista", a El Día, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 8. 
111.- "Las próximas elecciones. Propaganda electoral del Partido Regionalista—Autonomista", a La Última 
Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Propaganda electoral del 
partido Regionalista-autonomista", a Correo de Mallorca, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Propaganda electoral del Partido Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, 
divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 1; "Política. Propaganda coalicionista", a El Día, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. 8. 
112.- "Política. Propaganda coalicionista", a El Día, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 

 1032 

                                                                                                                                               



El dies previs als comicis, tant la Joventut d'Unió de Dretes (divendres, 17 de novembre, a les 
20 h)113 com la Secció Femenina de la Unió de Dretes (el dijous, 16 de novembre, a les 19 h, 
en el local social del carrer de Sant Jaume, núm. 21, entresòl)114 feren juntes generals per 
acabar de preparar l'estratègia electoral. El divendres, 17 de novembre, en el local social de la 
Unió de Dretes hi hagué una reunió d'apoderats i d'interventors per donar-lis instruccions pel 
millor desenvolupament de les seves funcions.115 
Així mateix, el dissabte, 18 de novembre, el Centre Regionalista convocà en el local social 
del carrer de la Unió una reunió d'interventors del partit.116 
El 17 de novembre, a Palma, les dones de la coalició del Centre-Dreta-Regionalista sortiren 
al carrer amb uns cartells de propaganda, essent aplaudides per moltes de les persones que es 
trobaven.117 
Des del 15 al 17 de novembre, el candidat Lluís Zaforteza Villalonga per participar en la 
campanya de l'illa d'Eivissa.118 
El dissabte, 18 de novembre, s’anuncià que Ràdio Mallorca, de 17,30 a 18 h, radiaria una 
al·locució de José María Gil Robles.119 
El 18 de novembre, el Centre Regionalista convocà a una reunió en el local del carrer d'Unió, 
núm. 13 a tots els interventors del partit.120 
El dia de les eleccions, la Unió de Dretes difongué a través de la premsa una nota en la qual 
afirmava que circulava una candidatura que en la seva capçalera titulava “Candidatura para 
Diputados de Unión de Derechas” i alertava que aquestes candidatures s'havien “lanzado 
para poner otra traba a nuestro triunfo. ¡No caigan en el lazo nuestros electores!” i reiterava 
que s'havia de votar la candidatura oficial.121 
Des del 5 de novembre, la Unió de Dretes celebrà actes de propaganda, el dia 5 a sa Pobla i 
Sóller; el dia 10 a Montuïri i Pina; el dia 12 a sa Pobla; .el dia 16 a Muro, i el dia 17 a 
Bunyola. 

113.- "Las elecciones en Baleares. Juventud de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria); "Política. Unión de Derechas. Convocatoria", a El Día, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 8 (convocatòria); "Las elecciones en Baleares. Juventud de Unión de Derechas", a La 
Última Horadimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Juventud de 
Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
114.- "Las elecciones en Baleares. Sección Femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 1; "Política. Unión de Derechas. La Sección Femenina", a El Día, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 8 (convocatòria); "Las próximas elecciones en Baleares. Sección Femenina de Unión 
de Derechas", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
115.- "Unión de Derechas", a La Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 8 (anunci); "Unión de 
Derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci); "Las elecciones en 
Baleares. Reunión de la Unión de Derechas", a La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 3; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Reunión en la "Unión de Derechas", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de 
novembre de 1933, pàg. ? (la nota afirmava que "acudieron buen número de interesados, reinando mucho 
entusiasmo.") 
116.- "Las elecciones en Baleares. Centro Regionalista", a La Almudaina, divendres, 17 de novembre de 1933, 
pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Centro Regionalista", a La Última Hora, divendres, 17 de novembre de 
1933, pàg. 3; "Las próximas elecciones en Baleares. Centro Regionalista", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 
de novembre de 1933, pàg. 2. 
117.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.237. Eivissa, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
118.- "Las próximas elecciones en Baleares. Salida del candidato señor Zaforteza para Ibiza", a Correo de 
Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Salida del candidato señor 
Zaforteza para Ibiza", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
119.- "Las elecciones en Baleares. Discurso de Gil Robles, por Radio Mallorca", a La Almudaina, dissabte, 18 
de novembre de 1933, pàg. 1; "Las próximas elecciones en Baleares. Discurso de Gil Robles por Radio 
Mallorca", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
120.- "Centro Regionalista. Convocatoria", a El Día, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci). 
121.- "Unión de Derechas", a La Almudaina, diumenge, 19 de novembre de 1933, pàg. 1. 
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La Secció Femenina de la Unió de Dretes féu mítings el dia 5 a Santa Maria, Santa Eugènia, 
Lloret, Bunyola i Sóller; el dia 8, a Artà; el dia 9, a Algaida; el dia 10 a Caimari i Selva; el 
dia 11 a Llubí i Petra; el dia 12, a sa Pobla,122 Muro, Felanitx, es Carritxó, cas Concos i 
s'Horta; el dia 13, a Deià, Pòrtol i Porreres; el dia 14, as Pont d'Inca i Campanet; el dia 15, a 
Vilafranca i Manacor; el dia 16, a Alcúdia, i el dia 17, a Inca. 
La Coalició de Centre-Dreta-Regionalista féu actes de propaganda conjunts el dia 5 a 
Bunyola; el dia 12 a Santa Eugènia, Felanitx, cas Concos, s'Horta, es Carritxó i Capdepera; el 
dia 14 a Valldemossa, i el dia 15 a Lloseta. 
 
Suport d'altres partits i entitats a la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista 
El 17 d’octubre, Diario de Ibiza informava que havia llegit a la premsa de Mallorca que un 
dels candidats seria el cap del Partit Conservador, Miguel Maura.123 
El 24 d'octubre, la junta general de la Dreta Liberal Republicana –inspirada en l'ideari de 
Miguel Maura– acordà per unanimitat la seva adhesió al Partit Regionalista de Mallorca “por 
considerarlo de sincero republicanismo e ideario más afín.” L'endemà, el president Joan 
Sureda Sancho i el secretari Lluís Terrasa de l'agrupació Dreta Liberal Republicana feren 
pública la decissió, tot i que incidien en la independència del partit i el seu “inalterable creo 
republicano que fué base y esencia de su constitución.” D'aquesta manera, la Dreta Liberal 
Republicana havia decidit donar suport moral i material a la candidatura que presentaven els 
regionalistes.124 
El diumenge, 12 de novembre de 1933, els republicans conservadors –de l'antic Partit 
Maurista– celebraren la junta general extraordinària per acordar donar suport a la candidatura 
del Centre-Dreta-Regionalista.125 
El 18 de novembre, l'associació de Taxistes de Mallorca féu un comunicat en el qual 
demanava el vot pels candidats del Centre-Dreta-Regionalista.126 
 
8.2.2. L’AFIRMACIÓ DRETANA 
La Comunió Tradicionalista i la Dreta Autònoma Balear, donat que no aconseguiren integrar-
se en la coalició de Centre-Regionalista-Dreta, decidiren optar per la presentació de candidats 
per a la minoria. 
Des del 16 d'octubre, quedaren instal·lades en la secretaria del Cercle Tradicionalista –del 
carrer de Sant Jaume, núm. 21– les oficines electorals des de les 17 a les 21 h.127 

122 .- El diumenge, 12 de novembre, la Unió de Dretes celebrà un mitíng en el teatre Coliseu de sa Pobla. “Las 
elecciones en Baleares. Mitin de Unión de Derechas en La Puebla”, a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre 
de 1933, pàg. 2. 
123.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.993. Eivissa, dimecres, 18 d'octubre de 1933, pàg. 1. 
124.- "Las elecciones en Baleares. Derecha Liberal Republicana", a La Almudaina, divendres, 27 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "Política. Derecha Liberal Republicana", a El Día, divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 8; "Las 
próximas elecciones en Baleares. La Derecha Liberal Republicana", a La Última Hora, dijous, 26 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Nota de la Derecha Liberal Republicana", a Correo de 
Mallorca, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2, i “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.002. Eivissa, 
dilluns, 30 d'octubre de 1933, pàg. 1 
125.- "Los republicanos conservadores", a El Día, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
126.- La nota afirmava "Taxistas de Mallorca y compañeros míos: El domingo es el día en que los políticos han 
de rendir cuentas de sus actos. Yo te ruego, taxista, que el domingo pienses en el hambre que se cierne sobre tu 
esposa y tus hijos; que recuerdes quienes fueron que te prometieron que te daban seis meses de tiempo para 
proveerte de taximetro y que nadie vendría a hacerte una competencia cruel. Yo te ruego que recuerdes quienes 
en el Ayuntamiento te han defendido y quienes te han abandonado y que por gratitud, y por justicia, votes a los 
candidatos de los partidos de la derecha, o sea, por los señores March, Matutes, Fons, Zaforteza y Salort." 
"Política. Los taxistas y las elecciones", a El Día, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 8. 
127.- "De política. Oficinas electorales", a La Última Hora, divendres, 13 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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El 24 d’octubre, la premsa publicava la nota que s’havien reunit les representacions de la 
Junta Regional de la Comunió Tradicionalista i del Consell Provincial de la Dreta Autònoma 
Balear per acordar formar candidatura conjunta per lluitar per les minories.128 Lamentaven 
que no s'hagués aconseguit un front de dretes i que es configuràs una coalició de centre, 
integrada pel Partit Republicà de Centre i la Unió de Dretes, peró deixant al marge altres 
partits de dretes.129  
El 27 d’octubre, decidiren que els candidats fossin Josep Quint Zaforteza i Amat 
(tradicionalista) i el notari de Binissalem Miguel Alcón Orrico (Dreta Autònoma Balear).130 
L'endemà, el diari El Día, publicava una nota de rectificació sobre la Dreta Autònoma en la 
qual aclaria que "no había tono alguno ni intención determinada al llamar "Ultraderecha" a la 
coalición de los "Tradicionalistas" y "Derechas Autónoma" que nos merece todos los 
respetos, y sólo un distintivo sin que presente calificación."131 Seria la darrera nota que 
publicaria el diari verguista sobre aquesta coalició durant la campanya. 
El diumenge, 29 d'octubre, a la junta general del Cercle Tradicionalista, el cap regional, 
comte de Torresaura donà compte de les gestions dutes a terme per la Junta Regional, de 
l'acord de presentar com a candidat el cap local de Palma Josep Quint Zaforteza i de la 
coalició amb la Dreta Regional Autòma de les Balears. Seguidament, el president del Cercle i 
candidat Josep Quint Zaforteza agraí la designació i demanà que a més de votar la 
candidatura de la coalició, també es votassin els candidats afins.132 Aquell dia, la Dreta 
Autònoma Balear també celebrà junta general i el Consell Provincial del partit donà compte 
de les gestions dutes a terme per formar un front de dretes per aconseguir copar les actes de 
diputats. El cap del Secretariat Polític lamentà la formació de la coalició de centre, amb el 
partit "llamado" Unió de Dretes, que havia deixat al marge els demés partits dretans. Detallà 
les gestions dutes a terme amb els tradicionalistes que havien culminat en la candidatura 
d'Afirmació Dretana, integrada per un representant de la Comunió Tradicionalista i un altre 
de la Dreta Autònoma Balear. A més, es va refrendar la designació com a candidat del notari 
Miguel Alcón Orrico.133 

128.- "Política. Derecha Autónoma Balear", a El Día, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas 
elecciones en Baleares. La Derecha Autonoma", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Candidatura de los Tradicionalistas y la Derecha Autónoma Balear", a Correo de 
Mallorca, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2. També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.999. 
Eivissa, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 1; “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.000. Eivissa, 
dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 4, i “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.218. Eivissa, dijous, 26 
d'octubre de 1933, pàg. 3. 
129.- "Las elecciones en Baleares. Tradicionalistas y Derecha Autónoma luchadaran por las minorías", a La 
Almudaina, dimarts, 24 d’octubre de 1933, pàg. 3.  
130.- "Las próximas elecciones en Baleares. Otros candidatos", a La Última Hora, divendres, 27 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "Política. Otros candidatos", a El Día, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 8; "Las elecciones en 
Baleares. Candidatura de la Coalición Tradicionalista-Derecha Autonoma Balear", a La Almudaina, diumenge, 
29 d'octubre de 1933, pàg. 1; "Las próximas elecciones en Baleares. Candidatura de la Coalición 
Tradicionalista-Derecha Autónoma", a Correo de Mallorca, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 2, i “Notas 
políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.223. Eivissa, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2. 
131.- "Política. Derecha Autónoma", a El Día, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
132.- "Las elecciones en Baleares. Junta en el Círculo Tradicionalista", a La Almudaina, dimarts, 31 d'octubre 
de 1933, pàg. 1; "Las próximas elecciones en Baleares. Junta en el Círculo Regionalista", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 30 d'octubre de 1933, pàg. 2, i “Las elecciones en Baleares”, a Diario de Ibiza, núm. 13.004. Eivissa, 
divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. 
133.- "Las próximas elecciones en Baleares. Derecha Autónoma Balear", a La Última Hora, dimarts, 31 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Derecha Autónoma Balear", a La Almudaina, dijous, 2 
de novembre de 1933, pàg. 3, i "Las próximas elecciones en Baleares. Nota de la Derecha Autónoma Balear", a 
Correo de Mallorca, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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Dies abans, concretament, el 25 d'octubre, l'Afirmació Dretana presentà el seu programa, que 
era el mateix que el del Comitè Nacional de les dretes, amb els punts següents: la revisió de 
la legislació laica i socialitzant i la rigorosa defensa en el Parlament dels interessos 
econòmics del país, reconeixent  la legítima preponderància de l'agricultura com a base de la 
riquesa nacional. També es proposava una àmplia amnistia per a tots els delictes polítics. En 
el punt tercer es reafirmava la intenció de no contribuir, directament ni indirecta, a que les 
Balears portassin al Parlament la més mínima representació d'esquerres. En el punt quart, 
manifestaven el desig que les dretes no es limitassin únicament a emetre el vot, sinó que 
col·laborassin intensament en les tasques electorals, tant en feina com en aportacions 
econòmiques. S'indicava que els donatius s'havien de lliurar al Cercle Tradicionalista del 
carrer de Sant Jaume, núm. 21, principal i a la Dreta Autònoma Balear, del carrer d'Escursac, 
núm. 8.134 
El 2 de novembre, la Comunió Tradicionalista i la Dreta Autònoma Balear feren públic el 
manifest "A las derechas de Baleares", signat pels candidats Josep Quint Zaforteza i Miguel 
Alcón. En aquest document justificaven la seva presentació a les eleccions i s'aprofitava 
l'avinentesa per atacar el comportament excloent de la Unió de Dretes: 
"A LAS DERECHAS DE BALEARES 
Cumpliendo un deber de conciencia, la Comunión Tradicionalista y la Derecha Autónoma 
Balear, acuden a la lucha electoral. Era nuestro deseo permanecer en silencio, atentos 
solamente a las ineludibles obligaciones de la campaña electoral. Pero, guiados por la 
ignorancia o la malicia, llegan a nuestros oídos acusaciones que saltando los lindes de la 
difamación, pretenden herirnos, poniendo en duda nuestra fé religiosa, la rectitud de nuestra 
intención y la honradez de nuestro propósito. Quisiéramos que las acusaciones no hubieren 
existido; desearíamos que se encontrara un medio para adquirir el convencimiento de que las 
otras organizaciones de Derecha son ajenas a la difamación, pero nos creemos en el deber de 
volver por nuestro honor, y exponer porqué vamos a la lucha electoral. La Junta Regional de 
la Comunión Tradicionalista y el Consejo Provincial de la Derecha Autónoma Balear, usando 
los medios de que disponían, han hecho cuanto les fué dable para que se formara en las 
Baleares, el soñado Ideal del frente de Derechas. ¿Porqué no se ha conseguido? Podríamos 
dejar la respuesta a los responsables de ello, pero la daremos nosotros. Unión de Derechas 
comenzó sus gestiones, solicitando tres puestos en la candidatura de Coalición; eso implicaba 
el copo y además dejaba sin representación a la Comunión Tradicionalista y a la Derecha 
Autónoma; pero como implicaba el copo, estos Organismos se daban por satisfechos. Las 
negociaciones se siguieron entre Unión de Derechas, Regionalistas y Centro, y se hace 
pública la coalición en la Prensa con una sencilla nota en la que se afirma que cada 
componente deja a salvo su propia ideología. ¿Que significa esto? ¿Acaso quiere decir que la 
Unión solo obliga a la lealtad de prestarse los votos? En la lucha electoral, no se debe 
perseguir el triunfo de los hombres, ni de los Partidos, sino el triunfo de los principios, y mal 
pueden estos triunfar, cuando están mediatizados por una alianza, sin programa mínimo, ni 
base ideológica. El partido político llamado "Unión de Derechas" va a la coalición en nombre 
propio, siendo muy lamentable que el equívoco del rótulo haga creer a las gentes sencillas y 
de buena fé, que allí están congregadas todas las Derechas. Los demás partidos de Derecha, o 
sea la Comunión Tradicionalista y la Derecha Autónoma Balear, son ajenos al compromiso, 
y atentos solamente a sus postulados se creyeron en el deber de defenderlos en las urnas 
electorales. Conste que no pretendemos atacar a ningún partido, sino solamente fijar nuestra 

134.- "Las elecciones en Baleares. La candidatura de Afirmación Derechista", a La Almudaina, dijous, 26 
d'octubre de 1933, pàg. 3; "Política. Los ultraderechistas", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 8; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Nota política", a La Última Hora, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2, i "Las 
próximas elecciones en Baleares. Nota de la Comunión Tradicionalista y la Derecha Autónoma Balear", a 
Correo de Mallorca, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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posición en la contienda electoral. No nos olvidamos de los deberes que impone la 
comunidad de ideas y puede tener la seguridad Unión de Derechas, que esos deberes 
quedarán cumplidos por nuestros amigos. En nuestra actitud, no hay impremeditación, sino 
consecuencia. Se afirma, justificadamente a nuestro juicio, que las Baleares son derechistas, 
y consideramos llegado el momento de demostrarlo. ¿Se puede demostrar con uniones 
equívocas? Nunca. La manera de demostrarlo solo es una: presentar batalla franca, noble y 
decidida. ¿Qué puede ocurrir? ¿Que perdamos? Pues paciencia. Se habrá demostrado que 
estábamos en un error y nuestro deber será, seguir luchando hasta conseguir el triunfo. ¿Qué 
ocurrirá si triunfa Unión de Derechas con la coalición? Que habremos resucitado los viejos 
procedimientos de la política caciquil, y seguiremos en la duda de si son o no derechistas las 
Baleares. La reacción derechista no debe servir a intereses creados, por muy respetables que 
sean; eso sería derechismo materialista y el nuestro es puramente espiritualista. Aún no es 
hora de retirarse a las posiciones de segunda línea, porque queda mucho que luchar y mucho 
que defender. ¿Acaso satisface a algunas derechas, las promesas de que se mantendrá el 
orden público y de defenderán los intereses hasta hoy amenazados? No es esa toda la 
trayectoria que nos trazamos en dos años y medio de lucha incesante. Es la paz espiritual 
además de la paz material, es la defensa del orden moral junto al orden público, es el respeto 
a nuestras creencias; y el derecho a arrancar a los niños de las garras del laicismo y la defensa 
del sagrado de nuestro hogar, lo que pretendemos. Y todo eso no se consigue adoptando la 
posición confortable de una elección apacible, libre de contingencias, sin pena ni gloria. Los 
Organismos que representamos tienen su programa político al cual se sujetan lealmente, y en 
estos momentos, atentos a lo que les une y olvidando lo que les separa marchan en defensa de 
las comunes aspiraciones. No tememos las consecuencias de nuestros actos. Vamos a cumplir 
un deber; lo demás, no ha de ser obra nuestra, sino de la opinión de Baleares. 
José Quint-Zaforteza y Miguel Alcón Orrico."135     
 
8.2.2.1. La campanya electoral 
El 4 de novembre, La Voz de Ibiza comentava que els tradicionalistes s’havien dirigit a 
l’opinió pública “reiterando sus afanes de paz material, defensa del orden, respeto a las 
creencias, etc.”136 
En plena campanya electoral, el dissabte, 4 de novembre, el Cercle Tradicionalista organitzà 
diverses misses a l'església de Sant Francesc en sufragi del "caudillo de la Tradición", Carles 
VII amb motiu de la seva onomàstica.137 
El diumenge, 12 de novembre, a l'horabaixa, la Comunió Tradicionalista i la Dreta 
Autònoma Balear feren la presentació dels candidats en el local dels tradicionalistes, del 
carrer de Sant Jaume, núm. 21, de Palma.138 Hi hagué  intervencions del president regional 
comte de Torresaura —que presentà els oradors i justificà l'aliança entre tradicionalistes i la 
Dreta Autònoma que coincidien en els seus postulats bàsics i recomanà que treballassin amb 

135.- "Las próximas elecciones en Baleares. A las derechas.— Un manifiesto", a La Última Hora, dijous, 2 de 
novembre de 1933, pàg. 2 (es tracta d'un resum del text); "Las elecciones en Baleares. A las derechas de 
Baleares", a La Almudaina, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. 
Manifiesto de la Comunión Tradicionalista y la Derecha Autónoma", a Correo de Mallorca, dijous, 2 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
136.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.225. Eivissa, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2. 
137.- "A la memoria de Carlos VII", a La Almudaina, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 1 (anunci de 
l'acte); "A la memoria de Carlos VII", a Correo de Mallorca, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 1. 
138.- "Las elecciones en Baleares. Presentación de candidatos", a La Última Hora, divendres, 10 de novembre 
de 1933, pàg. 2 (anunci); La Última Hora, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci); "Las próximas 
elecciones en Baleares. Presentación de candidatos", a Correo de Mallorca, divendres, 10 de novembre de 
1933, pàg. 1. Aquest diari també inclogué un anunci de l'acte a la pàg. 2, que tornà a publicar l'endemà a la pàg. 
2. 
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fe i entusiasme a favor d'aquesta candidatura—, l'obrer Lluís Soler —que lamentà que els 
catòlics anassin desunits i atacà el caciquisme i a Lerroux—,139 Josep Cladera —que demanà 
votar les persones que oferissin garanties per la defensa de la religió i que fossin 
exclusivament de dretes,— Andreu Buades —que lamentà que les dretes no anassin a copar 
tots els escons ja que tenien força suficient per fer-ho i es limità a esvaïr la suposició que la 
candidatura d'afirmació dretana podia perjudicar les demés dretes—140, a més dels dos 
candidats Josep Quint Zaforteza —que agraí la denominació com a candidats i lamentà 
també que no s'anàs al cop—141 i Miguel Alcón —que també censurà la coalició de centre-
dreta.—142 També, a petició dels reunits, parlà Alfred Llompart.143 A l'acte hi assistí nombrosa 
concurrència que deixà petit l'auditori i s'hagué de col·locar gent en els salons adjacents.144  
El 13 de novembre, el Comitè de l'aliança de la Comunió Tradicionalista i de la Dreta 
Autònoma Balear féu pública una nota en la qual feia constar que la candidatura d'Afirmació 
Dretana era "extrictamente derechista, sin ribetes ni matices de otro orden que puedan 

139.- Segons la crònica, "Soler con su acostumbrada fogosidad hizo una entusiasta exposición de la causa 
derechista, recabando para la candidatura de alianza el calificativo de AUTENTICAS DERECHAS." "La 
campaña electoral. Presentación de candidatos de Afirmación Derechista", a La Última Hora, dimarts, 14 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
140.- Buades feia un càlcul per poder copar. El cens electoral de Balears era integrat per 106.061 homes i 
120.174 dones i suposant que anàs a votar un 70% d'electors, "tendríamos la siguiente cifra de votantes: 74.062 
varones y 84.121 hembras: 158.183 votantes. Si de esta cifra, un 60 por ciento de hombres y un 70 por 100 de 
mujeres votasen entre centro y derecha, el resultado sería: Centro-derecha: 103 mil 681 votos. […]  Estas cifras, 
que pueden aumentar o disminuir, serían siempre proporcionales y tan exactas como lo sea el factor ideológico, 
y nos demuestran que las organizaciones de centro derecha unidas pueden ir al copo. Si no se va es porque no se 
quiere. Pero como a veces ocurren sorpresas, aquí podría que se consiguiera copar aun contra la voluntad de los 
que a ello se oponen. Bastaría con que un 40 por ciento de electores derechistas dejasen de votar a March y a 
Matutes y pusiera en su lugar a Quint y a Alcón, para que el copo se realizase." "Las elecciones en Baleares. 
Presentación de candidatos en el Círculo Tradicionalista", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, 
pàg. 1. 
141.- Quint-Zaforteza va agrair la confiança que li havia dipositat la Junta Regional Tradicionalista i afirmà que 
"solo me guía el cumplimiento del deber, que aprendí en mis primeros años, de mis antepasados y que seguiré 
siempre como norma de mi vida. Este es momento de lealtades y la mayor debe ser con los ideales que juramos 
defender." Seguidament, exposà els antecedents de la  coalició de centre-dreta lamentant que "por razones que 
no se explica se llevase a cabo sin contar con la Comunión Tradicionalista." Recomenà a tots la màxima lleialtat 
i el màxim entusiasme, perquè "los que van a la lucha en nuestras condiciones, aunque pierdan, no son vencidos 
nunca."  "La campaña electoral. Presentación de candidatos de Afirmación Derechista", a La Última Hora, 
dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 1. 
142.- Miguel Alcón començà afirmant que "no son estos momentos de hablar, sino de trabajar, y que todas las 
energías deben dedicarse a la propaganda electoral." Acabà dient que "perdona y olvida las calumnias y 
difamaciones con que se ha querido desacredidar su candidatura, esperando llegue el momento en que los 
hermanos de ideal vuelvan de su error para seguir por el cauce único, en que necesariamente nos hemos de 
encontrar." "La campaña electoral. Presentación de candidatos de Afirmación Derechista", a La Última Hora, 
dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 1.   
143.- Llompart digué que en els corrents moderns de la legislació dels estats s'anava a la desaparició del sufragi 
inorgànic i  del règim coporatiu. Confiava veure'l aviat a Espanya "víctima de los arreglos y falsedades 
caciquiles. També ressaltà les circumstàncies que sempre acompanyaven als tradicionalistes en tota lluita 
política que era "que al final de las conversaciones y conciliábulos, siempre se les deja al margen." A més, 
destacà "el espíritu de sacrificio que fué siempre divisa de la comunión Tradicionalista, sobre la que, en 
momentos de peligro, encontraron todos su áncora de salvación, y en los momentos de bonanza se les motejó 
despectivamente." "La campaña electoral. Presentación de candidatos de Afirmación Derechista", a La Última 
Hora, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 1. També "Las próximas elecciones en Baleares. Presentación de 
candidatos", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2. 
144.- Anunci de l'acte a La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 3. També vegeu l'anunci 
publicitari de l'acte a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 5. "Las elecciones en Baleares. 
Presentación de candidatos en el Círculo Tradicionalista", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, 
pàg. 1 (àmplia crònica); "La campaña electoral. Presentación de candidatos de Afirmación Derechista", a La 
Última Hora, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2 (àmplia crònica) 
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originar dudas o confusiones." Així mateix, recomenava a totes les "derechas auténticas" de 
les Balears que votassin Josep Quint-Zaforteza Amat i Miquel Alcón Orrico per què 
representaven "los ideales de Religión, Patria, Familia y Orden social; porque 
voluntariamente se han sometido a las bases de colaboración del Comité Nacional de 
Derechas, y porque se han comprometido a mantener en el Parlamento la ideología que les 
une, especialmente la revisión de la Constitución y de las leyes laicas y socializantes." 
També declaraven que no solament aspiraven al triomf dels principis de la dreta, sinó que 
"tienen la seguridad de no causar perjuicio alguno a los demás candidatos francamente 
derechistas, dirigiendo toda su actuación a evitar que las izquierdas consigan representación 
parlamentaria balear." Finalment, advertien que si aquest Comitè, després d'estudiar el cens i 
les circumstàncies de l'elecció, hagués "imaginado un solo momento que su candidatura 
podía beneficiar a las izquierdas, no la hubiera presentado; pero tiene la convicción de que no 
solo no perjudica a las demás derechas, sino que ofrece al cuerpo electoral los elementos que 
faltaban para completar el triunfo definitivo "de todas las derechas."145  
El diumenge, 12 de novembre, en el Cercle Tradicionalista de Llucmajor es féu un acte de 
propaganda —en el qual hi assistiren al voltant de 200 militants i simpatitzants— i 
intervingueren Bartomeu Pericàs, Nadal Bonet, Joan Cañellas, Joan Salvà i el president 
Francesc Salvà de sa Llapassa.146 
La carta del 14 de novembre del president de la Unió de Dretes, Lluís Zaforteza, fou 
contestada l'endemà dia 15 amb una nota de l'Afirmació Dretana. S'hi feien constar cinc 
punts: primer, que l'Afirmació Dretana no afectava en res la relació que la Unió de Dretes 
pogués tenir amb la CEDA per ser d'ordre privat entre ambdues entitats; segon, que el 
Comitè Nacional d'Enllaç de les Dretes s'havia constituït per a coordinar les distintes forces 
de dretes, donant caràcter oficial a les candidatures aprovades per l'esmentat Comitè; tercer, 
que el Comitè Nacional d'Enllaç aprovà les candidatures de totes les províncies a excepció 
d'Àvila, Balears i Lugo; quart, que al no aprovar la Coalició de centre-dreta de les Balears, 
aquesta candidatura no podia presentar-se amb caràcter oficial, i cinquè, que no essent oficial 
no tenien obligació de votar-la els electors de dretes, ni podia considerar-se com una 
candidatura dretana.147 
Des d’aquesta candidatura es reivindicà que per a les illes Balears fossin elegits cinc diputats 
de dretes i, per això, s’havia de combinar els seus dos candidats amb els altres tres –dos de la 
CEDA i un regionalista- de la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista. 
El president del Cercle Tradicionalista, Josep Quint Zaforteza, envià una nota a la premsa en 
què deia: "La sección femenina de Unión de Derechas de esta ciudad, publica en la prensa 
diaria un escrito dirigido a las mujeres mallorquinas en el que leemos lo siguiente: 
"No os dejeis engañar por los cantos de sirena de los que votaron leyes persecutorias y 
quienes en vísperas de elecciones disfrázanse con un matiz derechista para engañar a las 
gentes. Ahora, más que nunca es necesario huir de personalismos. Sería una traición a la 
conciencia católica las tachaduras o sustituciones de nombres en las papeletas. Y decimos 
nosotros a esas buenas señoras, mediten y vean bien que esta bella y práctica idea, mal se les 

145.- "La campaña electoral.  Alianza de Afirmación Derechista", a La Última Hora, dilluns, 13 de novembre 
de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Nota del Comité de la alianza de Afirmación Derechista", a La 
Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 1; "Las próximas elecciones en Baleares. Nota del Comité 
de la alianza de Afirmación Derechista", a Correo de Mallorca, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
146.- "De las Islas. De Lluchmayor", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 4. La nota 
assenyalava que el president Salvà havia "exhortado a que el día de las elecciones cumplan como verdaderos 
católicos y como buenos españoles para que vuelva a reinar la paz en España, en el hogar y vuelva a 
establecerse la escuela verdaderamente cristiana." 
147.- "Las próximas elecciones. Nota de la alianza de Afirmación Derechista", a La Última Hora, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 2, i "Las elecciones en Baleares. Nota de la Alianza de Afirmación Derechista", a La 
Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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puede aplicar a su candidatura y solo es aplicable a la nuestra. Y les preguntamos a estas 
buenas señoras: ¿Están Vdes. seguras que todos y cada uno de los hombres que componen 
esta candidatura de coalición, que se empeñan en llamar de derechas, y no lo es, votarán en 
contra de las leyes persecutorias de la Iglesia? ¿En qué fundan su esperanza? ¿Han olvidado 
aquella larga y trágica noche pasada toda entera por los diputados católicos en las trincheras 
del Parlamento defendiendo a la Iglesia, sabiendo segura la derrota, pero cumpliendo con su 
deber? ¿Dónde estaban don Juan March y sus amigos cuando con heróica valentía, se 
disputaba palmo a palmo el terreno al enemigo? Para la persona de don Juan March todos 
nuestros respetos y todas nuestras consideraciones. Para la inícua injusticia que con él han 
cometido los gobiernos de la República teniéndolo encarcelado, contra toda razón y contra 
todo derecho de gentes, nuestra más enérgica protesta, pero para las ideas que públicamente 
sustenta en política nuestra más radical aversión. Nuestro queridísimo semanario "El 
Luchador", en su último número, publica un artículo de fondo, cuya lectura recomendamos, y 
del que aceptamos las premisas de su argumentación, aunque no su incongruente 
consecuencia. Nos habla de la masa católica española que se ha puesto en pie para luchar en 
las próximas elecciones. Aconseja «unión férria» a todos cuantos se agrupan bajo la noble y 
redentora bandera de las Derechas Católicas y la obligación de votar a las Derechas 
Católicas; y las Derechas Católicas son para el querido colega la candidatura de coalición de 
los partidos de March, Unión de Derechas y Regionalista. Apena profundamente ver en 
nuestros más caros hermanos tanta confusión y tanta ofuscación? ¿Cómo se atreve nadie a 
llamar candidatura de derechas (hablamos siempre de derechas católicas) y de derecha 
católica, a una candidatura donde figure el partido de don Juan March? La única candidatura 
que puede ostentar ese nombre, es la nuestra. No discutiremos, si todos y cada uno de los 
individuos que forman las otras candidaturas son o no católicos, esto no nos interesa para el 
objeto que discutimos pero en ninguna parte hemos visto que los candidatos de los tres 
partidos de la coalición se obliguen a un programa mínimo de defensa de la religión católica 
contra las leyes vejatorias que se han dictado, ni de otras determinadas leyes causa de 
aquellas. Ni siquiera se puede llamar candidatura de derechas a aquella candidatura de 
coalición con el señor March, porque este señor con sus palabras y con sus hechos ha dicho y 
repetido cien veces, que es hombre de izquierda y de extrema izquierda. En su último 
discurso en el Parlamento así lo declaró, y ahí está para corraborar sus afirmaciones, la 
donación de la Casa del Pueblo, el aliento dado durante muchos años al partido socialista 
mallorquín, sus diarios de extrema izquierda y su reciente donativo de diez mil pesetas para 
el monumento a Blasco Ibáñez, uno de los sectarios españoles que más ha combatido a la 
Iglesia Católica. Los que dicen que March está arrepentido y decidido a apoyar a las derechas 
deben dar pruebas y éstas no han venido; cuando vengan públicas y claras no faltarán manos 
tradicionalistas para aplaudirle. En asuntos de tan magna trascendencia hay que hablar claro 
y aducir pruebas. Esta coalición podrá ser un acto político, de conveniencia económica para 
los partidos, muy útil para la política general o mallorquina, todo lo que se quiera, pero 
ponerle el marchamo derechista o católico, nos parece una sencilla equivocación, que puede 
causar serios perjuicios. Ha llegado a nosotros un sordo murmurar de gente que nos achaca la 
culpa de la desunión de derechas e incluso nos pone en contradicción con nuestras 
autoridades, y algunos hablan de candidatura oficial, en contra de la nuestra. Sin intención de 
defender a nuestros hermanos de la Unión de Derechas ni a nadie, debemos declarar que la 
coalición se hizo sin nuestro consejo, sin nuestra colaboración, y contra nuestra manera de 
pensar; en todas nuestras conversaciones públicas y privadas hemos laborado por la unión de 
todas las derechas mallorquinas, y supimos por voz pública que se había hecho la coalición. 
Muchos de nosotros somos socios de la Unión de Derechas, precisamente para cooperar a la 
unión de las verdaderas derechas y por ella estamos siempre dispuestos a trabajar y 
colaborar. Además, nuestra candidatura no puede perjudicar a ningún candidato de Unión de 
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Derechas, porque los votamos a todos. Tres partidos se unieron acordando presentar cinco 
candidatos y dejando dos puestos libres para las oposiciones. Nosotros vamos a buscar esos 
dos puestos que dejan libres, y como podemos votar cinco candidatos damos puesto en 
nuestra candidatura a todos los que pertenecen a partidos de derecha. El criticar nuestra 
conducta por parte de los que pertenecen a esos tres partidos coaligados equivale a decir que 
la coalición se ha hecho a base de dejar dos puestos para los radicales o a las otras izquierdas, 
y si fuera así, sería más claro y más noble decir que se vá al copo con los radicales. Se nos 
critica precisamente el que aconsejemos que se vote esa candidatura de derechas, 
perjudicando a la coalición, y a esto hemos de decirles que, ante todo nuestra candidatura 
tiene de oficial, en el sentido que le quieren dar a esa palabra, lo mismo que las demás. La 
candidatura de coalición, como dice muy noblemente el Presidente de la Unión de Derechas, 
no está aprobada por el Comité de Enlace de Madrid, como no lo está la nuestra, 
precisamente, porque no ha existido esa unión de derechas, objeto principal del Comité de 
Enlace. Aconsejamos a todas las personas de derechas que nos voten, como cada partido 
aconseja que voten su candidatura. Cada partido tiene un determinado número de socios, 
mientras sean socios de aquel partido, tienen obligación de votar la candidatura que les dé su 
partido, o darse de baja del partido, si no les acomoda a s uconciencia[sic]. A esos tales nada 
les aconsejamos, pero la gran mayoría de personas, tanto hombres como mujeres, no 
pertenecen a ningún partido y esos tales pueden votar sin faltar a ningún precepto nuestra 
candidatura, y a ellos van nuestros requerimientos. Por fin, debemos hacer constar que 
nosotros hemos estado siempre sometidos a la autoridad eclesiástica, en lo moral, y a la de 
nuestro partido, en política; cualquier indicación de una de esas autoridades es para nosotros 
una orden. A las autoridades de los demás partidos jamás nos someteremos. 
Creemos haber contestado a cuantos argumentos y cargos han esgrimido contra nosotros, en 
la prensa y fuera de ella, y por fin queremos hacer público que vamos a la lucha electoral, 
que es lucha en la que no creemos, y de la que esperamos muy poco bien para España, pero 
vamos cumpliendo un deber que resulta un verdadero sacrificio bajo todos los puntos de 
vista, pues en ella no encontraremos más que trabajos y contrariedades. Pero trabajando por 
Dios, por la Patria y por nuestros más caros Ideales, se vá al sacrificio con la frente alta y el 
corazón henchido de gozo."148 
 
8.2.3. EL PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL  
El Comitè Provincial del Partit Republicà Radical de Mallorca acordà proposar al Comitè 
Regional la presentació en les properes eleccions d’una candidatura per a les majories, 
integrada per cinc candidats, un proposat per Menorca, un altre per Eivissa i els tres restants 
per Mallorca.149  
El diumenge, 22 d’octubre, el Partit Radical celebrà una assemblea extraordinària, presidida 
per Lluís Ferrer i actuant de secretaris el delegats Arbona i Perpinyà, per procedir a l'elecció 
de candidats per a diputats a Corts.150 Hi assistiren 80 delegats dels pobles de Mallorca i 
centres de Palma. La presidència donà a conèixer l'avantvotació que havia fet el Comitè 
Provincial en la qual havien resultats elegits Francesc Julià Perelló, Eusebi Heredero Clar i 
Docmael López Palop. L'assemblea es mostrà conforme però a instàncies d'alguns dels seus 

148.- "Las elecciones en Baleares. De la Comunión Tradicionalista de Baleares", a La Almudaina, divendres, 17 
de novembre de 1933, pàgs. 1-2; "La próximas elecciones en Baleares. Nota de la Comunión Tradicionalista", a 
Correo de Mallorca, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 1. 
149.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 12.992. Eivissa, dimarts, 17 d'octubre de 1933, pàg. 1, i 
“Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.213. Eivissa, dimecres, 18 d'octubre de 1933, pàg. 2. (Nota 
reproduïda de La Voz de Menorca). 
150.- "Política. Partido Radical", a El Día, dissabte, 21 d'octubre de 1933, pàg. 2 (convocatòria), i "De Política. 
Una nota del Partido Radical", a La Última Hora, dissabte, 21 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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compoments, es va procedir a la votació definitiva, que va ser favorable per majoria de vots 
als esmentats candidats. Per tant, quedà proclamada la candidatura per Mallorca i restava que 
les assemblees de Menorca i Eivissa designassin els seus respectius representants. Una 
vegada efectuada l'elecció, el candidat Eusebio Heredero Clar prengué la paraula "quien con 
vibrantes y patrióticos párrafos trató la ruta que está reservada al gran Partido Radical para 
pacificar los espíritus y sacar del atasco en que se halla la economía nacional hermanando el 
capital y el trabajo con el fin de que nuestra querida España disfrute de una República para 
todos los españoles sin distinción de matices ni de idearios." Acte seguit, Docmael López 
intervingué per "ensalzar el Partido Radical único que por su composición puede 
proporcionar a la República días de paz, orden y bienestar. Hay que enarbolar nuestra 
bandera libre de mácula conla frente muy alta y todos agrupados en la nobleza de ideales que 
nos caracteriza convertir a España en una nación fuerte y poderosa tal como la soñamos los 
que contribuimos con nuestro esfuerzo a implantar el régimen republicano." Finalment, parlà 
Ramon Perpiñà que se "extendió en largas y razonadas consideraciones de orden político que 
llevan de la mano al Partido Radical a la conclusión de que con su reputada seriedad y amor a 
la República será coronada por el éxito su actuación en pro del régimen y a la nación 
salvándola del naufragio a que estaba abocada."151 Aleshores, hi havia rumors que els radicals 
presentarien per Menorca l’exdiputat Josep Teodor Canet i per a Eivissa, l’exdelegat del 
Govern a Menorca, Ramon Medina Tur.152 Així mateix, el 25 d'octubre, La Última Hora 
publicava un rumor arribat des de Maó que a Madrid havia fet gestions per ser inclòs en la 
candidatura del Partit Radical a les Balears, el degà del capítol de la Catedral de Ciutadella, 
Antonio Bayón.153  
El 24 d'octubre, el Casino Radical, del carrer Brondo, núm. 7, convocà a tots els socis i 
afiliats a l'assemblea general del dijous, dia 26, a les 21 h. per tractar sobre l'elecció de 
diputats.154 En aquesta reunió, el Partit Republicà Radical Independent acordà, d'una banda, 
que sense renunciar a l'ideari del Partit Republicà Radical Espanyol, declarava la seva 
independència administrativa i política i modificava el seu nom afegint la paraula 
"independent" per evitar confusió i, de l'altra, concedir un vot de confiança al Comitè Polític 
per gestionar la presentació d'un candidat en les properes eleccions i l'estratègia electoral.155 
El 25 d’octubre, la premsa publicava que la candidatura radical estaria integrada per Francesc 
Julià, Teodor Canet, Ramón Medina, Docmael López i el periodista Eusebi Heredero Clar.156  

151.- "Las elecciones en Baleares. Partido Radical.— Asamblea extraordinaria", a La Almudaina, dimarts, 24 
d’octubre de 1933, pàg. 3; "Política. Partido Radical. Asamblea general extraordinaria", a El Día, dijous, 26 
d'octubre de 1933, pàg. 8; "Las próximas elecciones en Baleares. Partido Radical.— Asamblea general 
extraordinaria", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2, i "Las elecciones en Baleares. El 
Partido Radical", a Correo de Mallorca, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2 (nota molt resumida). 
152 .- "Las elecciones en Baleares. Partido Radical.— Asamblea extraordinaria", a La Almudaina, dimarts, 24 
d’octubre de 1933, pàg. 3; "Las próximas elecciones en Baleares. Candidatura Radical", a La Última Hora, 
dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2, i "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura radical", a Correo 
de Mallorca, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2.  
153.- "Las próximas elecciones en Baleares. ¿Otro candidato?", a La Última Hora, dimecres, 25 d'octubre de 
1933, pàg. 2. 
154.- "Las elecciones en Baleares. Casino Radical", a La Almudaina, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 2 
(convocatòria); "Política. Casino Radical", a El Día, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 8 (convocatòria), i 
"Las próximas elecciones en Baleares. Casino Radical", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 
2 (convocatòria). 
155.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical Independiente", a La Almudaina, divendres, 27 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical", a El Día, dissabte, 28 d'octubre de 1933, 
pàg. 8, i "Las próximas elecciones en Baleares. Gacetilla suplicada", a La Última Hora, divendres, 27 d'octubre 
de 1933, pàg. 2. 
156.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.218. Eivissa, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
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El dijous, 26 d’octubre, en la Casa del Poble de Maó, la Unió Republicana celebrà una 
assemblea extraordinària en la qual designà com a candidat menorquí a la candidatura radical 
a Teodor Canet.157 
El 28 d'octubre, el Casino Radical, del carrer Brondo, núm. 7, féu una junta general 
extraordinària per discutir l'elecció de càrrecs i assumptes de règim intern.158 Novament, el 
dissabte, 11 de novembre, els socis i simpatitzants del Partit Republicà Radical Independent 
—del carrer Brondo, núm. 7— celebraren una assemblea general extraordinària.159   
Des del 31 d'octubre fins el 8 de novembre, diverses agrupacions i seccions del Partit 
Republicà Federal dugueren a terme juntes generals per tractar sobre qüestions electorals. 
Així, hi hagué assemblees del Centre Republicà Radical del Districte 3er (31 d'octubre),160 del 
Cercle Republicà Radical —del carrer de Jaume II, núm. 43— (2 de novembre),161 del Centre 
Joventut Republicana Federal del 7è districte (diumenge, 5 de novembre)162 i de la Secció 
Femenina del Centre Joventut Republicana Federal del 7è Districte —adherit al Partit 
Radical— (dimecres, 8 de novembre).163 
El 9 de novembre, el Comitè Provincial del Partit Republicà Radical féu pública la 
candidatura completa, integrada per Francesc Julià Perelló —president de la Diputació 
Provincial—, el menorquí Josep Teodor Canet Menéndez, l'eivissenc Bernat Tur Puget,164 el 
catedràtic Dòcmael López Palop i el periodista Eusebi Heredero Clar.165  
 
8.2.3.1. La campanya electoral 
Gairebé en plena campanya, el Partit Radical organitzà (del dissabte, 28 al dilluns 31 
d'octubre) una excursió a València per rebre les restes de Blasco Ibáñez.166 
L'exdiputat Josep Teodor Canet visità l'Institut de Segon Ensenyament d'Eivissa i, 
acompanyat de Medina, Sorà, Morales, Planas i Caldentey també estigué a Sant Antoni.167 

157 .- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.002. Eivissa, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 1. 
158.- "Política. Casino Radical. Brondo, 7, bajos", a El Día, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
159.- "De política. Los radicales independientes", a La Última Hora, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2, 
i "Política. Los radicales independientes", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
160.- "Las elecciones en Baleares. Centro Republicano Radical del Districto 3.º", a La Almudaina, dimarts, 31 
d'octubre de 1933, pàg. 1. La reunió havia estat convocada el 23 d'octubre pel president Jaume Guasp. 
161.- "Política. Círculo Republicano Radical (Jaime II-43)", a El Día, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 8 
(convocatòria), i "Las próximas elecciones en Baleares. El Círculo Republicano Radical", a La Última Hora, 
dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2. 
162.- "Las elecciones en Baleares. Juventud Republicana Federal del VII Distrito", a La Última Hora, 
divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Centro Juventud Republicana Federal 
del 7.º Distrito", a La Almudaina, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2 publicà la nota de convocatòria de 
l'assemblea signada pel secretari Francesc Moll; "Política. Los republicanos de Santa Catalina", a El Día, 
dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 8. 
163.- "Las elecciones en Baleares. Convocatoria", a La Última Hora, dimarts, 7 de novembre de 1933, pàg. 2, i  
"Política local. Junta general", a La Almudaina, dimecres, 8 de novembre de 1933, pàg. 4 (convocatòria). 
164.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.010. Eivissa, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 1. 
165.- Nota signada pel secretari Lluís Ferrer Arbona. "Las elecciones en Baleares. La candidatura radical", a La 
Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4; "Política. Partido Radical", a El Día, divendres, 10 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Una nota", a La Última Hora, divendres, 10 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura del Partido Radical", a Correo 
de Mallorca, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2; “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.010. 
Eivissa, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 1, i “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.011. 
Eivissa, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4.. 
166.- Sobre aquest tema, vegeu l'apartat sobre el Partit Republicà Radical. 
167.- La nota afirmava que "el señor Canet ha exteriorizado su extrañeza de que no le pidieran determinadas 
mejoras para Ibiza que dijo seguramente hubiera podido conseguir como los tinglados del muelle por ejemplo." 
"Ibiza. Nota política", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
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Des del 6 de novembre, el Partit Republicà Radical de Mallorca tingué oberta una oficina 
electoral en el local del Comitè Provincial, al carrer de Jaume II, núm. 43, de Palma, tots els 
dies de 9 a 13 h i de 16 a 21 h. També es podien fer consultes trucant al telèfon 1171. A més, 
tots els comitès dels districtes de Palma es reunien de forma permanent per atendre tots els 
detalls relacionats en la campanya electoral.168 
El 25 d'octubre, la junta executiva del Comitè Provincial pregava als correligionaris que 
tinguessin automòbil que el volguessin posar al servei del partit per a l'actual campanya, ho 
comunicassin a la Secretaria General de la Junta en el local del carrer de Jaume II, núm. 43.169 
El 16 de novembre, es comunicava als afiliats i simpatitzants que havien ofert els seus 
automòbils per als diumenge, els portassin a disposició de la Junta Directiva del Comitè a la 
plaça de Cort, a les 7,30 h, donant avís els conductors al Comitè Central del carrer de Jaume 
II, 43, 1er.170  
El 31 d'octubre, el Centre Republicà Radical del districte 3er, féu una assemblea general 
extraordinària per tractar sobre qüestions electorals.171  
La campanya electoral de Partit Republicà Radical de Mallorca s'inicià amb un acte en el 
teatre d'Artà.172 Hi varen intervenir el secretari del comitè local Antoni Cano –que presentà 
els oradors–, Ramon Perpiñà, Docmael López Palop, Eusebi Heredero Clar, Josep Teodor 
Canet i Francesc Julià Perelló.173 De retorn cap a Palma, els propagandistes es varen aturar al 
Centre Republicà de Manacor, hi hagué un acte de propaganda, en el qual varen intervenir el 
batle Antoni Amer i els candidats Heredero Clar, Canet Menéndez i López Palop.174 

168.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca. Oficina Electoral", a La Última 
Hora, dilluns, 6 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical de Mallorca", a El Día, 
dimarts, 7 de novembre de 1933, pàg. 8; "Las elecciones en Baleares. Oficina de información", a La Última 
Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Conferencias anunciadas", a La 
Última Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido republicano radical. Oficina de 
información", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2. 
169.- La nota assenyalava que "la Junta espera que en esta, como en todas las ocasiones, los correligionarios 
que puedan prestar en el sentido indicado su valiosa cooperación responderán con la generosidad de siempre 
permitiendo así que podamos imprimir a nuestra propaganda toda la intesidad que ha de menester." "Política. 
Partido Radical", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Partido 
Republicano Radical", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2. Ho reiterava a "Las elecciones 
en Baleares. Servicios de automóviles", a La Última Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2, i 
"Política. Partido republicano radical. Servicio de automóviles", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
170.- "Las próximas elecciones. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La 
Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Partido Republicano Radical. Servicio de 
locomoción", a El Día, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2. 
171.- "Las próximas elecciones en Baleares. Asamblea", a La Última Hora, dilluns, 29 d'octubre de 1933, pàg. 
2. 
172.- La crònica afirmava "el acto tuvo lugar en el teatro de aquella localidad el cual mucho antes de la hora 
anunciada se hallaba ocupado en su totalidad. El mitin transcurrió en medio del mayor entusiasmo a pesar de las 
tentativas realizadas por algunos elementos de una de las poblaciones vecinas cuyas primeras intervenciones 
fueron acalladas por las ovaciones de la concurrencia, viéndose los escasos perturbadores obligados a 
abandonar el local." "Política. Partido Radical", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 8; "Las próximas 
elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
173.- Els oradors es referiren "a la transcendencia de la inminente jornada electoral y señalaron cual es la 
posición del Partido frente a la situación acutal de España." "Política. Partido Radical", a El Día, dijous, 26 
d'octubre de 1933, pàg. 8, i "Las próximas elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical", a La Última 
Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
174.- "Política. Partido Radical", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 8, i "Las próximas elecciones en 
Baleares. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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El diumenge, 5 de novembre, hi hagué actes de propaganda electoral als municipis de 
Porreres175 i Montuïri.176  A Palma, el dimecres, 8 de novembre, es féu un míting en el local 
del 6è districte de Palma.177 
El dijous, 9 de novembre, el Partit Republicà Radical féu un acte de propaganda a Alcúdia, 
presidit per Josep Ventayol —que presentà els oradors.— Hi varen intervenir Mas Rubí, 
Perpinyà, López Palop i Heredero Clar.178    
Des del diumenge, 12 de novembre, tots els centres de districte i els comitès d'interior podien 
passar pel local del Comitè Provincial per a recollir exemplars del manifest que el Partit 
dirigia a l'opinió pública, a més d'altres fulls de propaganda que havien de ser distribuït pels 
pobles de l'interior de l'illa.179 Així mateix, es demanava als pobles que havien sol·licitat actes 

175.- El diumenge matí, a les 10 h, en el saló Carrina hi varen intervenir el president del Centre Republicà de 
Porreres, Obrador —que va presentar els candidats i assenyalà la importància de l'acte—, Eusebi Heredero i 
Frances Julià i destacà la importància dels comicis— i els candidats Eusebi Heredero Clar —parlà sobre el 
moment polític, indicà la posició que hi ocupava el Partit Republicà Radical i exposà el programa del partit— i 
Francesc Julià Perelló —es va referir "a la incomprensión de un gran sector de derechas y marcando la 
responsabilidad en que incurrirán si no aciertan a comprender cuales son las verdaderas necesidades de España 
con respecto a la tónica de la política nacional." "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de 
Mallorca. Actos de propaganda realizados", a La Última Hora, dilluns, 6 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca", a La Almudaina, dimecres, 8 de novembre 
de 1933, pàg. 4; "Política. Partido Republicano Radical de Mallorca. Actos de propaganda", a El Día, núm. 
dimarts, 7 de novembre de 1933, pàg. 8. 
176.- El diumenge a la nit, en el local del Centre d'Unió Republicana de Montuïri se celebrà un míting en el 
qual varen intervenir el batle del municipi, Joan Mas i Verd —que tractà sobre l'actuació de les vertaderes 
esquerres i assenyalà els desencerts dels adversaris—, Ramon Perpinyà —que "fustigó con energía la 
propaganda insidiosa que están realizando ciertos sectores políticos quienes para defender sus ideales necesitan 
apelar a la calumnia y a la difamación del adversario"— i els candidats Docmael López Palop —parlà del 
problema de l'ensenyament i va definir clarament quin era el concepte laic de la nova escola. Explicà que el 
concepte laic "no debe convertirse en persecución de naturaleza alguna y que la tolerancia mútua debe ser el 
verdadero sentido de una cuestión tan vital para lograr la pacificación general del país"— i Eusebi Heredero 
Clar —es va referir a la interpretació que era necessària donar a la República rectificant errors i aconseguint 
reduir "al común denominador republicano a todos los ciudadanos españoles."— "Las elecciones en Baleares. 
Partido Republicano Radical de Mallorca. . Actos de propaganda realizados", a La Última Hora, dilluns, 6 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca", a La 
Almudaina, dimecres, 8 de novembre de 1933, pàg. 4, i "Política. Partido Republicano Radical de Mallorca. 
Actos de propaganda", a El Día, dimarts, 7 de novembre de 1933, pàg. 8. 
177.- Hi varen intervenir el president del Centre Republicà, Francesc Esteve —que a més de presentar la resta 
d'oradors, ataca l'actitud de certes forces electorals que tot i que ara semblava que exercien el monopoli de 
l'esquerranisme, el 12 d'abril de 1931 havien defensat la candidatura monàrquica—, l'advocat Josep Lluís Piña 
—que es referí a diversos aspectes de la política estatal indicant quina havia de ser la posició i actitud del Partit 
Radical—, Ramon Perpinyà —que atacà les forces d'esquerra com a responsables de la greu significació de la 
lluita electoral—, el president honorari del centre i candidat Docmael López Palop —que explicà la seva 
actuació com a regidor de l'Ajuntament de Palma i manifestà que havia sabut correspondre a la confiança dels 
seus electors "de los cuales debe recibir el hombre público las inspiraciones— i el també candidat Eusebi 
Heredero Clar —que exposà els principals aspectes del programa radical i refusà la inutilitat dels conceptes de 
dreta i esquerra, que qual·lificà "de vanas palabras, pues que lo importante en la actuación de los partidos y de 
los hombres no son las etiquetas sino el contenido ideológico y más aún que éste, su adecuación a las realidades 
de dos momentos que se viven."— "Las próximas elecciones. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, 
dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca", 
a La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4, i "Política. Partido republicano radical. Actos de 
propaganda", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2. 
178.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca. Acto de Alcudia", a La Última 
Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Partido republicano radical. Acto en Alcúdia", a 
El Día, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2. 
179.- "Las elecciones en Baleares. Propaganda escrita", a La Última Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, 
pàg. 2, i  "Política. Partido republicano radical. Propaganda escrita", a El Día, diumenge, 12 de novembre de 
1933, pàg. 2. 
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de propaganda per a la darrera setmana abans dels comicis, que comunicassin amb exactitud 
el dia i l'hora per poder distribuir les comissions de propaganda.180  
El diumenge, 12 de novembre, en la seu del Partit Republicà "històric" de Palma, del carrer 
Sanç —"vieja y gloriosa sede"—, es presentaren els candidats en un acte presidit pel 
president del Comitè Provincial i candidat Francesc Julià Perelló.181 Hi varen intervenir la 
presidenta del grup femení de Santa Catalina Antònia Rigo, el candidat Docmael López 
Palop —comentà que a Espanya hi havia molts de problemes per respondre i que redundarien 
en benefici de la indústria i del treballador i s'havien d'abordar aquests problemes per 
millorar les condicions de vida dels treballadors. També analitzà la tasca duita a terme pels 
governs "cuyas disposiciones losivas para la economía nacional se manifestaron con aquella 
jubilación de Magistrados que aumentó las clases pasivas sin disminuir las activas". 
Demostrà també que el retir dels militars, amb tot el sou, havia creat tres exèrcits: el primer 
en actiu, el segon format per les antigues jubilacions que "tal vez sea el más justo" i el tercer, 
"el inconcebible" format pels jubilats amb tot el sou que constitueixen "una carga pesadísima 
para la nación;—  els regidors de Palma Lluís Ferrer Arbona —féu una petit resum del 
parlament estatal en el qual "debido a la mala dirección de aquella masa que llevaba mayoría 
y que hasta llegó a insultar a los componentes o represenantes del Partido Radical mismo", 
fet que varen contestar amb el despreci les acusacions— i Josep Mas Rubí —digué que el 
Partit Radical donaria a l'Estat la pau i sosec que havien de ser la base de la futura prosperitat 
i recomanà a totes les dones que fessen l'ús del dret a vot i no es deixassin impressionar "por 
los malos consejos ni mucho menos por amenazas estúpidas—, l'exbatle d'Inca Antoni Mateu 
—féu un desenvolupament del panorama polític estatal i critica l'actuació política "colocada 
en manos de aquellos gobiernos únicamente cambiaron el nombre a aquella monarquía cuyos 
actos para llevarse a cabo tenían que ir siempre acompañados de la espada"—, i els 
propagandistes Ramon Perpinyà —declarà que els treballadors fins aleshores no havien 
tingut els beneficis d'una República "gobernada por hombres exentos de personalismos" i 
recordà l'espectacle ofert pel govern socialista[sic] amb la deportació dels obrers que es varen 
adreçar al poder públic en demanda de millores socials— i Carles Aguiló —parlà en 
representació del districte segon i destacà els moments d'incertesa que havien provocat a 
Espanya les esquerres i a causa d'això una massa important de l'opinió volia viure "la 
verdadera República garantizando la libertad de sus ciudadanos, observando los preceptos de 
esa segunda Constitución de la España republicana, sin persecuciones ni personalismos"—. 
Tancà l'acte el candidat a diputat i president de la Diputació, Francesc Julià queixant-se de la 
tasca social dels governs que havien concedit retirs amb tot el sou a una classe determinada 
però no s'havia arribat a concedir un retir obrer decent. El retir obrer era un punt essencial del 
programa del Partit Radical i criticà les despeses del govern en la construcció d'edificis 
luxosos. També es dirigí a les dones per fer constar que els radicals tenien un programa de 
servei militar voluntari "acabándose ya para siempre las escenas dolorosas que se sucedían 
cuando bajo el imperio de una ley absurda se arrancaba de los brazos de las madres y 
personas queridas aquellos seres que bajo una obligación y en contra de su voluntad mal 
podían cumplir la obligacions que se les imponía."182 Estava previst que també intervingués el 
candidat i periodista Eusebi Heredero, que no hi pogué assistir per indisposició. 

180.- "Política. Partido republicano radical. Conferencias anunciadas", a El Día, diumenge, 12 de novembre de 
1933, pàg. 2. 
181.- "Las próximas elecciones. Presentación de candidatos", a La Última Hora, dijous, 9 de novembre de 
1933, pàg. 2 (convocatòria), i "Política. Partido republicano radical. Presentación de candidatos", a El Día, 
dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
182.- En la nota de convocatòria es recomenava que les delegacions dels centres de districte i les altres 
agrupacions dugessin les banderes i estandarts i, a més, s'anunciava que les masses corals del partit cantarien 
l'himne nacional i "la Marsellesa."  "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca", a 
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El 14 de novembre, a les 20,30 h, en el Centre Republicà Radical del carrer Sanç, núm. 11, hi 
hagué una reunió de les juntes directives dels centres de districte.183 
El 14 de novembre, el Centre Republicà Radical del Districte 2on —del carrer de la Ferreria, 
núm. 19— féu un míting.  Hi varen intervenir el president del centre, Antoni Arbona i els 
candidats Heredero Clar i López Palop.184 
El Casino Republicà Radical Independent, del carrer Brondo, núm. 7, féu una assemblea 
general extraordinària de socis i afiliats el 17 de novembre, a les 21,30 h.185 
El divendres, 20 d'octubre de 1933, la Joventut Republicana Federal del districte 7è organitzà 
una junta general extraordinària en el local social del carrer d'Anníbal, cantonada de Cotoner, 
per dur a terme l'organització de l'agrupació femenina.186 Sota la presidència de Pau Barceló 
—que obrí la sessió saludant els congregats i felicitant l'interès que havia despertat en tots la 
formació de la Secció Femenina del centre—, hi va intervenir Ramon Perpiñà —que traçà el 
camí a seguir en les properes eleccions posant de relleu els perills que duien els extremistes 
dels quals s'havien d'allunyar els bons demòcrates.— Seguidament, per invitació de Francesc 
Julià, passaren a ocupar la presidència de l'acte Antònia Rigo i Isabel Deyà. Continuaren les 
intervencions d'Eusebi Heredero Clar187 i Francesc Julià.188 A continuació, quedà formada la 
Secció Femenina de Santa Catalina, presidida per Antònia Rigo.189  

La Almudaina, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 4. Vegeu la crònica de l'acte a "La campaña electoral. 
Partido Radical de Mallorca.— Presentación de candidatos", a La Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Presentación de candidatos del Partido Republicano Radical de 
Mallorca", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2, i  "Política. Partido Republicano 
Radical", a El Día, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. S'havia anunciat que el batle de Manacor, Antoni 
Amer, intervendria també en l'acte, però la crònica no en fa esment. 
183.- "La campaña electoral. Convocatoria", a La Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2, i 
"Política. Partido Republicano Radical", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2.  
184.- "La campaña electoral. Mitin radical", a La Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2 
(convocatòria); "Política. Partido Republicano Radical", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2 
(anunci); "Las próximas elecciones. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La 
Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Partido Republicano Radical. En el 2.º 
Distrito", a El Día, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2. 
185.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical Independiente", a La Almudaina, dimecres, 15 
de novembre de 1933, pàg. 2;  "Política. Los radicales independientes. Convocatoria", a El Día, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria signada pel president Tascón i pel secretari Picó). 
186.- "Política local. Agrupación femenina federal del VII distrito", a La Almudaina, dijous, 19 d'octubre de 
1933, pàg. 2 (convocatòria), i "De Política. Agrupación Femenina Federal del VII Distrito", a La Última Hora, 
dimecres, 18 d'octubre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
187.- Heredero Clar féu "una delicada peroración sobre el momento político histórico para el Partido 
Republicano de Mallorca en el que, dando ejemplo el 7.º Dt.º como viejo soldado fiel guardian de su ideología, 
entraron en su seno las mujeres republicanas que dejando a lado los prejuicios y falsos conceptos que de su 
misión tenían formados los carcomidos preceptores de la nefasta monarquía. En su amenísima plática 
remontóse a los primitivos tiempos de la Grecia culta, Roma dominadora y España grande llegando hasta Isabel 
de Castilla, que supo dar todo cuanto estuvo a su alcance para el inmortal Colon descubriera un nuevo mundo, 
Agustina de Aragón que se inmortalizó batallando por el liberalismo de que pudo en todo tiempo alardear el 
Pueblo Español hasta la condesa de Pardo Bazan que en su sublime literatura hizo latir tantos corazones al 
unisono del suyo todo valor y delicadeza blasones que han honrado siempre a la Mujer Hispana. Terminó 
aconsejando que ahora más que nunca debe ser la mujer para con el hombre su compañera que le laiente en los 
momentos difíciles y comparta con él la alegría del vivir. Calificó de erróneo el concepto que de la debilidad de 
la Mujer se tiene formado cuando ella no puede ser débil al reunir sus cualidades naturales, Virtud, Fé y 
Belleza." "Política. Fecha histórica para los republicanos de Santa Catalina", a El Día, divendres, 27 d'octubre 
de 1933, pàg. 8. 
188.- Julià féu ressaltar "la importancia de ese momento histórico en que la Mujer se decide a hacer suyos los 
derechos que la Constitución, en nombre de la Democracia, le otorgó. Alentó a la Sección Femenina, naciente, a 
que al igual que la de Valencia, Madrid, Barcelona y otras provincias sea ésta política para defender los 
derechos propios cultural y benéfica para acercarse más y más a lo que fué siempre siempre la Mujer… 
Sublime." "Política. Fecha histórica para los republicanos de Santa Catalina", a El Día, divendres, 27 d'octubre 
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El dimecres, 15 de novembre, en el Casino Republicà Federal del carrer de Sanç, núm. 11, hi 
hagué una reunió de les dones inscrites al centre i de les simpatitzant per constituir 
l'Agrupació Femenina de Palma del Partit Radical.190 S'elegí la comissió organitzadora 
integrada per Antònia Rigo, Aina Valcaneras i Antònia Adrover i es decidí intensificar la 
propaganda electoral durant els dies que restaven fins a les eleccions.191 
El 16 de novembre, el Centre Republicà Radical del Districte 3er, del carrer Uetam, núm. 8, 
féu un míting en el cafè Bonavista, de la plaça de Francesc Garcia Orell, cantonada amb el 
carrer d'Uetam, que confrontava amb el local social de l'esmentat centre. Hi varen intervenir 
el president del centre, Jaume Guasp Payeras, els propagandistes Antoni Quetglas, Josep 
Lluís Pinya i Ramon Perpinyà i el candidat Eusebi Heredero Clar.192 
El divendres, 17 de novembre, el Centre Joventut Republicana Federal del Districte 7è —
adherit al Partit Radical— convocà una junta general extraordinària de socis i simpatitzants 
per tractar sobre les eleccions.193 
El 17 de novembre, en una nota dels actes de propaganda duits a terme pel Partit Republicà 
Radical de Mallorca es mencionava que en els darrers dies el partit havia fet nombrosos 
mítings que "han congregado numerosa concurrencia desarrollándose todos ellos en medio 
del mayor entusiasmo. Destavava l'acte de Manacor "al cuál asistió una concurrencia superior 
a tres mil personas" celebrat en el Teatre Principal. Hi varen prendre part el batle de 
Manacor, Antoni Amer; el tinent de batle de Palma, Lluís Ferrer Arbona; Ramon Perpinyà, el 
publicista Arturo García Paladini, i els candidats a diputats Docmael López Palop, Eusebi 
Heredero Clar i Francesc Julià Perelló. També s'havia fet un acte a sa Pobla, en el qual 
parlaren Lluís Ferrer Arbona, Antoni Quetglas, Perpinyà i el candidat Francesc Julià. A 
Pollença, intervingueren Antoni Quetglas, Josep Lluís Piña, Mas Rubí i Francesc Julià; a 
Sant Llorenç, Son Carrió i Portocristo, feren ús de la paraula Antoni Amer, Antoni Quetglas, 
Ramon Perpinyà i Eusebi Heredero Clar; a Lloseta, Sineu i Maria, varen parlar Carles 
Aguiló, Mas Rubí, Simonet, Piña i els candidats Docmael López Palop i Francesc Julià 

de 1933, pàg. 8; "De política. El Partido Federal de Santa Catalina", a La Última Hora, dilluns, 23 d'octubre de 
1933, pàg. 2. 
189.- "Política. Fecha histórica para los republicanos de Santa Catalina", a El Día, divendres, 27 d'octubre de 
1933, pàg. 8. El dimecres, 8 de novembre, la Secció Femenina del Centre Joventut Republicana Federal del 7è 
Districte, celebrà junta general per elegir la directiva, integrada per Antònia Rigo (presidenta), Isabel Oliver 
(vicepresidenta), Isabel Deyà (secretària) i, com a vocals, Maria Vallejo González (1a), Francesca Paulí Ferrer 
(2a), Catalina Ferrer Bosch (3a) i Francesca Gregorio Salom (4a). "Las próximas elecciones. Centro Juventud 
Radical", a La Última Hora, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Nueva Junta", a El Día, 
divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2. 
190.- "La campaña electoral. Partido Republicano Radical de Mallorca.— C. Municipal", a La Última Hora, 
dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria);"Política. Partido Republicano Radical", a El Día, 
dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
191.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 
1933, pàg. 1 (convocatòria) i "Las elecciones en Baleares. Agrupación Femenina Radical", a La Almudaina, 
dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 3; "Política. Partido radical. Sección Femenina", a El Día, dissabte, 18 
de novembre de 1933, pàg. 2, i "Las elecciones en Baleares. Agrupación Femenina Radical", a La Última Hora, 
dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2. 
192.- "Las elecciones en Baleares. Mitín republicano radical", a La Almudaina, dimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2, publicà la convocatòria de l'acte en el qual havien d'intervenir els candidats proclamats. "Las 
próximas elecciones. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La Última Hora, 
dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical. Mitin", a El Día, dijous, 16 de 
novembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Partido Republicano Radical. En el Distrito 3.º", a El Día, divendres, 17 
de novembre de 1933, pàg. 2. 
193.- "Las elecciones en Baleares. Convocatoria", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 1, 
(convocatòria signada pel secretari Francesc Moll); "Política. Partido Republicano Radical. Convocatoria", a El 
Día, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2, i "Las elecciones en Baleares. Convocatoria", a La Última Hora, 
dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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Perelló; i a Valldemossa, Bunyola i Porreres prengueren la paraula Perpinyà, Esteva, Piña, 
Lluís Ferrer, el batle de Palma Josep Tomàs Renteria i els candidats Docmael López Palop i 
Eusebi Heredero Clar.194 
El 17 de novembre, s’anuncià que a les 21 h. hi hauria un míting del Partit Republicà Radical 
en el local del carrer de Jaume II, núm. 43, en el qual havien d’intervenir Francesc Julià, 
Docmael López i Eusebi Heredero i que seria retransmès per Ràdio Mallorca.195 
També s'anunciava des del Partit Republicà Radical que els correligionaris que volguessin 
seguir els resultats de l'escrutini havien d'anar al local del carrer de Sanç, núm. 11, on 
funcionaria una comissió que centralitzaria les informacions que s'anassin rebent tant de 
Palma com de la Part Forana i de Menorca i d'Eivissa. La junta executiva del Partit havia 
adoptat les mesures pertinents perquè les informacions arribassin amb la màxima celeritat.196 
Així mateix, les persones que volguessin aclarir qualsevol dubte electoral el dia dels comicis 
es podien adreçar al local del Comitè, del carrer de Jaume II, núm. 43, o als centres dels partit 
següents: Centre Republicà Federal del carrer de Sanç, núm. 11 i als centre republicans 
radicals dels districtes II (carrer de la Ferreria, núm. 19), III (carrer de Uetam, núm. 8), IV 
(Sant Jordi), V (carrer dels Oms, núm. 101), VI (carrer de Sant Pere, núm. 12 bis), VII (carrer 
de Cotoner, núm. 80), VIII (carrer d'Alós, núm. 31), IX (carrer de Saragossa, núm. 10, de la 
barriada de Son Serra) i a l'Agrupació Defensa Republicana, del districte VIII, al carrer de 
Barrera, núm. 25.197 
 
8.2.4. LA COALICIÓ REPUBLICANO-SOCIALISTA 
La coalició d’esquerres va estar integrada per l'aliança entre la Federació Socialista Balear —
PSOE—, Acció Republicana, Partit Republicà Radical Socialista i Partit Radical Socialista 
Independent. 
El diumenge, 15 d'octubre, l'Agrupació Socialista Palmesana celebrà una junta general per 
debatre sobre les properes eleccions a diputats i s'acordà nomenar una Comissió Central 
Electoral —integrada per Ignasi Ferretjans, Alexandre Jaume, Rafel Rigo, Guillem Fullana, 
Pau Llobera, Antoni Bisbal, Francesc Gómez i Miquel Fullana— per encarregar-se 
d'organitzar la campanya electoral. També es decidí nomenar dos afiliats per districte que 
s'encarregarien de posar-se en contacte amb els socialistes i simpatitzants per organitzar el 
cens i fer propaganda de la candidatura.198 

194.- "Las próximas elecciones. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La 
Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano 
Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La Almudaina, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2; 
"Política. Partido Republicano Radical. Actos de propaganda", a El Día, divendres, 17 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
195.- "Las próximas elecciones. Mitin radical radiado", a La Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, 
pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La 
Almudaina, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2. 
196.- "Las próximas elecciones. Partido Republicano Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La 
Última Hora, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano 
Radical de Mallorca.— Actos de propaganda", a La Almudaina, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2; 
"Política. Partido Republicano Radical. El Escrutinio", a El Día, divendres, 17 de novembre de 1933, pàg. 2. 
197.- "Política. Partido Republicano Radical. Oficina de Información", a El Día, divendres, 17 de novembre de 
1933, pàg. 2. 
198.- Aquests delegats havien de donar compte de les seves gestions i feines a la Comissió Central Electoral. A 
més, s'acordà que tots els afiliats pagassin una quota única de 5 pessetes, al comptat o a terminis, amb 
destinació al fons electoral. "Política local. Agrupación Socialista Palmesana", a La Almudaina, dijous, 19  
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Política. Agrupación Socialista Palmesana", a El Día, divendres, 20 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "De Política. Agrupación Socialista Palmesana", a La Última Hora, dijous, 19 d'octubre de 1933, 
pàg. 2. 

 1049 

                                                 



El divendres, 20 de novembre, l'Agrupació Socialista Palmesana celebrà una junta general 
extraordinària per tractar sobre les eleccions generals.199 
El 20 de novembre, l'agrupació ciutadana d'Acció Republicana de Mallorca celebrà 
l'assemblea municipal per a tractar sobre la propera assemblea insular. Així mateix, el 
diumenge, 22 de novembre, tingué lloc la renovació reglamentària del Consell Municipal i 
funcionà en el local social una mesa electoral des de les 9 a les 13 per tal que els afiliats 
poguessin dipositar el seu vot.200 El 21 de novembre, en compliment de l'acord de 
l'Assemblea Municipal del dia abans es convocà a tots els afiliats del partit de Palma a 
l'avant-votació de candidats a diputats a Corts i s'havia col·locat una mesa electoral al local 
que funcionà de 18 a 21 h.201 
El 21 d'octubre, Acció Republicana anuncià que per aquest partit integrarien la candidatura 
d'esquerres l'exdiputat a Corts Constituents Francesc Carreras Reura i la presidenta del 
Foment de Cultura de la Dona de Sóller, Maria Mayol.202 
El 21 d'octubre, de retorn de l'assemblea nacional d'Acció Republicana a Madrid, Bernat 
Jofre féu declaracions a la premsa. Sobre les preguntes sobre l'actitud del partit a les Balears 
sobre les eleccions generals a diputats es mostrà reservat i comentà que les directrius serien 
fixades per l'assemblea insular del partit que havia de celebrar el proper diumenge. Així i tot, 
afegia que en l'assemblea nacional s'havia donat completa llibertat d'acció a cada un dels 
consells provincials perquè pogués concretar les aliances "más convenientes siempre que 
estas concomitancias políticas políticas se hicieran con partidos de izquierdas." Jofre afegí, 
però, que s'aventurava a afirmar que d'acord amb aquesta estratègia, Acció Republicana de 
Mallorca es pronunciaria per una coalició amb els partits mallorquins d'esquerra "que 
cuenten con alguna fuerza." Continuà dient que "se impondrá una lucha coaligada en la que 
Acción Republicana entrará conservando su personalidad" i que estaven segurs d'aconseguir 
les minories si la "lucha se desenvuelve normalmente, sin pasiones, sin coacciones de nadie y 
sin confabulaciones vergonzosas."  
A la pregunta que qui serien els candidats del partit, Jofre responia que era prematur donar 
noms abans que s'ultimassin les gestions que duia a terme el Comitè polític d'enllaç. Així i 
tot, confirmava que la representació en la candidatura "será proporcional, quizó se incluyan 
un Radical socialista, dos Socialistas y otros dos de Acción Republicana. Entre los nombres 
de los candidatos socialistas figuraría una destacada persona del socialismo menorquín y otra 
de Mallorca; de Acción Republicana un miembro natural de Ibiza y el señor Carreras que 
tanto ha colaborado por la provincia durante su mandato en las Cortes Constiyentes. Los 
Radicales socialistas determinarían entre sus correligionarios su candidato que no puedo 
precisar quien será." 
A la pregunta del periodista de com considerava que es presentava la lluita electoral, Jofre li 
respongué que no podia deixar de reconèixer "la reacción de las derechas que 
indudablemente existe en nuestro país. Sin embargo estoy plenamente convencido de que el 
triunfo ha de ser de las izquierdas. Las derechas sacarán un fuerte contingente[,] cosa natural 
en el juego de las democracias en las que muchas veces las circunstancias producen 
desplazamientos de opinión. Pero en España se sigue respirando ambiente izquierdista aun 
cuando a éste procuren disimularlo las campañas de las derechas con todos los poderosos 

199.- Convocatòria signada pel secretari R. García Galán. "De Política. Agrupación Socialista Palmesana", a La 
Última Hora, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
200.- "De Política. Acció Republicana de Mallorca", a La Última Hora, dijous, 19 d'octubre de 1933, pàg. 2 
(convocatòria). 
201.- "De Política. Acció Republicana de Mallorca", a La Última Hora, dissabte, 21 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
202.- "Las elecciones en Baleares. Las candidaturas de Acción Republicana para las elecciones de diputados a 
Cortes", a La Almudaina, diumenge, 22 d'octubre de 1933, pàg. 4. 
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resortes que puedan emplear con su gran fuerza económica. Pero, además, no es lo más 
perjudicial a un país los desplazamientos de opinión cuando son sinceros. 
Lo verdaderamente funesto es el confusionismo en las ideas. Un ideal de derecha o de 
izquierda ha de merecer siempre el respeto de todo ciudadano cuando este ideal se siente 
verdaderamente. Lo que no puede admitirse es la hipocresía en política, es decir, a aquellos 
individuos o agrupaciones carentes de todo contenido ideológcio[sic] se valen de otros 
medios reprobables y funestos para conseguir adictos." 
Seguidament, l'entrevista es centrà en l'assemblea nacional a Madrid d'Acció Republicana. 
Sobre la impressió de l'acte, Jofre afirmava que havia resultat altament exemplar i que s'havia 
posat de manifest "la capacitación de nuestro Partido para desenvolver en un régimen de 
auténtica democracia una obra de Gobierno fecunda." Assenyalava que en l'assemblea s'havia 
discutit una ponència política que podia "ser discutida indiscutiblemente bajo el punto de 
vista doctrinal, pero que por la elevación de sus conceptos, ha de ser respetada 
profundamente por quienes sepan anteponer la reflexión serena a las pasiones mezquinas que 
suelen envenenar casi siempre las luchas políticas. En esta ponencia se marcan las directrices 
generales de nuestro ideario en una actuación inmediata. Pero además se han presentado otras 
ponencias en las que predomina el aspecto técnico sobre el político como por ejemplo, la 
ponencia sobre transportes, seguros, hacienda, régimen tributario, etc. Todas ellas 
desarrolladas por correligionarios de prestigio unánimemente reconocido en todo el país. 
Acción Republicana cuenta pues con un programa que ofrece dentro de los eternos conceptos 
de democracia, libertad y justicia social, soluciones prácticas para resolver los problemas más 
agudizados de nuestro tiempo." 
Seguidament, destacava el paper que havia tingut en l'assemblea Manuel Azaña, "por su 
clarísima visión del momento político y social de España." Afegí, que sense cap dubte, 
Azaña "es el máximo prestigio de las izquierdas españolas, reconocido incluso por las 
derechas, por esto es el más combatido y al mismo tiempo el más temido." 
Sobre la pregunta de l'esdevenir polític que veia al partit, Jofre contestava que Acció 
Republicana era un "Partido joven que ha pasado hasta ahora la crisis de los crecimientos 
rápidos. Sin embargo asistieron a la Asamblea representantes de todas las regiones españolas 
que demostraron siempre su entusiasmo y competencia. Sobre esta Asamblea de ciudadanos, 
estrecha y sinceramente unidos por el nexo de un ideal y de una ética política, hemos de 
levantar un gran partido de izquierdas. No es éste el momento propicio todavía para 
conseguirlo en su plenitud." Afegí que les delegacions de València i les Balears a Madrid 
havien ofert un dinar a Azaña i a Giral i que Azaña s'havia compromès a visitar Mallorca 
durant la campanya electoral.203 
El 27 d’octubre, Diario de Ibiza publicà la notícia que Manuel Azaña visitaria les Balears per 
a fer un acte de propaganda electoral.204 
En l'assemblea provincial del diumenge 22 d'octubre, de la Federació Socialista Balear, a la 
qual assistiren representants de gairebé totes les agrupacions de Mallorca, Menorca i Eivissa, 
acordà pactar una aliança electoral amb Acció Republicana. Així mateix, es decidí facultar a 
la Comissió Executiva per tal que fes extensiva aquesta aliança als radicals socialistes —fent 
esment a les dues faccions del partit— i poguessin nomenar un candidat per a la coalició. En 
principi, varen ser designats com a candidats l’exdiputat mallorquí Alexandre Jaume i el 
maonès Víctor Roger Pons.205 El 24 d’octubre s'afirmava que els dos candidats socialistes a la 

203.- “Declaraciones del exalcalde de Palma Bernardo Cofre”, a La Almudaina, dissabte, 21 d'octubre de 1933, 
pàg. 3. 
204 .- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.001. Eivissa, divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 1. 
205.- A la nota de la Federació Socialista Balear s'esmentava també que fins aleshores no s'havia fet cap 
contacte amb els radicals socialistes i que els que s'havien fet amb Acció Republicana estaven pendents del que 
disposàs el Comité Nacional del Partit. "Las elecciones en Baleares. Federación Socialista Balear", a La 
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coalició serien Alexandre Jaume i Víctor Rotger Pons, que havien estat designats a 
l'assemblea del dia 22.206 Però, l'endemà, s'informava que Víctor Pons havia renunciat 
irrevocablement "por razones que se consideran atendibles" i s'hauria de nomenar un altre 
candidat que segurament seria d'Eivissa.207 
El 26 d’octubre, La Voz de Ibiza informava que la nit anterior s’havien reunit els dirigents 
dels partits socialista, Acció Republicana i radical socialista per prendre acords sobre la 
campanya electoral i es donava per fet que la candidatura seria integrada per Carreras, Jaume, 
Comas, Torrejón i Mayol.208 
El 22 d'octubre, s'afirmava que la candidatura de la coalició republicana-socialista estaria 
integrada per Maria Mayol i Francesc Carreras, d'Acció Republicana, i pels socialistes 
Alexandre Jaume i Víctor Rotger. Solament quedava per designar el candidat del Partit 
Republicà Radical Socialista.209  
Però, el 29 d’octubre es féu públic que el representant d’Eivissa a la candidatura seria el 
socialista, catedràtic de l’Institut, Ángel Torrejón.210 El 30 d’octubre, Diario de Ibiza 
comunicà que l’Assemblea Provincial del Partit Socialista –en la qual hi hagué representació 
de gairebé totes les agrupacions de Mallorca, Menorca i Eivissa– s’acordà pactar amb Acció 
Republicana i fer extensiva l’aliança també als radicals socialistes, sempre i quan les dues 
fraccions acceptassin un sol candidat. En relació a candidats, foren designats Alexandre 
Jaume i Víctor Rotger, encara que aquest darrer renuncià irrevocablement i es designà un 
company d’Eivissa, que va ser Ángel Torrejón.211 
El 27 d'octubre, l'Agrupació Socialista Palmesana féu una junta general extraordinària per 
tractar sobre les eleccions.212 
EL 31 d'octubre de 1933, el Comitè de Conjunció d'Esquerres féu un comunicat —signat per 
Llorenç Bisbal del Partit Socialista, Vicente Tejada d'Acció Republicana, Francisco Quijada 
del Partit Republicà Radical Socialista i Jaume Comas del Partit Republicà Radical Socialista 
Independent—, donada la importància de les eleccions generals a Diputats a Corts del 19 de 
novembre i davant l'estratègia de fer una gran coalició de dretes, ja que "en ella van a 
ventilarse no sólo las esencias de la Revolución del 14 de Abril, sino incluso el ser o no ser 
de la República, pues se están coaligando en grandes bloques electorales todos los elementos 
que encubierta o descaradamente les son adversos, ante el peligro del triunfo de estos 
elementos podría ofrecer para el Régimen", el Comitè de Conjunció d'Esquerres apostà per 
sumar a la seva candidatura tots aquells grups republicans o socialistes "que actuan 
independientemente de los partidos, pues el momento es delicado y hay que olvidar rencores 
y diferencias en bien de los comunes ideales." Indicava, a més, "vengan pues todos esos 
elementos a nuestro lado si así se lo dicta la conciencia del deber, pues es preciso que todos 

Almudaina, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 3, i "Política. Federación Socialista Balear", a El Día, dijous, 26 
d'octubre de 1933, pàg. 2.  
206.- "Las elecciones en Baleares. Los socialistas", a La Almudaina, dimarts, 24 d’octubre de 1933, pàg. 3. 
207.- "Política. Federación Socialista Balear", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas 
elecciones en Baleares. Federación Socialista Balear", a La Última Hora, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
208.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.218. Eivissa, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 3. 
209.- "Las próximas elecciones en Baleares. La candidatura de coalición izquierdista", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
210.- "Las elecciones en Baleares. Los socialistas ibicencos", a La Almudaina, diumenge, 29 d’octubre de 1933, 
pàg. 1. 
211.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.002. Eivissa, dilluns, 30 d'octubre de 1933, pàg. 1. 
212.- "Las próximas elecciones en Baleares. Los socialistas", a La Última Hora, dijous, 26 d'octubre de 1933, 
pàg. 2 (convocatòria). 
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aportemos a la lucha que ya está entablada, el esfuerzo que corresponde a todos los que aman 
de veras la pureza de nuestra República."213 
L'1 de novembre, la candidatura d'Esquerra republicana-socialista havia quedat constituïda 
per Alexandre Jaume Rosselló (socialista), Francesc Carreras Reura (Acció Republicana), 
Maria Mayol Colom (Acció Republicana), Ángel Torrejón Bartolomé (socialista) i Damià 
García del Pozo (radical-socialista).214 
El 24 d'octubre, el Partit Republicà Radical-Socialista Independent es va reunir en el local 
social del carrer del Sindicat, núm. 178, en assemblea per tractar sobre la posició del partit en 
les eleccions a diputats.215 L'endemà es donava per segur que en la candidatura d'esquerres 
s'inclouria com a candidat d'aquest partit, el metge oculista Jaume Comas Cladera.216 
El 31 d'octubre, La Última Hora informava que el Partit Republicà Radical Socialista 
Independent havia decidit fer part del bloc d’esquerres i havia acordat nomenar candidat al 
metge Jaume Comas Cladera “por entender que la organización e historia del partido le 
hacían acreedor de ello.” En la reunió de la Coalició d’Esquerres, els representants del Partit 
Republicà Radical-Socialista manifestaren que estaven pendents de la resolució que havia de 
prendre l’assemblea per determinar la presentació o no d’algun candidat. Per això, i amb el 
propòsit de contribuir a la concòrdia dels grups d’esquerres, la representació dels radicals 
socialistes independents decidí retirar la candidatura del doctor Jaume Comas Cladera.217 
El 29 d’octubre, el ple de delegats del comitè provincial de la UGT de les Balears acordà 
donar un ampli suport a la candidatura socialista.218 
El diumenge, 29 d'octubre, per acord del Comitè Executiu Municipal del Partit Republicà 
Radical Socialista de Palma, se celebrà l'assemblea en el local social de la Rambla, núm. 10, 
per tractar sobre les properes eleccions i donar comptes de les instruccions rebudes del 
Comitè Executiu Nacional.219 

213.- "Las próximas elecciones en Baleares", a La Última Hora, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Conjunción de izquierdas republicano-socialista", a La Almudaina, dijous, 2 de 
novembre de 1933, pàg. 3. 
214.- "Política. Candidatos", a El Día, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2; “Las elecciones en Baleares”, 
a Diario de Ibiza, núm. 13.004. Eivissa, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; “Notas políticas”, a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.223. Eivissa, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2. El diari eivissenc després de comunicar 
que els radicals sociales ortodoxes de Mallorca havien designat Damián García del Pozo per figurar en la 
candidatura republicano-socialista advertien que “los marcelinistas han retirado la candidatura del Dr. Comas 
pero votarán las izquierdas por orden del Comité Nacional de Madrid.” 
215.- "Política. Partido Republicano Radical Socialista Independiente", a El Día, dimarts, 24 d'octubre de 1933, 
pàg. 2 (convocatòria); "Las próximas elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical-Socialista 
Independiente", a La Última Hora, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
216.- "Las próximas elecciones en Baleares. Un candidato radical socialista", a La Última Hora, dimecres, 25 
d'octubre de 1933, pàg. 2. 
217.- El Partit Republicà Radical Socialista Independent, a més de retirar la candidatura del doctor Jaume 
Comas, decidí fer constar: 1er, que seguia les instruccions rebudes del Comitè Executiu Nacional que 
aconsellaven l’aliança del partit amb els partit afins; 2on, que no disminuiria la intensitat del suport a la 
candidatura del bloc esquerrà, i 3er, que els components de l’alianÿa d’esquerres havien reconegut la prova de 
desinterès i altruïsme polític del Partit Republicà Radical Socialista Independent “en pro de la causa común de 
todos los partidos de izquierdas.” "Las elecciones en Baleares. Conjunción de izquierda republicano-socialista", 
a La Almudaina, dimarts, 31 d’octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Conjunción de 
izquierda republicana-socialista", a La Última Hora, dimarts, 31 d'octubre de 1933, pàg. 2, i "Política. 
Candidatos", a El Día, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2. 
218.- A més del suport, recomenava "a todas las Secciones federadas el máximo apoyo a dicha candidatura así 
como a la campaña de propaganda electoral en pro de la misma." "Las elecciones en Baleares. Unión General 
de Trabajadores", a La Almudaina, dimarts, 31 d’octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en 
Baleares. Unión General de Trabajadores", a La Última Hora, dimarts, 31 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
219.- "Las próximas elecciones en Baleares. Partido R. R. S. de Palma", a La Última Hora, dimarts, 24 
d'octubre de 1933, pàg. 2. 
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L’assemblea del Partit Republicà Radical Socialista (ortodox) acordà per unanimitat que el 
representant del partit a la coalició fos Damián García del Pozo.220 
Definitivament, la Conjunció d’Esquerra Republicano-socialista comunicà el 30 d’octubre 
que la candidatura de la coalició havia quedat constituïda pels socialistes, Alexandre Jaume 
Rosselló i Ángel Torrejón Bartolomé —catedràtic d'Eivissa—; pels militants d’Acció 
Republicana, Francesc Carreras Reura i Maria Mayol Colom, i per Damián García del Pozo, 
del Partit Republicà Radical Socialista.221 
El 23 d'octubre, el Partit Socialista Independent convocà una assemblea general pel dijous, 
26 d'octubre, a les 20 h. en la fonda Sa Punta —abans Cas Tort, situada als afores de la porta 
de Sant Antoni— per tractar sobre les eleccions i la designació de candidats.222 En aquesta 
reunió, l'assemblea prengué els acords següents: primer, prendre part en les eleccions 
generals presentant candidatura per les minories; segon, dur a terme una altra assemblea a 
començament de la setmana vinent per a procedir a la designació de candidats, i tercer, 
nomenar una comissió electoral integrada per Vicenç Torres, Sebastià Ferretjans, Josep 
Palmer, Jordi Morey i Manuel Condom, que atendria les consultes electorals en la secretaria 
del partit en el Cafè París, del carrer del Sindicat, núm. 166, enfront del Cine Oriental.223 
Però, el 2 de novembre, en assemblea, el Partit Socialista Independent acordà, arran de la 
invitació de la conjunció republicana-socialista a tots els partits d'esquerres, retirar la 
candidatura per la minoria —davant el panorama de la política local i estatal que es 
presentava amenaçador per a la seguretat de la República i "ante la amalgama repugnante de 
Lerroux con Gil Robles y de Maura con Sanjurjo"— i donar suport a la coalició d'esquerres 
"anteponiendo a los agravios recibidos su amor al socialismo y su fervorosa adhesión al 
Partido Socialista Español." Així i tot, lamentava que la invitació no s'hagués fet des del 
primer moment que es gestionava el bloc d'esquerres.224  
El 23 d'octubre, el Partit Republicà Radical Socialista Independent convocà una assemblea 
per al dia 24, a les 20 h. en el local social del carrer del Sindicat, núm. 178, per tractar de les 
properes eleccions i l'estratègia a seguir.225 A la reunió es tractà de la invitació rebuda per part 
del Partit Socialista i d'Acció Republicana per formar un front d'esquerres. L'assemblea 
acordà acceptar fer part de la coalició i designar el doctor Jaume Comas Cladera com a 

220.- "Las próximas elecciones en Baleares. El candidato radical socialista", a La Última Hora, dimarts, 31 
d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. El candidato del Partido R. R. S.", a La Almudaina, 
dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical Socialista", a El Día, 
dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 2. 
221.- "Las elecciones en Baleares. Conjunción de izquierda republicano-socialista", a La Almudaina, dimarts, 
31 d’octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Conjunción de izquierda republicana-
socialista", a La Última Hora, dimarts, 31 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
222.- "Las elecciones en Baleares. Partido Socialista Independiente", a La Almudaina, dimarts, 24 d'octubre de 
1933, pág. 3; "Política. Partido Socialista Independiente", a El Día, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Partido Socialista Independiente", a La Última Hora, dilluns, 23 d'octubre de 
1933, pàg. 2. 
223.- "Las elecciones en Baleares. Partido Socialista Independiente", a La Almudaina, dissabte, 28 d'octubre de 
1933, pàg. 2; "Política. Partido Socialista Independiente", a El Día, dissabte, 28 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las 
próximas elecciones en Baleares. Partido Socialista Independiente", a La Última Hora, divendres, 27 d'octubre 
de 1933, pàg. 2. 
224.- "Las elecciones en Baleares. El Partido Socialista Independiente", a La Última Hora, divendres, 3 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Partido Socialista Independiente", a La Almudaina, 
dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Los socialistas independientes se suman a la coalición 
azañista-socialista", a El Día, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2. 
225.- 'Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical Socialista Independiente", a La Almudaina, 
dimarts, 24 d'octubre de 1933, pág. 3. 
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candidat en representació del partit. Al mateix temps, nomenà els membres del comitè 
d'enllaç.226 
El 24 d'octubre, el Partit Republicà Radical Socialista convocà a tots els militants a 
l'assemblea del diumenge 29 d'octubre en el domicili social de la Rambla, núm. 10, a les 20 
h. per tractar de les properes eleccions i donar compte de les instruccions rebudes des del 
Comitè Executiu Nacional.227 
 
8.2.4.1. La campanya electoral 
El passat diumenge, a Andratx hi hagué una reunió de les agrupacions locals d'Acció 
Republicana i del Partit Socialista per preparar la campanya, organitzar un conjunt d'actes de 
propaganda i nomenar un comitè mixt per dirigir la campanya a la localitat.228 
Des del 3 de novembre, el Partit Republicà Radical Socialista tingué oberta una oficina 
electoral en la seu social de la Rambla, núm. 10, de 19 a 21 h.229 
El 4 de novembre, el candidat socialista Alexandre Jaume anà cap a Maó per qüestions 
electorals.230 
El 4 de novembre, La Voz de Ibiza comentava que en la premsa de Palma les esquerres 
havien fet una crida a totes les forces republicanes que volguessin ajudar-los davant el 
“movimiento arrollador de las derechas.”231  
El dissabte, 4 de novembre, la Conjunció d'Esquerres Republicana-Socialista féu un míting 
en el saló-teatre de la Casa del Poble, del carrer de Fermín Galán, amb la intervenció de Joan 
Monserrat Parets, Damián García del Pozo, Maria Mayol i Ignasi Ferretjans.232 
El 9 de novembre, a les 19,30 h, hi hagué una reunió d'interventors de la Conjunció 
Republicana-Socialista a la Casa del Poble de Palma.233 Novament, el dilluns, 13 de 
novembre, hi havia una nova reunió d'interventors i apoderats en el local d'Acció 
Republicana, de la plaça de la Constitució, núm. 120, 1er.234 
El diumenge, 12 de novembre, en el cine d'Establiments, les esquerres feren un míting, en el 
qual varen intervenir els socialistes Monserrat Parets i Ribas i Vicente Tejada d'Acció 
Republicana.235 
El comitè de l'Agrupació Socialista Palmesana convocà una junta general extraordinària el 
dimarts, 14 de novembre, a les 20 h., per tractar el tema de la unificació del partit amb el 
Partit Socialista Independent.236 

226.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical Socialista Independiente", a La Almudaina, 
dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical Socialista Independiente", a El 
Día, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
227.- "Las elecciones en Baleares. El Partido R. R. S.", a La Almudaina, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 2; 
"Política. Los radicales socialistas", a El Día, dimecres, 25 d'octubre de 1933, pàg. 8. 
228.- "Las elecciones en Baleares. De Andraitx", a La Almudaina, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. 
229.- "Las elecciones en Baleares. Oficina electoral", a La Última Hora, divendres, 3 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
230.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.225. Eivissa, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2. 
231.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.225. Eivissa, dissabte, 4 de novembre de 1933, pàg. 2. 
232.- "Las elecciones en Baleares. Conjunción de izquierdas republicano-socialista", a La Almudaina, 
divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria); "Las elecciones en Baleares. Un mitin electoral", a La 
Última Hora, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. 
233.- "Las elecciones en Baleares. Convocatoria", a La Almudaina, dimecres, 8 de novembre de 1933, pàg. 4 
(convocatòria); "Las elecciones en Baleares. Convocatoria de izquierdas", a La Última Hora, dimecres, 8 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
234.- "Las elecciones en Baleares", a La Última Hora, divendres, 10 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Convocatoria", a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4 
(convocatòria). 
235.- "La campaña electoral. Mitin de izquierdas ", a La Última Hora, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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Acció Republicana de la Raval convocà un míting en el local social del carrer d'Hornabeque, 
cantonada amb el carrer Caro, el dijous, 16 de novembre, a les 21 h. en el qual hi 
intervingueren Bernat Jofre Roca i Lambert Juncosa Iglesias, d'Acció Republicana, i Joan 
Monserrat i Parets, del Partit Socialista.237 
La Conjunció republicana-socialista envià una nota a La Almudaina i La Última Hora, en la 
qual deia que la candidatura havia fet actes de propaganda "en casi todos los pueblos de la 
isla sin el más leve incidente, siendo los oradores recibidos con ovaciones delirantes." Afegia 
que a Menorca hi havia gran entusiasme i hi feien una intensa campanya oradors socialistes i 
Gómez Ibáñez d'Acció Republicana. A Eivissa, Ignasi Ferretjans i el candidat Torrejón 
havien fet mítings a gairebé tots els pobles. Al mateix temps, a Sant Carles, el Centre Radical 
es passà a Acció Republicana i a Eivissa ciutat s'hagueren de fer dos actes en el Teatre Serra 
donat "el entusiasmo de las masas obreras y republicanas." Així mateix, a Felanitx, el dijous, 
16 de novembre, se celebrà un "mitin monstruo" en el qual hi participaren Pere Oliver 
Domenge, Ignasi Ferretjans i Joan Monserrat i Parets. Es deia que no s'havia trobat un local 
per donar cabuda a la multitud, es feien gestions per instal·lar altaveus. El dilluns passat, en 
el local d'Acció Republicana s'havia celebrat un acte organitzat pels obrers de la Societat 
Industria Hotelera, omplint-se per complet el local i amb intervencions de Vidal, Bernat 
Jofre, Andreu Crespí, Joan Monserrat i Parets i Ignasi Ferretjans. Es feia comptes, a més, que 
el dijous, divendres i dissabte es fessin mítings a tots els districtes de Palma i a diversos 
pobles de l'illa. Finalment, la nota afirmava que tancaria la campanya electoral un gran acte a 
Palma que "a ser posible será radiado."238 
En un míting celebrat el 14 de novembre, a Sant Llorenç, des del balcó de la societat Acció 
Republicana hi hagué algunes protestes quan se celebrava l'acte contra els oradors i, al 
mateix temps, des d'un grup de gent sonaren dos tirs de revòlver a l'aire, sense produir cap 
desgràcia personal. La Guàrdia Civil i el Jutjat practicaren diligències per descubrir l'autor 
"sin que hasta la fecha hayan dado ningún resultado."239 La Guàrdia Civil del lloc de Sant 
Llorenç també donà compte de la denúncia que presentà la veïna Antònia Roig Bauzà que 
denuncià que quan passava per la plaça Vella al temps que es feia un míting electoral havia 
estat agredida amb una pedra pel veí Llorenç Riera Cabrer "produciéndose una contusión en 
la espalda de pronóstico leve." L'esmentat individu fou detingut i denunciat al Jutjat.240La 
Conjunció d'Esquerres republicana-socialista anuncià que "para lograr un mejor resultado en 

236.- La convocatòria, signada pel secretari R. García Galán, recomenava "la asistencia por tener suma 
importancia esta reunión y mucho más en las actuales circunstancias, en que es necesario que las fuerzas 
obreras vayan del brazo para vencer a la reacción." "Las elecciones en Baleares. Agrupación Socialista 
Palmesana", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2; "La campaña electoral. Agrupación 
Socialista Palmesana", a La Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2; "Política. Agrupación 
Socialista Palmesana", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
237.- "Las elecciones en Baleares. Acció Republicana del Arrabal", a La Última Hora, dimecres, 15 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Balaeres. Acció Republicana del Arrabal", a La Almudaina, 
dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 1 (anunci). 
238.- "Las elecciones en Baleares. Propaganda de izquierdas", a La Última Horadimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Las elecciones en Balaeres. Propaganda de izquierdas", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre 
de 1933, pàg. 2. 
239.- "Las elecciones en Baleares. En San Lorenzo.— Escandalo en un mitin, sonando dos disparos sin 
consecuencias", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 1-2; "Disparos en un mitin electoral", a 
Correo de Mallorca, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 2. 
240.- "Las elecciones en Baleares. En San Lorenzo.— Escandalo en un mitin, sonando dos disparos sin 
consecuencias", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre de 1933, pàg. 1-2. 
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la radiación" del míting de la Casa del Poble, en lloc de començar a les 19 h. ho faria a les 20 
h.241 
El 19 de novembre, la premsa publicava una nota del Comitè central de la Conjunció 
d'Esquerres Republicana-socialista en què comunicava als seus correligionaris i simpatitzans 
que els interventors i apoderats havien de lliurar les actes del resultat de l'elecció en el local 
del Comitè de la plaça de la Constitució, núm. 120, 1er i que els simpatitzants i militants 
s'havien de reunir a la Casa del Poble des d'on es tendrien informats dels resultats de 
l'elecció.242 
El divendres, 20 d'octubre de 1933, el Partit Republicà Democràtic Federal celebrà una 
assemblea general extraordinària, en el local social del carrer de Joan Bauzà, núm. 7, per 
prendre un acord sobre la posició del partit en les properes eleccions generals.243 
 
8.2.5. EL PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA 
El dissabte, 14 d'octubre, el ràdio de Palma del Partit Comunista féu una assemblea general 
extraordinària en el local de la plaça de Mercadal, núm. 26, per tractar sobre les properes 
eleccions, la creació d'una plataforma electoral i l'elecció de candidats.244 
El dissabte, 21 d'octubre, la comissió electoral de la cèl·lula comunista de Palma celebrà una 
assemblea general —en la qual es convocaven a tots els militants i simpatitzants i als obrers 
en general— en el seu local social de la plaça Mercadal, núm. 26 per donar a conèixer la 
posició del Partit Comunista en les properes eleccions.245 
El 26 d'octubre, la Comissió electoral de la Cèl·lula del Partit Comunista del Molinar anuncià 
a tots els treballadors que l'oficina electoral del Partit Comunista estava oberta en la carretera 
de Can Pereantoni, núm. 92, 1er, tots els dies de 19 a 21 h.246 El 2 de novembre, Isidoro 
Manso envià una nota als diaris per anunciar que la Comissió electoral de Partit Comunista 
d'Espanya tenia l'oficina electoral en el local social de la plaça Mercadal, núm. 26, que 
funciona cada dia de les 18 a les 21 h.247 
El 10 de novembre, el Partit Comunista féu públic la seva candidatura, integrada per 
l'advocat José Antonio Balbotín, el periodista Francisco Galán, l'obrer de la construcció 

241.- "Las elecciones en Baleares. Conjunción de izquierdas republicano-socialistas", a La Almudaina, dissabte, 
18 de novembre de 1933, pàg. 3; "Las elecciones en Baleares. Mitin radiado de las izquierdas", a La Última 
Hora, dissabte, 18 de novembre de 1933, pàg. 2 
242.- "Las elecciones en Baleares. Conjunción de izquierdas republicano-socialista", a La Almudaina, 
diumenge, 19 de novembre de 1933, pàg. 3. 
243.- "Política. Partido Republicano Democrático Federal", a El Día, divendres, 20 d'octubre de 1933, pàg. 2 
(convocatòria); "De Política. Partido Republicano Democrático Federal", a La Última Hora, dimecres, 18 
d'octubre de 1933, pàg. 2 (convocatòria) 
244.- "De Política. Los comunistas", a La Última Hora, divendres, 13 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
245.- "De Política. El Partido Comunista", a La Última Hora, divendres, 20 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Política. 
Partido comunista", a El Día, dissabte, 21 d'octubre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). La Comissió Electoral 
advertia "Obrero Anarquista, Socialista, y sin partido, si deseas salir del confusionalismo en que te han metido 
tus jefes, acude a esta Asamblea donde recibirás una orientación bien definida y así poder luchar junto con tus 
hermanos de clase."   
246.- "Política. Comisión electoral de la célula comunista del Molinar", a El Día, dijous, 26 d'octubre de 1933, 
pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Comisión electoral de la Célula Comunista del Molinar", a La Almudaina, 
divendres, 27 d'octubre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Comisión Electoral de a Célula 
Comunista del Molinar", a La Última Hora, dijous, 26 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
247.- "Política. Partido comunista", a El Día, dijous, 2 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en 
Baleares.  Partido Comunista", a La Almudaina, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en 
Baleares. Los comunistas", a La Última Hora, divendres, 3 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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Miquel Llabrés, l'empleat Ateu Martí i el sabater menorquí Miquel Casasnovas.248 El 
dissabte, 11 de novembre, el Partit Comunista féu una reunió electoral en el local social de la 
plaça Mercadal, núm. 26, 1er.249 Aquell dia, el Comitè del Partit Comunista d'Espanya dirigí a 
l'opinió pública un manifest, que deia: 
"¡Obreros, Obreras, Trabajadores todos! 
Ante la próxima contienda electoral en que todos los elementos del Capitalismo voraz se 
aunan en un frente para dar la batalla a la clase trabajadora del Partido Comunista avanzada 
de la Revolución enarbolando la bandera de combate por la España Obrera y Campensina por 
la abolición de las clases y por la implantación de los Soviets os invita a defenderos de la 
negra reacción que amenaza con encadenaros más fuertemente al hambre y a la miseria. 
El Partido Comunista no puede engañaros prometiendo esperanzas halagadoras para que 
sufrais luego crueles desengaños como el que habeis experimentado con las falsas promesas 
de Republicanos y Socialistas, quienes os iban a mejorar vuestra condición social a los 
obreros de la Ciudad y repartir las tierras a los campesinos, habiendoos dado únicamente 
menos trabajo, más hambre y plomo de la Guardia Civil y Guardias de Asalto, el Partido 
Comunista al requeriros para que voteis su candidatura solo puede aseguraros que sus 
diputados desde la tribuna paralmentaria desenmascararán a todos los farsantes, encauzando 
desde allí la Revolución Obrera y Campensina. única salida que le resta al proletariado para 
sacudirse del paro y de las cadenas de la explotación Capitalista.”250  
El Comitè Electoral de la candidatura comunista envià una carta als directors de La 
Almudaina i La Última Hora, en la qual li comentava que, a més dels candidats Miquel 
Llabrés i Ateu Martí proclamats el 12 de novembre, la candidatura també estaria formada per 
José Antonio Balbotín, Francesc Galán i Miquel Casasnovas. Al mateix temps, li demanava 
que rectificàs el nom de "Mateo Martí" pel d'"Ateo Martí" ja que s'havia desfet d'aquest nom 
"por no estar en consonancia con su ateismo."251 
 
8.2.5.1. La campanya electoral  
La propaganda comunista continuà dirigint atacs contra el sistema republicà i els partits 
republicans, especialment el Partit Socialista. 
 
El Partit Social Revolucionari Independent 
Respecte a la conducta a seguir en les eleccions generals, la Comissió Executiva acordà 
enviar una circular, signada pel secretari regional Joan Rullan Roca i el vocal primer Luis 
Ferbal Campo, a les agrupacions mallorquines de Campos, Ses Salines, Santanyí, Pollença i 
Sóller, i pitiüses d'Eivissa, Formentera, Santa Eulàlia, Sant Joan Baptista i Sant Josep. La 
nota indicava que s'havia intentat formar una candidatura conjunta amb altres forces 
polítiques d'esquerres republicanes no governamentals, però havia estat impossible 
aconseguir-ho, ja que solament havia trobat la col·laboració del Partit Republicà Democràtic 

248.- "Las elecciones. El Partido Comunista", a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4; 
"Política. Los comunistas", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. 
Partido Comunista de España (S.E. de la I.C.)", a La Última Hora, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2. 
249.- "Política. Los comunistas", a El Día, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en 
Baleares. Partido Comunista de España (S.E. de la I.C.)", a La Última Hora, dissabte, 11 de novembre de 1933, 
pàg. 2. 
250.-  "Las elecciones en Baleares. Partido Comunista de España (S.E. de la I.C.)", a La Última Hora, dissabte, 
11 de novembre de 1933, pàg. 2. Publicaren el manifest de forma incompleta "Las elecciones. El Partido 
Comunista", a La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 4; "Política. Los comunistas", a El Día, 
dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 2. 
251.- "Las elecciones en Baleares. El Partido Comunista", a La Última Hora, dimecres, 15 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. La candidatura comunista", a La Almudaina, dijous, 16 de novembre 
de 1933, pàg. 2. 

 1058 

                                                 



Federal. Per tot això, s'havia acordat deixar llibertat de disciplina a les agrupacions per tal 
que votassin segons les seves conviccions. També s'havia decidit fer imprimir uns manifests 
contra la "reacció" i contra els que havien governat i repartir-los profusament per totes les 
Balears.252 Segurament, els pocs militants i simpatitzants del Partit Social Revolucionari 
Independent, liderats pel secretari regional Joan Rullan Roca i pel vocal primer Luis Ferbal 
Campo, donaren suport a la candidatura comunista. 
El 18 de novembre, La Última Hora publicà que havia rebut un manifest de Bartomeu Font, 
de Son Ferriol, en el qual anunciava que es presentava a les eleccions generals com a 
candidat independent.253 
 
8.2.6. LA POSICIÓ DELS ANARQUISTES 
El diumenge, 22 d'octubre, en el Coliseu Balear se celebrà un míting anarcosindicalista pro-
presos i anti-electoral, organitzat per la CNT i la FAI. Hi varen prendre part cinc oradors, que 
lamentaren el poc arrelament de la doctrina anarcosindicalista a Mallorca i varen atacar els 
socialistes per haver votat a favor de les lleis de Defensa, d'Ordre Públic, de Ganduls i de 
Corporacions i haver fomentat l'augment del nombre de guàrdies civils i haver creat seccions 
de guàrdies d'Assalt. També els acusaren dels fets de Casas Viejas i del parc de María Luisa. 
Anunciaven que s'oposarien enèrgicament a la celebració de les eleccions i recordaren que 
els monàrquics varen concedir una i altra vegada el que ara els socialistes es negaven a 
concedir. Varen demanar que fossin posats en llibertat els 9.000 detinguts de l'Estat i 
exhortaren als seguidors que s'abstenguessin de votar.254 La setmana del 12 al 19 de 
novembre, la CNT i la AIT fixaren pasquins antielectorals a moltes façanes de la ciutat.255 
La posició teòrica dels anarquistes era una clara defensa de l'abstenció davant la contesa 
electoral. Aquest abstencionisme teòric venia reforçat per l'experiència, qualificada de 
"deplorable", del bienni reformista, que tot i governar les esquerres, s'havia caracteritzat per 
un enfrontament entre els anarquistes i el Govern. Els anarcosindicalistes duien una calara 
campanya per evitar que el proletariat acudís a les urnes.  
La tensió política d'aquests comicis fou gran i no mancaren alguns incidents, com els de 
Lloseta.256 

252.- "De política. Partido Social Revolucionario Independiente", a La Última Hora, dimecres, 8 de novembre 
de 1933, pàg. 2. La Comissió Executiva analitzava la situació política davant les eleccions generals de la 
manera següent: "Tal como se presenta la lucha electoral en Baleares, si exceptuamos la candidatura Comunista, 
la lucha de fondo, está entre los Partidos de la "Reacción" y los otros partidos que nos han gobernado desde la 
instauración de la República, azañistas, lerrouxistas, socialistas, radicales-socialistas y ante esta lucha nuestro 
partido no puede titubear ni un momento. "Ni los unos ni los otros" pues si odiamos la "Reacción", vamos 
también contra los que tuvieron en su mano el poder hacer labor de izquierdas y lejos de hacerlo, no han hecho 
sino preparar el camino a las fuerzas reaccionarias, que ya se estan llamando a las puertas de la República." 
"Política. Partido Social Revolucionario Independiente", a El Día, dijous, 9 de novembre de 1933, pàg. 8; "Las 
próximas elecciones. Partido Social Revolucionario Independiente", a La Última Hora, dijous, 9 de novembre 
de 1933, pàg. 2; “La política balear. Los partidos que van a la lucha”, a Diario de Ibiza, núm. 13.013. Eivissa, 
dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2 (es reproduïa íntegrament la nota).  
253.- "Las elecciones en Baleares. Otro candidato independiente", a La Última Hora, dissabte, 18 de novembre 
de 1933, pàg. 2. 
254.- "Las elecciones en Baleares. Mitin anarco-sindicalista", a La Almudaina, dimarts, 24 d'octubre de 1933, 
pág. 3; "Mitin anarco-sindicalista", a El Día, dimarts, 24 d'octubre de 1933, pàg. 8; "De política. Mitin anarco-
sindicalista", a La Última Hora, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2; "El mitin anarco sindicalista. Ataques 
contra los socialistas", a Correo de Mallorca, dilluns, 23 d'octubre de 1933, pàg. 2. La nota afirmava "con 
escasa animación y más de media hora de atraso en empezar." 
255.- "Las próximas elecciones en Baleares. Carteles de propaganda electoral", a Correo de Mallorca, dimarts, 
14 de novembre de 1933, pàg. 2. 
256.- El diumenge darrer, hi hagué un enfrontament en el café de Can Sopa entre els veïns Bernat Mir Ramon 
—netejador de sabates— i Joan Amengual Ramon ja que discutiren si el triomf seria per la coalició d'esquerres 
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8.3. LA PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS 
El 18 d'octubre de 1933, la situació política a les Balears que semblava configurar-se era la 
de tres candidatures: de dretes —formada pels republicans de Centre, Unió de Dretes, Partit 
Regionalista i els tradicionalistes—, centre-radicals —amb representants de les tres illes— i 
d'esquerres -integrada pel Partit Socialista i Acció Republicana—. Les tres coalicions 
competiren per les majories. Però, el 20 d'octubre, aquesta situació semblà canviar ja que la 
Unió de Dretes, els regionalistes i els tradicionalistes estava en relació amb els republicans de 
Centre per formar una candidatura integrada per dos candidats de Centre, un d'Unió de 
Dretes, un regionalista i un tradicionalista, però els republicans de Centre oposaven a aquesta 
candidatura una altra per copar les majories i les minories, presentant dos candidats de 
Centre, un de la Unió de Dretes, un dels regionalistes, Miguel Maura i dos candidats radicals. 
Però, la Unió de Dretes, els regionalistes i els tradicionalistes no estaven conformes amb 
aquesta combinació del Partit Republicà de Centre i, per això mateix, abandonarien el 
projecte "por su extensión que vislumbraron en seguida que vieron el ingreso del Sr. Alba en 
el partido radical" i perquè consideraven que havien de tenir tres places. De resultes d'aquesta 
situació, semblava que les dretes —Unió de Dretes, Partit Regionalista i els tradicionalistes— 
es presentarien per majories presentant cinc candidats: tres per Mallorca —un d'Unió de 
Dretes, un regionalista, un tradicionalista—, un per Eivissa —un regionalista o del Partit 
Agrari— i un per Menorca —de la Unió de Dretes—. Aleshores, la candidatura de Centre  i 
radicals estaria formada per dos centristes —un dels quals seria d'Eivissa—, dos radicals —
un dels quals havia de ser de Menorca— i Miguel Maura. 
Al mateix temps, la candidatura d'Esquerres, que aniria per majories, estaria integrada per 
Acció Republicana, Partit Socialista, Partit Republicà Radical Socialista i la formarien dos 
candidats d'Acció Republicana —un dels quals seria Francesc Carreras—, dos del Partit 
Socialista —un dels quals seria Alexandre Jaume i l'altre Rotger, de Menorca— i un de 
radical socialista. L'anàlisi de l'article de La Almudaina acabava afirmant que l'equilibri de 
les candidatures era molt gran i que "el voto femenino puede ser decisivo."257 
Aquesta informació de La Almudaina sobre la situació política provocà la reacció del Comitè 
d'enllaç de la Unió de Dretes, Partit Regionalista-Autonomista i Partit Republicà de Centre 
que el 21 d'octubre envià una nota, signada per Lluís Zaforteza, Lluís Pascual i Bartomeu 
Fons— que desmentia els rumors i que aclaria que s'havia acordat presentar una llista de la 
Coalició Centre-Dreta integrada per dos candidats de Centre, dos d'Unió de Dretes i un del 
Centre Regionalista-Autonomista de Mallorca, els quals "conservando íntegramente su 
ideología propia, lucharán frente a todos los sectores de izquierda."258 
El diumenge, 12 de novembre, de les 8 a les 12 del matí, en el saló d'actes de l'Audiència 
tingué lloc la proclamació oficials dels candidats a diputats per la Junta Provincial del Cens 

o la de dretes, fet que provocà la intervenció de la Guàrdia Civil del lloc de Binissalem. "Disputa y agresión", a 
La Almudaina, dimecres, 1 de novembre de 1933, pàg. 4. 
257.- "Las elecciones en Baleares. ¿Tres candidaturas: derechas, de centro-radicales y de izquierda y las tres por 
mayorías", a La Almudaina, dissabte, 21 d'octubre de 1933, pàg. 4. 
258.- La nota al director de La Almudaina anava precedida per uns paràgrafs que deien: "Como corre 
rapidísimo el reguero de las noticias desagradables, así también, rápido y alarmante, antes de poder leer la 
información política que publica LA ALMUDAINA en su número de hoy, ha llegado hasta nosotros un 
verdadero reguero de desolación y desencanto producido por la lectura de aquella poco afortunada información. 
Desmintiéndola totalmente, absolutamente, en caunta pueda relacionarse con las candidaturas de centro-
derecha, les rogamos con encarecimiento la publicación de la adjunta nota que facilitan los Comités de enlace 
[…], nota que, al restablecer la tranquilidad y confianza que pudo perturbar un deficiente servicio informativo, 
colmará cumplidamente la esperanza a la que todos habremos cooperado decididos, entusiastas y convencidos." 
"Las elecciones en Balears. La unión de los partidos Unión de Derechas, Republicanos del Centro y 
Regionalista-Autonomista de Mallorca es un hecho", a La Almudaina, diumenge, 22 d'octubre de 1933, pàg. 4. 
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Electoral, presidida per García Morales i actuant com a secretari, el de la Diputació, Font 
Gorostiza.259 
Foren proclamats un total de 18 candidats pels partits següents: la Unió de Dretes Lluís 
Zaforteza Villalonga i Tomàs Salort Oliver; els tradicionalistes Josep Quint Zaforteza; la 
Dreta Regional Autònoma Miguel Alcón Orrico; el Partit Republicà de Centre, Josep Enseñat 
Alemany, Francesc Barceló Caimari, Francesc Rover Motta, Miquel Planas Rosselló i Pere 
Matutes Noguera;260 el Partit Radical, Francesc Julià Perelló i Josep Teodor Canet Menendez; 
Acció Republicana, Maria Mayol Colom i Francesc Carreras Reura; el Partit Regionalista 
Autonomista, Bartomeu Fons i Jofre de Villegas; el Partit Socialista, Alexandre Jaume 
Rosselló; el Partit Republicà Radical Socialista Damián García del Pozo Acevedo, i el Partit 
Comunista, Mateu Martí Miguel i Miquel Llabrés García. No es formulà cap protesta.261 
El 18 de novembre, el diari La Almudaina reproduïa un pronòstic dels resultats dels comicis 
fets el 16 de novembre pel diari Ahora —generalment bastant imparcial i objectiu—262 en un 
número especial. Sobre les Balears, transcrivia: 
“Se presentan cuatro candidaturas. 
Aunque los radicales luchan por la mayoría, se estima que pretenden la minoría, y que los 
candidatos que se trata de sacar triunfantes son los señores Canet y Juliá. La fuerza política 
considerada como la dominante en Baleares es el partido republicano de centro, antiguo 
partido liberal, de tendencia albista, acaudillado por don Juan March Ordinas, el cual ejerce 
influencia decisiva en la vida económica de la región, base de su influencia política. Aliado 
este partido con los regionalistas (antiguos partidarios de don Antonio Maura) los 
autonomistas y la Unión de Derechas (afín a la Ceda), representa esta coalición un[sic] fuerza 
indiscutible para ganar la mayoría, y aun hay quien supone que le sobrarán votos para dirimir 
cuál de los partidos ha de ganar los puestos de las minorías. Créese que serán los radicales 
quienes ganarán estos puestos, por tener en Menorca una fuerza positiva, y aun cuando en 
Mallorca pudieran ser propasados por la concentración de izquierdas, la cual tiene en los 
socialistas su principal apoyo, estimase que habrán de recibir aquéllos el apoyo del Centro. 

259.- "Las elecciones en Baleares. La proclamación oficial de candidatos se celebrará mañana", a La 
Almudaina, diumenge, 12 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci); "Las próximas elecciones en Baleares. La 
proclamación oficial de candidatos se celebrará mañana", a Correo de Mallorca, dissabte, 11 de novembre de 
1933, pàg. 2 (anunci). Hi assistiren els vicepresidents de la Junta Sebastià Font (director de l'Institut) i Nadal 
Antem (delegat del Consell de Treball) i els vocals Josep Socias (representant del Col·legi de Notaris), Miquel 
Rosselló Alemany (representant del Col·legi d'Advocats), Josep d'Oleza (cap provincial d'Estadística), Jaume 
Guasp Vicens (de la Unió Forense), Jaume Calafell (del Col·legi d'Apotecaris), Miquel Fuster (de La 
Protectora), Gabiel Alemany (de La Imparcial), Jeroni Barceló (del Montepio Mallorquí), Manuel Ferrer (de La 
Protectora), Gabriel Oliver (de La Concordia), Gregori Bernad (de La Igualtat) i Antoni Barceló (Societat 
Econòmica d'Amics del País). "La campaña electoral. La proclamación de candidatos por Baleares", a La 
Última Hora, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Proclamación de candidatos", a El Día, 
dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2.  
260.- La proclamació dels candidats del Partit Republicà de Centre es féu únicament pels efectes de 
nomenaments d'interventors i apoderats, ja que els candidats per aquest partit eren Joan March Ordinas i Pere 
Matutes Noguera. A més dels proclamats, també eren candidats els radicals Docmael López Palop, Eusebi 
Heredero i Bernadí Tur, i el socialista Ángel Torrejón. "Las elecciones en Baleares. La proclamación de 
candidatos", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 1. 
261.- "La campaña electoral.  La proclamación de candidatos por Baleares", a La Última Hora, dilluns, 13 de 
novembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones en Baleares. Ayer, en la Audiencia, se efectuó la 
proclamación de los candidatos", a Correo de Mallorca, dilluns, 13 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. La proclamación de candidatos", a La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, 
pàg. 1; "Política. Proclamación de candidatos", a El Día, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 2; 
“Proclamación de candidatos”, a Diario de Ibiza, núm. 13.017. Eivissa, divendres, 17 de novembre de 1933, 
pàg. 1. 
262.- TUSELL GÓMEZ, Javier: La Segunda República en Madrid: elecciones y partidos políticos. Editorial  
Tecnos. Madrid, 1970, pàg. 100. 
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Parece probable que salgan por las mayorías dos del Centro, don[sic] de Unión de Derechas y 
un regionalista, y por las minorías dos radicales.”263 
Durant tot el dissabte, 18 de novembre, continuà una intensa activitat de propaganda dels 
diversos partits. A les 19 h, cotxes ocupats per propagandistes, sobretot joves, recorrien els 
carrers de la ciutats llançant proclames i candidatures. La Joventut de la Unió de Dretes i la 
Secció Femenina encarà repartí candidatures i fixà cartells.264 
La nit del dissabte i la matinada del diumenge, 19 de novembre, es llançà propaganda 
electoral en fulls multicolors pels carrers de Palma i també es passejà un camió amb rètols de 
propaganda electoral. La Almudaina afirmava que fins a la nit del dissabte, tots els partits 
havien donat mostres de mutu respecte, sense la més mínima alteració de l'ordre. Al mateix 
temps, el governador afirmava que el diumenge seria reprimit qualsevol "atropello, cualquier 
transgresión de la ley, porque no solamente se atentaría con ello al orden público, sino a la 
solemne expresión de la voluntad nacional que ha de manifestarse libre y 
espontáneamente."265 
La nit del dissabte al diumenge, abans de les 19 h, hi hagué una explosió que alarmà els 
veïnatge de la part baixa de la ciutat. Es tractava d'un petard col·locat en l'autocar que feia el 
servei de viatgers de l'Hotel Mediterrani, que estava aparcat en el solar on s'havia de 
construir la Casa de Correus. Els Algunes cases veïnes es varen veure afectades per 
l'explosió, amb el trencament de vidres, i un jove també va patir ferides lleus i hagué de ser 
traslladat a la Casa de Socors. Segons la Policia i els veïns es tractava d'un acte que perseguia 
la finalitat de "mantener en constante alarma al vecindario, con objeto de amedrentarle para 
que no emitiera el voto."266 A les 12 de la mitjanit, explotaren petards en el portal de l'església 
de Sant Francesc i en el carrer de Sant Alonso.267 
 
8.4. El DIA DELS COMICIS 
Tot i la tensió viscuda durant la campanya electoral, agreujada per la declaració de la vaga 
general, la jornada electoral va transcórrer sense incidències de gran rellevància i dins una 
notable normalitat.  
Es féu un desplegament i distribució del servei d'ordre públic, integrat per les forces de 
Seguretat, de la Guàrdia Civil i dels Carrabiners. En tots els districtes, hi havia parelles de 
guàrdies de Seguretat amb terceroles i un agent de Policia mentre que la Guàrdia Civil 
s'encarregava de custodiar els col·legis de les barriades foranes i pobles del terme de Palma. 
Els tramvies elèctrics prestaren el servei de circumval·lació i les línies de Portopí, Son Roca i 
Pont d'Inca i en cada vehicle hi anava una parella de carrabiners, armats amb carabines. A 
més, les forces de l'Exèrcit muntaren guàrdia en els llocs estratègics.268 Alhora de l'escrutini, 
se col·locà a la porta de cada col·legi electoral una parella de seguretat o de carrabiners. 

263.- "Pronóstico del resultado de la lucha electoral en España", a La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 
1933, pàg. 1. 
264.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
265.- "Las elecciones en Baleares. Propaganda electoral", a La Almudaina, diumenge, 19 de novembre de 1933, 
pàg. 3. 
266.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
267.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
268.- Les forces d'Infanteria s'encarregaven del Banc d'Espanya, les fàbriques de gas i d'electricitat, les cotxeres 
dels tràmvies elèctrics i d'un dipòsit de la carretera de Manacor. En canvi, l'Artilleria s'havia desplegat a 
l'estació de ràdio telefònica de la carretera de Sóller, la central de Telègrafs i la fàbrica d'electricitat del 
Portitxol. "Desarrollo y detalles de la elección", a La Última Hora, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 3. 
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Les forces de Seguretat, tot i aquest desplegament, no hagueren gairebé d'intervenir. La 
tranquil·litat en els col·legis, en les seves inmediacions i en els carrer de Palma va ser 
absoluta.269 
Al matí, els governadors i els delegats del Govern comunicaren telegràficament la constitució 
de les meses dels col·legis electorals. Així, des de Maó s’envià a les 10,40 h “Se han 
constituido las cincuenta y tres mesas electorales correspondientes a igual numero secciones 
que tienen pueblos isla sin la menor novedad.”270 A Palma, solament, la mesa electoral de la 
plaça de les Drassanes es va constituir a les 8,15 h per la incompareixença d'alguns dels seus 
integrants. També alguns presidents i adjunts de les meses dels col·legis electorals 
protestaren de l'abandonament en el qual els deixà l'Ajuntament de Palma o la Junta del 
Cens, ja que no els enviaren ni tant sols un entrepà ni els advertiren que no els servirien 
menjar, després de treballar des de la 7 del matí fins a les 22 h. A les 12,25 h, la Unió de 
Dretes va rebre un telegrama del candidat Tomàs Salord des de Menorca que comunicava 
que a tota l'illa s'havien constituït les meses sense cap novetat i que l'elecció es 
desenvolupava "de manera admirable." 
La participació en la votació va ser molt elevada. Molts d'electors i electores es presentaren 
en el col·legis electorals molt prest —fins i tot, abans d'obrir les portes— i es formaren 
llargues coes —que en alguns indrets arribaren fins a les 100 persones— Devers les 11 h del 
matí en molts de col·legis ja havien votat més del 50% del cens, sobretot dones, i a les 12, la 
participació ja superava el 60%. Els pronòstics que es feien a peu de mesa electoral 
pressuposaven una àmplia victòria de la coalició de Centre-Dreta-Regionalista.  
La participació femenina fou molt important i les dones foren les primeres que es presentaren 
a votar, formant llargues coes, el 80% de les quals eren del sexe femení. També assistiren 
moltes religioses a votar, unes vestint l'hàbit i altres vestides de civil. En un col·legi es donà 
el cas que no les deixaven votar perquè no duien l'hàbit. 
L'escrutini començà devers les 16 h i, en alguns col·legis, s'allargà fins devers les 23 h, a 
causa de la lentitud del recompte de vots dels 22 candidats i la nombrosa participació. A 
Palma, encara a les 23 h arribaven a la Casa Consistorial actes dels col·legis. 
Durant tota la jornada electoral, el local social de la Unió de Dretes va estar molt concorregut 
i, des de l'entrada de fosca fins a primeres hores de la matinada estava ple de gom a gom. Per 
tot el local s'havien instal·lat altaveus –de la Casa Rubio– i, des de la Secretaria de l'entitat, 
es donaven les notícies per micròfon a mesura que anaven arribant des dels pobles de la Part 
Forana i del districtes de Palma i l'èxit dels resultats eren ovacionats. Hi regnava un gran 
entusiasme.271  
A partir de l'horabaixa, en el local d'Unió de Dretes, es varen rebre telegrames des de 
Ciutadella –de Tomàs de Salord–,272 Maó –de Timoner, de l'Agrupació de Dretes, de Vidal–273 

269.- "Las elecciones en Baleares. En Palma", a La Almudaina, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 2. 
270.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 4. AHN.  
271.- Els directius del centre varen estar en comunicació permanent amb les altres seus dels pobles de l'illa, a 
més s'havia montat una oficina en cada districte de Palma, que estava també amb contacte continu amb la seu 
central, des d'on es resolien totes les consultes. Al front de l'oficina central hi estaven els directius Feliu, 
Fortuny, Tomàs Jofre, Planas i Zaforteza, dirigits per Antoni Moncada. "En cada oficina de distrito había un 
jefe con secretario a sus órdenes, que llevaban relación detalladísima del desarrollo de la votación." "Grandioso 
triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 de novembre de 
1933, pàg. 1, i "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 3. 
272.- "De Ciudadela: "Resultado Ciudadela derechas 2225; radicales, 2015; socialistas, 763; tradicionalistas, 
189; comunistas, 226; Llevamos 210 votos sobre radicales.— Saludos, Salort." "De las elecciones. Detalles de 
la elección en Menorca e Ibiza", a Correo de Menorca, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 9. 
273.- "De Mahón: "Transcurrido jornada plácidamente, triunfo rotundo derechas. Resultado escrutinio es el 
siguiente Zaforteza, 1453; Salort, 1456; Fons, 1451; March, 1318; Matutes, 1321; Quint, 123; Alcón, 12; Juliá 
258; Canet, 314; Tur, 221; López, 214; Heredero, 206; Juame, 541; Mayol, 54; Carreras, 563; Torrejón, 511; 
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i Eivissa –de Cèsar Puget–274 en els quals es donava compte del desenvolupament de la 
jornada electoral.275 
També les seus socials del Partit Republicà de Centre i del Centre Regionalista-Autonomista 
es trobaven molt concorregudes.276 
Al llarg del dia, el governador civil Manent va estar al seu despatx, acompanyat del tinent 
coronel de Carrabiners Ferran Piña i del comandant en cap de la Guàrdia Civil Obrador.  
A les 3,30 h de la matinada del 20 de novembre, el governador civil Manent declarà a la 
premsa la seva enorme satisfacció per la jornada electoral a les Balears ja que s'havia 
desenvolupat dins la major legalitat i sense ocórrer més que alguns petits incidents "difíciles 
de cortar, dada la pasión política que existía." Afegia que el cos electoral s'havia comportat 
de la manera "que yo esperaba dada la cultura del pueblo balear." També felicità a les forces 
de la Guàrdia Civil, de Seguretat i de Carrabiners i al personal de les oficines del Govern 
Civil per la tasca desenvolupada. Comentà que continuava la indecisió sobre si els candidats 
Alexandre Jaume i Francesc Carreras havien obtingut els escons per les minories i que 
s'hauria d'esperar que la Junta Provincial del Cens Electoral computàs els resultats o si 
s'hauria d'anar a la segona volta.277 
També el batle de Palma, Josep Tomàs Renteria, declarà la seva satisfacció per la serenitat 
demostrada pel poble de Palma. 
 
Incidents durant el dia de la votació  
Pel que feia a les poques incidències, a Palma, a la Calatrava es va detenir un individu per 
l'intent de compra de vots, que va ser portat al Govern Civil. En la barriada de la Soledat, un 
apoderat quan va veure acostar-se la parella de carrabiners que garantia l'ordre, davant el 
temor de ser escorcollat féu lliurament d'un revòlver i va ser detingut per la Guàrdia Civil.  

García, 512. Otros nombres dan poquísimos votos.— Enhorabuena seguro triunfo.— Telegrafien directamente 
resultado total.— Timoner, Agrupación Derechas.— Alayor." i "De Mahón: "Presencia turbas excitadas 
discurso Pons Sitges me impiden detallar resultado aquí que es de unos 3000 votos nuestra candidatura por 
3500 la radical y la mitad los socialistas. (Quint, Alcón unos 200). Ahora carga Guardia Civil. Despeja. Piden 
nos retiremos. En San Luis debemos tener unos 100 votos mayoría. Todos encargan le de enhorabuena triunfo 
aplastante logrado.— Vidal." "De las elecciones. Detalles de la elección en Menorca e Ibiza", a Correo de 
Menorca, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 9.  
274.- "De Ibiza: "Elección transcurrido sin incidentes, notándose bastante abstención sobre todo ciudad. Datos 
17 colegios. Matutes, 3034; March, 2716; Zaforteza, 2943; Salort, 2932; Fons, 2893; radicales, 460; socialistas, 
438.— Datos faltan no pueden variar resultado.— Enhorabuena cordialísima por anticipado.— Ruégole noticias 
urgente.— Abrazos, Puget" i "De Ibiza: "Resultado toda la isla faltando datos Formentera. Zaforteza, 6811; 
Salort, 6774; March, 6445; Matutes, 7094; Fons, 6647; radicales 894; socialistas, 740; tradicionalistas 533; 
enhorabuena. Abrazos, Puget." "De las elecciones. Detalles de la elección en Menorca e Ibiza", a Correo de 
Menorca, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 9. 
275.- "De las elecciones. Detalles de la elección en Menorca e Ibiza", a Correo de Menorca, dilluns, 20 de 
novembre de 1933, pàg. 9. 
276.- El local de republicans de Centre "estaba abarrotado. En la gran mesa central del salón de actos tomaban 
notas de los informes que iban llegando por telégrafo, teléfono y mensajeros, varios directivos y la prensa local 
y corresponsales telegráficos. Allí vimos al director de Correo de Mallorca y los redactores Santos Esquivias y 
Verger a don José y don Fernando Tous Lladó de La Última Hora y a nuestro director y redactor-jefe señores 
Brondo y Ramis Togores. Las notacias que se trasmitían del gabinete donde se hallaba el jefe del partido señor 
Pascual con los demás directivos se leían en alta voz y grandes aplausos atronaban la sala, demostrando el 
entusiasmo de la concurrencia ante el resultado de la elección." "La jornada electoral", a El Día, dimarts, 21 de 
novembre de 1933, pàg. 3.  
277.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 8. 
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En la plaça de les Drassanes, un individu intentà promoure un aldarull davant el col·legi 
electoral i va ser detingut per la Policia.278 
També en l'Eixample, uns grups intentaren agredir unes religioses, havent de fer la Guàrdia 
Civil una càrrega. 
En la secció 2a del districte 3er, devers les 11,30 h, va irrompre un grup de comunistes, que 
portaven braçalets amb la falç i el martell i garrots, però no intentaren fer cap tipus de 
coacció i es retiraren tranquil·lament. 
Hi hagué també discussions acalorades en els carrers de la Ferreria –fou agredit un individu 
per exercir coaccions, havent de ser protegit pels guàrdies– i del Teatre Balear –a les 10,30 h 
la parella de Seguretat hagué de dissoldre els grups que s'havien format que tenien una forta 
discussió– i en la plaça de Cort –a les 12 h, foren detinguts i conduïts a Comissaria, després 
de ser escorcollats, cinc individus, que ostentaven emblemes comunistes en forma braçalets 
vermells.– 
A la Part Forana, en un col·legi de Sencelles es va rompre una urna279 i, a Menorca, a Es 
Castell hi hagué rompuda de quatre urnes.280 A més, a Felanitx, la Guàrdia Civil del lloc de 
Llucmajor va detenir un camió, ocupat per uns 30 comunistes, que es dirigia a la ciutat “con 
el fin de alborotar la elección.”281 
Des de Maó, a les 16,40 h, un dirigent de la Unió de Dretes telegrafià a la seu central de 
Palma que s'havien tancat els col·legis electorals i que solament s'havien romput urnes as 
Castell. "Aquí defendemos bien colegios. Impresión general buena."282 Deseado Mercadal 
afirmà que as Castell "fueron rotas todas las urnas por grupos de obreros indignados ante la 
vergonzosa compra de votos a que se entregaban los agentes electorales del señor Canet."283 
En l’apartat de comunicacions telegràfiques sobre incidències en les eleccions del 19 de 
novembre, consta un telegrama des de Maó, a les 19,20, del delegat del Govern al ministre de 
la Governació que deia: “Verificadas elecciones toda isla, sin alteración orden público. 
Pueblo Villacarlos fueron rotas urnas alevosamente, sin motin; Juez primera instancia 
instruye diligencias. Existe tranquilidad. En breve daré cuenta resultados.”284  
A la nit, a Maó, hi hagué incidents davant el Casino de les dretes, arran de les provocacions 
que des del local es feien amb crits contra el règim. Els republicans varen contestar amb 
visques a la República, mentre una comissió de ciutadans visità el delegat del Govern per 
informar-lo de la provocació. Nombrosos maonesos es varen anar congregant al carrer Nou i 
davant el local de dretes, cantaren “La Marsellesa” i cridaren a favor de la República. A més, 

278.- Un altre incident davant aquest col·legi ocorregué devers les 9 h, quan un prevere es va dirigir a votar i 
"desde un establecimiento de bebidas, salieron voces insultando al religioso. Seguidamente, el teniente de 
seguridad señor Pujolá, dirigióse al grupo de personas de donde habían salido las voces, y advirtió al dueño del 
establecimiento que si volvían a repetirse el hecho, daría orden de cierre del café. Durante todo el día no 
volvieron a reproducirse escenas como la referida." "Desarrollo y detalles de la elección", a La Última Hora, 
dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 3.    
279.- Segons la informació de la Guàrdia Civil del lloc de Sencelles, sobre les 9,30 h. del matí, "se presentó en 
el Colegio Electoral el vecino Miguel Fiol Cirer, quien dió un golpe a la urna, rompiéndola. Al ser interrogado, 
manifestó que efectivamente cometió el hecho, indignado por haber visto que se cambiaban las papeletas." 
Aquest individu fou detingut i posat a disposició judicial. "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, 
dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 3. 
280.- Segons Deseado Mercadal, "en Villacarlos fueron rotas todas las urnas por grupos de obreros indignados 
ante la vergonzosa compra de votos a que se entregaban los agentes electorales del señor Canet, debiendo 
repetirse las elecciones el día 23." MERCADAL, Deseado: op. cit., pàg. 240. 
281.- "De las elecciones. Las elecciones en Felanitx", a Correo de Menorca, dilluns, 20 de novembre de 1933, 
pàg. 9. 
282.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 8. 
283.- MERCADAL, Deseado: op. cit., pàg. 240. 
284.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 4. AHN.  
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el batle Pons Sitges, des del balcó de la Casa del Poble aconsellà serenitat. La multitud estava 
estacionada davant el local de dretes mentre que arribà la Guàrdia Civil a cavall, que donà un 
toc d'atenció i simulà una càrrega. Més tard, arribaren al lloc alguns agents de Policia, que 
protegiren la sortida dels dretans de local, que quedà clausurat per ordre governativa.285 
El 23 de novembre, se celebraren les votacions en el col·legis electorals d'Es Castell286 i, el 
dia 24, al col·legi de Sencelles.287 
El 20 de novembre, el Cercle Republicà de Centre de Manacor envià un telegrama de 
felicitació pel triomf obtingut a Pere Matutes.288 
  
La valoració de la premsa de la jornada electoral 
El diari regionalista La Almudaina destacava que l'elecció havia transcorregut "en una gran 
tranquilidad, pocas veces se había vista tal civismo, sin grupos que alborotaran ni elementos 
decididos a romper urnas." A més, indicava que la votació havia estat "muy nutrida." Sobre 
la participació de les dones, assenyalava que "la mujer se mostró entusiasta de la elección; las 
mujeres las primeras que se presentaron a votar, formando en las colas, era más de un 80 por 
ciento. La circunstancia de ir sabiendo su número de la lista electoral, labor que habían 
realizado los partidos, facilitó la elección." Així mateix, s'elogià la conducta del governador 
civil Manent per la sinceritat electoral i la manera en què va garantir la llibertat del sufragi.289 
El diari de tarda, La Última Hora, destacava que les eleccions havien estat "completamente 
tranquilas, tanto como cualquiera otra elección celebrada en circunstancias normales." Sobre 
la participació de les dones, indicava que les enormes coes, sobretot formades per dones, fou 
la primera sorpresa de l'elecció, ja que "se creía que la mujeres atemorizadas por los 
desmanes de estos días no irían a votar y sucedió todo lo contrario fueron ellas las primeras 
que acudieron a las urnas."290 
El diari verguista El Día comentava que "se habían anunciado tantas cosas, flotaban en el 
brumas, estaba tan cargada de pasión la atmósfera que nos llamó la atención sobremanera el 
ver la tranquilidad que reinaba en la capital a las siete de la mañana, cuando se abrieron los 
colegios electorales.[…] La elección se deslizó tranquila"291 Sobre la participació de les 
dones, indicava que a les 8 h hi havia enormes coes davant els col·legis electorals, sobretot 

285.- “Estas provocaciones que ayer partieron del Centro de las Derechas, tienen que evitarlas los dirigentes que 
tienen la responsabilidad de sus actos, pues no es posible responder de lo que el pueblo puede hacer en un 
momento de excitación, si ayer no ocurrió nada desagradable fué debido al civismo de los republicanos del 
poder contener a los que más excitados estaban, cosa que no puede lograrse siempre; ya que los manifestantes 
tenían motivos de protestar por la provocación de que fueron objeto por parte de las derechas, que, por lo visto, 
no tienen la prudencia necesaria y no escarmientan más que con la violencia que ellas mismas provocan. El 
público protestó de la actitud que adoptó la guardia civil, pues la consideró exagerada, ya que, según nos 
informan, no había adoptado una actitud de violencia, sino que protestaba de las provocaciones que del Centro 
de las Derechas partían." "La provocación de las derechas", a La Voz de Menorca, núm. 9.125. Maó, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 2. 
286.- Comunicació del 22 de novembre de 1933 del delegat del Govern a Menorca al ministre de la Governació. 
Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN.  
287.- "Política. Las elecciones parciales de Villacarlos y Sancellas", a El Día, dimarts, 28 de novembre de 1933, 
pàg. 2 (publicació dels resultats). "El resultado de las elecciones de ayer en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, 
núm. 9.129. Maó, divendres, 24 de novembre de 1933, pàg. 2. 
288.- “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.239. Eivissa, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 2. 
289.- "Las elecciones en Baleares. En Palma", a La Almudaina, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 2. 
290.- "Desarrollo y detalles de la elección", a La Última Hora, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 5. 
Destacava, a més, les dificultats que s'havien posat en alguns col·legis a permetre votar a les monges. "En 
algunos Colegios no se permitió que votaran por no ir con sus hábitos de religión, anomalía sin precedentes, 
mientras puedan identificar su personalidad. La profesión que figura en el Censo no puede obligar al uniforme o 
vestido." 
291.- "La jornada electoral", a El Día, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 3. 
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de dones electores, que "allí confundidas acudían a cumplir sus deberes de ciudadanía, 
representaciones de todas las clases sociales, señoras de la más empigorotada aristocracia 
(que no votaba sin embargo a los tradicionalistas), dignas menestralas, comprensivas 
religiosas, bellas e ingenuas señoritas y obreras conscientes, las cuales, con verdadera energía 
y desprecio de los augurios de quienes no reparaban en medios para vencer, aportaban su 
colaboración al bien común."292  
El diari catòlic Correo de Mallorca  destacà que tot i les campanyes alarmistes dels dies 
previs, "no ocurrieron incidentes de importancia, desarrollándose la elección normalmente. 
Muchas cábalas y pronósticos habíanse hecho acerca de lo que sería su desarrollo, pero este 
sobrepasó los augurios de los más optimistas."293 Respecte a la participació de les dones, 
indicava "las mujeres, cuya intervención constituía la gran incógnita de la jornada, dando una 
muestra de valentía y ciudanía y no dejándose arredrar por las campañas alarmistas y la 
anormalidad de la situación social, acudieron a las urnas desde primera hora, formando con 
los hombres compactas colas a las puertas de los colegios y aguantando a pie firme el largo 
tiempo de espera."294 A més, afegia, "a las urnas, como en Palma, acudió crecidísimo 
contingente de votantes destacando la bizarra actitud de las mujeres, que votaron en su casi 
totalidad."295 
El diari radical La Voz de Menorca, després de donar els resultats per municipis, comentava 
que les eleccions a Maó havien transcorregut amb normalitat "dando el pueblo, como 
siempre, muestras de civismo y efectuándose la elección normalmente." Així mateix, a la 
resta de municipis de l'illa, les eleccions havien transcorregut "sin incidentes desagradables", 
excepte as Castell que hi havia hagut rompuda d'urnes "porque las izquierdas fueron 
provocadas por las derechas." Indicava el triomf d'Unió Republicana a Maó i que, en general, 
"las izquierdas unidas obtuvimos sobre las derechas una victoria de 1.159 votos, lo que 
demuestra que los reaccionarios no pueden envanecerse, ya que, si por cualquier 
circunstancia, el régimen se viera en peligro, las izquierdas aplastarían a las derechas, como 
se demuestra con la votación de ayer." Finalment, advertia que "Menorca es republicana, es 
la atalaya liberal del archipiélago balear y ellonos envanece y enorgullece."296 
  
8.5. ELS RESULTATS DELS COMICIS 
La candidatura de la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta va aconseguir un triomf 
aclaparador. 
  
Els resultats en el conjunt de les illes Balears 
L'escrutini de la Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears 
La incertesa per si els dos candidats de la Conjunció d'Esquerres Republicana-socialista, 
Francesc Carreras i Alexandre Jaume,297 es mantingué fins el diumenge, 26 de novembre, en 

292.- "La jornada electoral", a El Día, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 3. 
293.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
294.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
295.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
296.- “Menorca es republicana”, a La Voz de Menorca, núm. 9.125. Maó, dilluns, 20 de novembre de 1933, pàg. 
2.  
297.- Segons dades facilitades pel ministre de la Governació i publicades per la premsa madrilenya, el candidat 
socialista Alexandre Jaume havia aconseguit el nombre suficient de vots per obtenir l’acta de diputat. “De 
política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.020. Eivissa, dissabte, 25 de novembre de 1933, pàg. 1. Així i tot, 
aquesta nota afegia “Por lo visto, debe existir alguna equivocación, pues de no ser así, se hubiera confirmado la 
notícia.” El 24 de novembre també circulà el rumor que tendrien “quorum” Francesc Carreras i Alexandre 
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què es reuní la Junta Provincial del Cens Electoral. Aquell dia, a les 10 h, es va reunir en la 
sala de l'Audiència Territorial, sota la presidència de Cecilio García Morales, la Junta 
Provincial del Cens Electoral.298 També s'hi trobaven presents els candidats de la Coalició de 
Centre-Dreta-Regionalista Tomàs Salord, Lluís Zaforteza, Bartomeu Fons i Pere Matutes i de 
la Coalició Republicano-Socialista Francesc Carreras i Alexandre Jaume. També hi assistiren 
representants dels candidats radicals Jaume Bosch i Lluís Ferrer; dels republicans-socialistes 
Antoni Qués, Vicente Tejada, Eduardo Gómez Ibáñez i Joan Trias, i del regionalista, Antoni 
Martorell Munar. A les 10,30 h, el president declarà constituïda la Junta Provincial i 
s'iniciaren les operacions d'escrutini, obrint-se els plecs de les seccions electorals i fent-se 
l'escrutini, secció per secció, dels vots obtinguts per a cada candidat. Acabat el recompte, el 
secretari va llegir el resum general dels resultats. El nombre total de vots escrutats pujava a 
158.402, el 40% dels quals era 63.360,8, suma de vots la qual havien excedit els candidats de 
la coalició de centre-dreta. Per a ser proclamats per a la minoria era necessari haver obtingut 
el 20%, quantitat que equivalia a 31.680,4 vots. El 8% dels vots escrutats pujava a 12.672,16. 
El recompte donà la victòria a la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta, que a la primera 
volta aconseguí que fossin triats els cinc candidats que presentava: Bartomeu Fons (104.462 
vots), Joan March (102.340 vots), Lluís Zaforteza (102.296 vots), Tomàs Salord (101.731 
vots) i Pere Matutes (100.806 vots).  
En segon lloc havien quedat els candidats de la Coalició Republicana-socialista Francesc 
Carreras (31.515 vots) i Alexandre Jaume (31.476 vots), els quals no arribaven al 20% dels 
vots solament per 165 i 204 vots, respectivament, i no aconseguiren les actes de diputats per 
la minoria.299 Els altres candidats republicans i socialistes havien obtingut: Maria Mayol 
(29.760 vots), Damià Garcia del Pozo (29.250 vots) i Ángel Torrejón (29.194 vots). 
El tercer lloc era pels candidats del Partit Republicà Federal Francesc Julià (27.424 vots) i 
Josep Teodor Canet (27.098 vots) i, a una notable diferència, els altres tres: Docmael López 
(14.844 vots), Eusebi Heredero (14.806 vots) i Bernat Tur (14.132 vots). 
En quart lloc, quedaven el tradicionalista Josep Quint Zaforteza (9.959) i Miguel Alcón 
(7.176 vots) de la Dreta Autònoma, mentre que la candidatura comunista havia fet uns 
resultats molt pobres: José Antonio Balbotín (1.167 vots), Miquel Llabrés (1.062 vots), 
Francisco Galán (1.034 vots), Ateu Martí (957 vots) i Miquel Casasnovas (938 vots). Així 
mateix, altres 61 noms havien també obtinguts vots, entre els quals destacava el prevere 
Bartomeu Font —de Son Ferriol— (129 vots) i Joaquim Julià (42 vots). 
Abans de començar el recompte, els candidats Francesc Carreras i Alexandre Jaume 
presentaren una protesta per negar-lis el dret d'examinar totes i cada una de les actes de 
l'escrutini i les llistes de votants.300 Així mateix, el candidat Francesc Carreras presentà 
protestes per la inclusió a les llistes de votants d'electors que després no dipositaren el vot i 

Jaume i serien proclamats diputats per les minories. “Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.243. Eivissa, 
dissabte, 25 de novembre de 1933, pàg. 2. 
298.- A més del president García Morales, hi assistiren els vocals Sebastià Font, Nadal Antem, Josep Socias, 
Pere Bonet de los Herreros, Josep d'Oleza, Jaume Calafell, Manuel Ferrer, Jaume Guasp, Miquel Fuster, Gabriel 
Alemany, Jeroni Barceló i Gabriel Oliver.  
299.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.024. Eivissa, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 4. 
300.- Les protestes foren, d'una banda, perquè la Junta no havia accedit a que poguessin ser examinades totes i 
cada una de les actes i llistes de votants i, de l'altra, per constar en la llista de votants d'algunes seccions de 
Palma major nombre de votants dels que havien emès el vot i altres per no constar en les actes de moltes 
seccions el nombre de votants. Respecte a aquest tema, la Junta acordà estimar com a document supletori de 
l'acta la llista de votants, sense perjudici que els apoderats o els candidats poguessin examinar la documentació. 
Aquesta autorització es féu pública abans de procedir a la totalització dels resums de la votació, no va ser 
aprofitada per no trobar-se presents ni els candidats que havien formulat les protestes ni tampoc cap dels seus 
representants. "De las elecciones en Baleares. En la Audiencia.— El escrutinio por la Junta Provincial del 
Censo.— Protestas", a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1934, pàg. 4. 
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per la manca de requisits en alguns actes, com no constar el nombre de votants o les 
signatures dels presidents de les meses. Al respecte, la Junta acordà que en les actes de 
votació que no es consignàs el nombre de votants s'empràs com a document supletori la llista 
enumerada de votants sense perjudici de que els candidats i els seus apoderats puguin 
comprovar l'exactitud de les dades contingudes en les llistes. 
Després de verificar l'escrutini de Llucmajor, en el qual en la Secció 3a del Districte 2on es 
computava al candidat Carreras 59 vots d'acord amb la còpia de l'acta d'elecció remesa a la 
Junta, el representant de Carreras, Joan Trian presentà una altre exemplar de l'acta en la qual 
figuraven a favor de Carreras 159 vots. La Junta es va haver d'atendre als documents que li 
havien arribat directament del secretari, tot que va admetre l'exemplar de Trian, que adjuntà a 
l'acta. De totes maneres, es tingueren en compte els vots de l'acta arribada per conducte 
reglamentari. Així i tot, la Junta manifestà que “admitiendo este error no serían suficientes 
los votos logrados por el señor Carreras para ser proclamado.” 
La Junta decidí proclamar diputats els cinc candidats de centre-dreta (Bartomeu Fons, Joan 
March, Lluís Zaforteza, Tomàs Salort i Pere Matutes) i anuncià la convocatòria d'una segona 
volta pel diumenge, 3 de desembre, per cobrir els dos escons de la minoria, a la qual s'hi 
podien presentar Francesc Carreras, Alexandre Jaume, Maria Mayol, Damián García, Ángel 
Torrejón, Francesc Julià, Josep Teodor Canet, Bernat Tur, Docmael López i Eusebi 
Heredero. No havien arribar al 20% dels vots (31.680,4) els candidats Carreras i Jaume, als 
quals els faltaven 165 i 204 vots, respectivament.   
Signaren l'acta, a més dels components de la Junta, els diputats proclamats Zaforteza i Salort 
i l'apoderat del diputat Fons. La reunió acabà prop de les 23,55 h. de la mitjanit.301 
En el conjunt de les Balears, la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta aconseguí el 65,28%, 
seguida a molta distància de la Coalició republicana-socialista (19,28%), el Partit Republicà 
Federal (12,51%), l'Afirmació Dretana (2,22%) i el Partit Comunista (0,66%). Per illes, 
havien votat majoritàriament per la coalició de Centre-Regionalista-Dreta, Eivissa (80,29%), 
Mallorca (67,17%) i Formentera (54,02%) mentre que a Menorca solament havia obtingut el 
46,45%. Havia quedat en segon lloc la Coalició republicana-socialista a Formentera 
(43,84%) i Mallorca (20,47%) i el Partit Republicà Federal a Menorca (35,58%) i a Eivissa 
(9,08%). 
Al conjunt de l’Estat, la mitjana de vots va ser del 61,7% del cens mentre que a les Balears la 
participació evolucionà des del 76,08% a Menorca, passant pel 71,32% a Mallorca, pel 
49,89% a Eivissa i pel 28,51% a Formentera. 
 
Mallorca 
El cens electoral de Mallorca era integrat per 182.035 electors, 129.830 dels quals el 19 de 
novembre anaren a votar (71,32%). La major participació, que superà el 80%, va ser als 
municipis de Petra (88,13%), Capdepera (87,35%), Maria de la Salut (86,91%), Escorca 
(86,18%), ses Salines (83,26%), Porreres (82,63%), Artà (82,31%), Banyalbufar (81,78%), 
Alaró (81,40%), Muro (81,21%), sa Pobla (81,17%), Montuïri (80,97%), Llubí (80,62%) i 
Bunyola (80,60%). Per contra, la menor participació —que no arribà al 65%— va 
correspondre als pobles de Sineu (53,89%), Andratx (55,59%), Deià (60,55%), Alcúdia 
(63,03%), Fornalutx (63,12%), Mancor (63,28%), Valldemossa (63,84%), Inca (64,02%) i 
Selva (64,13%). 
En nombre absolut de vots, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 
431.854 vots (67,13%), seguit de la Coalició Republicana-Socialista, amb 131.753 (20,48%) 

301.- "De las elecciones en Baleares. En la Audiencia.— El escrutinio por la Junta Provincial del Censo.— 
Protestas", a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1934, pàg. 4 i “Proclamación de diputados”, a La Voz 
de Ibiza, núm. 3.247. Eivissa, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 3. També “Notas políticas”, a La Voz de 
Ibiza, núm. 3.244. Eivissa, dilluns, 27 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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i del Partit Republicà Radical, amb 60.076 vots (9,34%). L'Afirmació Dretana sumà un total 
de 15.181 vots (2,36%) mentre que el Partit Comunista d'Espanya en tragué 4.093 (0,64%). 
Hi hagué 127 vots en blanc (0,02%). 
Per municipis, dels 52 existents, la Coalició de Centre-Regionalista-Dreta guanyà a tots els 
pobles de Mallorca, excepte Calvià, Esporles i Maria de la Salut. En els 49 municipis que va 
ser la llista més votada i aconseguí la majoria absoluta a tots excepte Capdepera (41,55%) i 
Llucmajor (44,48%). Els millors resultats, en percentatge, foren a Escorca (100%), 
Vilafranca (93,68%) i Sencelles (91,44%) mentre que els pitjors percentualment els féu a 
Esporles (36,87%), Calvià (39,20%), Capdepera (41,55%), Llucmajor (44,48%) i Maria de la 
Salut (44,59%).  
Respecte a l'agrupació política més votada de la coalició, el regionalista Bartomeu Fons va 
ser el candidat que obtingué més vots a Alaró, Algaida, Binissalem, Búger —empatat amb 
Salord—, Bunyola, Calvià, Consell, Deià, Esporles, Felanitx, Llubí, Manacor, Maria de la 
Salut, Palma, sa Pobla, Puigpunyent —empatat amb March—, Santa Eugènia, Santa Maria, 
Santanyí, Sóller i Valldemossa. El líder de la Unió de Dretes, Lluís Zaforteza, va ser el més 
votat a Artà, Banyalbufar, Campanet, Estellencs, Fornalutx, Lloret, Marratxí, Muro, Selva i 
Sineu. El cap del republicans de Centre, Joan March, aconseguí el major nombre de vots de 
la llista a Andratx, Campos, Capdepera, Costitx, Inca, Lloseta, Llucmajor, Mancor, Montuïri, 
Petra, Pollença, Puigpunyent —empatat amb Fons—, Santa Margalida, Sant Joan, Sencelles i 
Son Servera. El menorquí Salord va ser el més votat a Búger, empatat amb Fons; a Estellencs 
i Lloret, igualat amb Zaforteza, i a Sant Llorenç i Vilafranca. L'eivissenc Matutes tragué el 
major nombre de vots a Alcúdia, Porreres i ses Salines. 
La Coalició republicana-socialista va guanyar a Esporles (49,89%) i Calvià (49,64%) i, a 
més, també féu bons resultats a Puigpunyent (41,87%), Alaró (39,75%), Llucmajor (38,80%), 
Felanitx (35,43%), Capdepera (33,93%), Son Servera (33,55%), Andratx (32,79%) i Marratxí 
(31,87%). En canvi, els pitjors resultats de la candidatura foren a Escorca (cap vot), sa Pobla 
(0,90%), Llubí (1,24%), Costitx (1,38%), Búger (1,53%), Porreres (2,07%), Valldemossa 
(2,18%), Banyalbufar (2,45%), Sencelles (3,03%), Santa Margalida (3,06%), Vilafranca 
(3,25%), Sant Joan (3,53%), Lloret (4,55%), Campos (4,68%), Fornalutx (4,96%), Pollença 
(5,48%), Petra (5,71%), Muro (6,81%), ses Salines (6,85%), Deià (7,73%), Sineu (7,87%), 
Bunyola (8,16%), Maria de la Salut (9,39%) i  Selva (9,57%). En quant al partit polític més 
votat de la candidatura, hem de dir que Francesc Carreras va ser el més votat a Alcúdia, 
Algaida, Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, 
Campos, Capdepera, Consell, Costitx, Estellencs, Felanitx, Inca, Lloret, Llubí, Llucmajor, 
Mancor, Maria de la Salut, Muro, Petra, sa Pobla, Pollença, Puigpunyent, ses Salines, Santa 
Eugènia, Santa Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sencelles, Sineu i Son Servera.  Maria 
Mayol, d'Acció Republicana, va treure el major nombre de vots de la llista a Deià, Fornalutx, 
Sant Joan, Sant Llorenç, Sóller, Valldemossa i Vilafranca. I el socialista Alexandre Jaume, 
aconseguí ser el més votat a Alaró, Esporles, Estellencs, Lloseta, Llucmajor, Manacor, 
Marratxí, Montuïri, Palma, Porreres, Santa Eugènia, Selva i Vilafranca. 
La candidatura del Partit Republicà Federal va guanyar solament a Maria de la Salut, amb el 
45,76% enfront de la coalició de Centre-Dreta-Regionalista, amb el 44,59%. A més, els 
millors resultats —superant el 15%— els féu a Montuïri (23,78%), Manacor (23,27%), 
Valldemossa (19,91%), Santa Margalida (18,22%), Capdepera (17,99%), Deià (15,20%) i 
Búger (15,01%). Per contra, la pitjor votació —menys del 5%— la tingué a Escorca (no 
aconseguí cap vot), Santa Eugènia (0,07%), Estellencs (0,21%), Alaró (0,43%), Puigpunyent 
(0,52%), Mancor (1,06%), Vilafranca (1,49%), sa Pobla (1,71%), Algaida (2,11%), Marratxí 
(2,17%), Son Servera (2,21%), Santa Margalida (2,36%), Artà (2,74%), Binissalem (3,04%), 
Sóller (3,23%), Santanyí (3,53%), Lloret (3,70%), Llubí (3,92%) i Sencelles (4,91%). 
Francesc Julià va ser el candidat més votat de la llista radical en tots els municipis de 
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Mallorca, a excepció d'Alcúdia, Capdepera, Deià, Esporles, Inca, Manacor, Santa Margalida, 
Sineu i Valldemossa, que ho va ser Josep Teodor Canet. Ambdós candidats empataren en 
nombre de vots a Deià, Lloret, Petra, sa Pobla.   
La llista d’Afirmació Dretana solament superà el 5% dels vots als municipis de sa Pobla 
(15,41%), Binissalem (9,60%), Sineu (7,60%), Capdepera (6,51%) i Llubí (5,12%). En canvi, 
els pitjors resultats —que no arribà a l'1%— foren a Escorca (cap vot), Banyalbufar (0,10%), 
Maria de Salut (0,11%), Alaró (0,14%), Montuïri (0,26%), Andratx (0,32%), Son Servera 
(0,35%), Campos (0,37%), ses Salines (0,38%), Selva (0,39%), Valldemossa (0,44%), 
Santanyí (0,47%), Santa Eugènia (0,49%), Porreres (0,52%), Sencelles (0,55%), Alcúdia 
(0,59%), Fornalutx (0,63%), Manacor (0,70%), Petra (0,70%), Bunyola (0,78%), Felanitx 
(0,78%), Sant Llorenç (0,88%), Sant Joan (0,96%), Lloseta (0,97%) i Calvià (0,98%). El 
tradicionalista Quint-Zaforteza superà al company de llista Alcón de la Dreta Autònoma a 
tots els municipis de Mallorca, excepte Andratx, Binissalem, Bunyola, Costitx i Selva.  . 
La candidatura comunista aconseguí vots a 34 municipis de Mallorca i féu els millors 
resultats a Calvià (3,86%), Palma (1,45%) i Sóller (1,15%). A la resta de municipis que 
tragué vot no superà l'1%. 
 
Menorca 
A l'illa de Menorca, dels 25.739 electors censats participaren en la votació 19.582 (76,08%). 
En tots els municipis, la participació superà el 65% del cens i el percentatge major dels 
electors que acudiren a la votació va ser a Ferreries (86,14%) i es Mercadal (83,28%) mentre 
que la menor assistència va ser a Alaior (65,74%), Sant Lluís (72,61%) i Maó (74,96%).  
En nombre absolut de vots, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 
44.790 vots (46,41%), seguit del Partit Republicà Radical, amb 34.329 vots (35,57%) i de la 
Coalició Republicana-Socialista, amb 14.928 vots (15,47%). Afirmació Dretana sumà un 
total de 1.355 vots (1,41%) i el Partit Comunista d'Espanya, 1.017 (1,05%). Hi hagué 68 vots 
en blanc (0,07%). 
La Coalició de Centre-Dreta-Regionalista va ser la més votada en sis dels set municipis de 
l'illa. Aconseguí la majoria absoluta a quatre municipis, fent els millors resultats a Ferreries 
(80,20%), Alaior (62,75%), es Castell (51,62%) i es Mercadal (50,28%). A Ciutadella també 
va ser la més votada amb el 42,73%. Si observam els resultats per saber quina era l'agrupació 
política més votada de la coalició, hem d'assenyalar que el líder de la Unió de Dretes de 
Ciutadella, Tomàs Salord va ser el més votat de la seva llista en tots els municipis. 
Per contra, el Partit Republicà Radical guanyà solament a Maó, amb el 44,79% dels vots i 
superà el 30% dels vots as Castell (33,68%), Ciutadella (37,68%) i Sant Lluís (37,89%). El 
pitjor percentatge dels radicals va ser a Alaior (10,88%), Ferreries (15,00%) i es Mercadal 
(28,30%). Respecte a la candidatura radical, hem de dir que a Menorca, a diferència del que 
havia succeït a Mallorca, la llista va tenir una votació bastant homogènia, essent el més votat 
el menorquí Josep Teodor Canet a tots els municipis a excepció de Sant Lluís.  
La Coalició Republicana-Socialista quedà solament en segon lloc, superant el radicals, a 
Alaior, amb el 23,91%. En cap altre municipi de l'illa superà el 20% dels vots i féu els pitjors 
resultats a Ferreries (1,90%) i Sant Lluís (12,54%). Francesc Carreras, d'Acció Republicana, 
va ser el candidat més votat de la llista en tots els municipis, excepte a Ciutadella que ho fou 
el socialista Alexandre Jaume. 
L'Afirmació Dretana, amb uns resultats molt pobres, no arribà a cap municipi al 5% dels 
vots. Féu els millors percentatges as Mercadal (3,49%) i Ferreries (2,90%) i els pitjors, a Sant 
Lluís (0,08%), as Castell (0,50%) i Maó (0,84%). Quint Zaforteza també va ser més votat que 
Alcón a gairebé tots els municipis —hi hagué empat de vots as Castell i Sant Lluís—, tot i 
que no es donaren les diferències que s'havien produït a Mallorca entre ambdós.  
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El Partit Comunista d'Espanya solament aconseguí vots a Ciutadella (3,53%), Alaior (023%) 
i Maó (0,30%).    
 
Pitiüses 
El cens electoral de les Pitiüses era integrat per 18.843 electors, distribuïts en 17.072 a l’illa 
d’Eivissa i 1.771 a Formentera. A l’illa d’Eivissa anaren a votar un total de 8.518 votants, 
fent que situava la participació en un 49,89% del cens mentre que a Formentera, varen ser 
505, fet que feia caure la participació a tan sols un 28,51%. Pel conjunt de les Pitiüses havien 
anat a votar un total de 9.023 electors (47,89%). Del conjunt de les illes Balears, va ser on es 
donà l'assistència a les urnes més baixa, que oscil·là entre el 54,41% de Santa Eulàlia i el 
28,51% a Formentera. Per municipis, a Sant Antoni va participar el 53,91%; seguit de Sant 
Joan (49,46%), Eivissa ciutat (48,77%) i Sant Josep (43,06%).  
En nombre absolut de vots, la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista aconseguí un total de 
35.122 vots (80,29%), seguit a molta distància per la Coalició Republicano Socialista, amb 
4.605 vots (8,33%) i pel Partit Republicà Radical, amb 3.841 vots (9,08%). L'Afirmació 
Dretana aconseguí 929 vots (2,15%) mentre que el Partit Comunista d'Espanya solament 
obtingué 48 vots (0,11%) –gairebé tots concentrats a Eivissa ciutat (39) i a Santa Eulàlia (9).    
La Coalició de Centre-Dreta-Regionalista guanyà per majoria absoluta en els sis municipis de 
les Pitiüses, fent els millors resultats —superant el 80%— a Sant Antoni (88,93%), Santa 
Eulàlia (83,53%), Sant Josep (83,41%) i Sant Joan de Labritja (81,93%). En canvi, els 
resultats menors els tingué a Formentera (53,90%) i a Eivissa ciutat (67,90%). L'eivissenc 
Pere Matutes va ser el més votat de la llista a tots els municipis de les Pitiüses, a excepció de 
Sant Josep i Formentera, que ho va ser el regionalista Bartomeu Fons.  
La Coalició Republicana-Socialista quedà com a segona força política a Formentera —que hi 
hagué una forta bipolarització— (43,94%) i a Eivissa ciutat (21,76%). En la resta de 
municipis Acció Republicana i el Partit Socialista —que foren superats pels radicals— no 
superaren el 6%: Sant Antoni (1,12%), Sant Joan (3,10%), Sant Josep (4,48%) i Santa Eulàlia 
(5,76%). Francesc Carreras, d'Acció Republicana, va ser el més votat de la candidatura en 
tots els municipis de les Pitiüses, a excepció de Sant Antoni —que ho foren Mayol i 
Torrejón— i a Sant Joan, que ho va ser el socialista Alexandre Jaume. 
La candidatura del Partit Republicà Radical —que quedà com a segona força política a quatre 
municipis— únicament superà el 10% dels vots a Sant Joan (13,95%) i aconseguí més del 
5% dels vots a Eivissa (7,43%), Sant Josep (8,51%), Santa Eulàlia (9,25%) i Sant Antoni 
(7,52%). El pitjors resultats les féu a Formentera que solament aconseguí el 0,92% dels vots. 
Josep Teodor Canet va ser el més votat a Santa Eulàlia, Sant Joan, Sant Josep i Formentera, 
mentre que l'eivissenc Bernat Tur ho fou a Eivissa i Sant Antoni. 
L'Afirmació Dretana no passà el 4% a cap municipi de les Pitiüses i el millor resultat fou a 
Sant Josep (3,57%) i el pitjor a Sant Joan (1,02%) i a Formentera (1,08%). El tradicionalista 
Quint Zaforteza va ser el més votat de la candidatura a tots els municipis. 
La candidatura del Partit Comunista d'Espanya solament aconseguí vots a Eivissa (0,36%) i a 
Santa Eulàlia (0,10%). 
 
Índex d'indisciplina 
 
 CCDR AD PRFM CES PCE 
Mallorca 0,04 0,29 1,09 0,08 0,32 
Menorca 0,08 0,13 0,09 0,14 0,43 
Pitiüses 0,09 0,41 0,44 0,15 1,25 

En les eleccions de novembre de 1933, l'índex d'indisciplina de cada candidatura  va ser 
mínim, especialment en les candidatures més votades: la Coalició de Centre-Dreta-
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Regionalista i la Conjunció Republicana-Socialista. En canvi, la candidatura del Partit 
Republicà Radical, sobretot a Mallorca i les Pitiüses, tingué un índex d'indisciplina elevat, 
bàsicament arran de l'estratègia de la coalició de Centre-Dreta-Regionalista de cedir vots als 
candidats Julià i Canet perquè obtinguessin els escons de les minories. A Menorca, l'index 
d'indisciplina va ser més baix. A les Pitiüses, la candidatura comunista tingué un índex 
d'indisciplina elevat motivat per les oscil·lacions dels pocs vots entre els candidats.   
 
Els vots per escó302 
 CCDR CRS 
Mallorca 86.370,80 26.350,60 
Menorca 8.958,00 2.985,60 
Pitiüses 7.024,40 921,00 
Illes Balears 102.353,20 30.257,20 

  
 
 
 Fons Zaforteza Salord March Matutes Carreras Jaume 
Mallorca 88.487 85.957 85.390 87.081 84.939 27.435 27.333 
Menorca 9.196 9.253 9.305 8.539 8.497 3.214 3.170 
Pitiüses 6.932 7.086 7.048 6.712 7.344 967 973 
Illes Balears 104.615 102.296 101.743 102.332 100.780 31.616 31.476 

 
 
 
Índex de competitivitat electoral303 
Candidatura Núm. candidats Índex  

competitivitat 
CCDR 5  
AD 2  
PRR 5  
CRS 5  
PCE 5  
TOTAL 22 4,4 

 
 
 
 
 
 
 

302.- Representa el nombre de vots de mitja que li sortia a cada candidatura per obtenir un escó. L'hem calculat 
sumant els vots de tots els diputats d'una mateixa llista que sortien elegits i el dividiem pel nombre de candidats 
a elegir per les majories. 
303.- Es basa en calcular el nombre de candidats que hi havia per nombre de llocs en disputa. L'hem calculat 
sumant el total de candidats presentants en les eleccions i l'hem dividit pel total d'escons que corresponien a la 
circumscripció, tenint en compte el màxim al que una candidatura podia aspirar, és a dir, en el cas de les 
Balears, als 5 llocs de les majories. Aquest càlcul l'hem pres de Javier TUSELL: Las Constituyentes de 1931: 
una elecciones de transición. Madrid, 1982. 
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La valoració de la premsa dels resultats electorals 
 
Publicació Dia Titular Subtitular Pàg. Col  
La Almudaina 21-XI Las elecciones en Baleares Formidable triunfo de la coalición de derechas. 

La coalición de izquierda-socialista obtiene la 
mayor votación de minorias, pero hay la duda 
si sus votos llegarán al 20 por ciento y 
precisará la segunda vuelta 

1 5 

La Última Hora 20-XI Las elecciones de ayer en 
Baleares 

Lucharon por los siete puestos, veintidos 
candidatos. Por las mayorías triunfa la 
Coalición Centro-Regionalista-Derecha.— La 
coalición Acción Republicana-Socialista vence 
a los radicales 

4 5 

Correo de 
Mallorca 

20-XI Grandioso triunfo de los 
candidatos de la coalición 
Centro-Derechas 

Han resultado elegidos, por brillantísima 
votación, D. Luis Zaforteza y D. Tomás Salort, 
por Unión de Derechas, D. Bartolomé Fons, 
por el Partido Regionalista-Autonomista; y D. 
Juan March Ordinas y D. Pedro Matutes, por el 
Partido republicano de Centro. 
No se sabe aún si las minorías serán para los 
radicales o para la conjunción republicano-
socialista.— El Gobernador cree que estos 
últimos tendrán mayor votación.— Se ignora si 
alcanzarán o no el porcentaje para evitar ir a 
una nueva votación para los dos puestos. 
El orden reinó durante toda la jornada. 

1 5 

El Día 21-XI Aplastante victoria de la 
Coalición Centro-Derecha 

Las elecciones del 19 de Noviembre, Los 
candidatos victoriosos obtienen más de 100.00 
votos. Para los puestos de minoría habrá que ir, 
probablemente, a la que no tendrán opción las 
derechas disidentes 

1 6 

La Voz de 
Menorca 

20-XI Menorca es republicana Resultado de las elecciones de ayer 2 3 

Diario de Ibiza 20-XI El escrutinio de las elecciones 
celebradas ayer en Ibiza 

- 1 5 

La Voz de Ibiza 20-XI El triunfo de la coalición Centro-
Derecha 

Las elecciones de ayer 3 2 

 
 
 
La Almudaina 
El 9 de novembre, Pedro Roquer publicava una col·laboració a La Almudaina titulada 
"Apuntes. Cuartilla electoral". De forma literària, defensava el sentiment religiós tradicional 
de les llars espanyoles, que era responsabilitat de la dona, que també tenia cura de l'educació 
dels fills. Però, arran dels canvis polítics dels darrers temps, la dona "se sintió herida en la 
fibra más íntima de su ser y se preparó para la reconquista del puesto que le pertenece por 
derecho propio con todas sus prerrogativas." Qualificava els dos anys de República com a 
"aciagos para la mayoría de los españoles, y tal vez al fin y a la postre, más para los mismos 
que gobernaron la nave de la nación." Afirmava que la dona es preparava activament per la 
confrontació electoral i "destaca de una manera formidable la labor infatigable de la mujer 
que, aunque novata en estas lides, se muestra dispuesta a defender sus derechos." Plantejava 
breument el debat que s'havia produït sobre el comportament electoral de la dona, tot i 
afirmar que "no he leído aún nada que me haya convencido." Acabava l'article amb un 
missatge subliminal: "Yo me limito a sentar una afirmación: que la mujer logra siempre 
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cuanto se propone y si se ha propuesto —como así parece— que la cosa pública cambie de 
derrotero, a la larga o a la corta lo logrará plenamente. Vaya si lo logrará."304 
El dimarts, 21 de novembre, el diari La Almudaina dedicava tota la portada a oferir els 
resultats dels comicis. Sota el titular a tota pàgina "Las elecciones en Baleares", publicava el 
subtitular "Formidable triunfo de la coalición de derechas. La coalición de izquierda-
socialista obtiene la mayor votación de minorias, pero hay la duda si sus votos llegarán al 20 
por ciento y precisará la segunda vuelta."  
La Almudaina destacava que el triomf de la coalició de dretes fins i tot "ha asombrado a los 
mismos partidos coaligados; no creían contar con un número tan abrumador de sufragios, 
pues había la incógnita del voto femenino." Destacava que, en general, les dretes i els 
centristes havien doblat els vots que havien obtingut en les eleccions de juny de 1931, en les 
quals s'hi havien presentat per separat.305 
 
La Ultima Hora 
El 28 d'octubre, La Última Hora publicava una nota d'advertència en la qual deia: "A diario 
recibimos escritos de los partidos políticos y de entidades sociales, que son a veces 
verdaderas proclamas, cuando no ataques directos a los partidos o elementos contrarios. 
Un sentido de imparcialidad al que no podemos sustraernos, nos priva de acoger tales 
escritos, ya que la prensa de información debe dar cuenta de cuanto sean hechos que hayan 
ocurrido o deban ocurrir; pero expuestos siempre objetivamente, sin marcar en la 
información tendencia alguna que desvirtue el fin puramente informativo. Lo que no puede 
hacer la prensa de información es servir de vehículo a intereses de parte o clase determinada, 
y menos convertirse en arma para agraviar a ningún sector o persona. 
En esta norma habremos de mantenernos, así que no extrañen no verse atendidos quienes nos 
remitan notas que no se ajusten extrictamente a un fin esencialmente informativo, con 
exclusión absoluta de apreciaciones y comentarios, los cuales son función propia del 
periódico cuando éste los estima oportunos o necesarios."306 
El 8 de novembre, el diari publicava la relació de candidatures –detallant els partits i els 
candidats que les integraven–, que sumaven un total de 22 candidats.307  
El 18 de novembre, el diari dedicà l'editorial a comentar les eleccions generals. 
 
Correo de Mallorca 
El diari catòlic valorava els resultats de la manera següent: "Si grande fué la victoria obtenida 
por la candidatura Centro-derecha en Palma, mayor si cabe fué aun en los pueblos del resto 
de la isla, donde alcanzó votaciones realmente brillantísimas, hasta el punto de alcanzar en 
ciertas villas el 90 por 100 de los sufragios emitidos y en algunas, pocas, el 100 por 100."308 
El 15 de novembre, el diari catòlic reproduïa un extracte del discurs de José María Gil Robles 
que havia pronunciat el diumenge, dia 12, en el Cine de la Ópera, de Madrid.309 

304.- ROQUER, Pedro: "Apuntes. Cuartilla electoral", a La Almudaina, dijous, 9 de novembre de 1933, pàgs. 
1-2. 
305.- Afirmava que "Entonces sacaron los centristas 31.000 votos y las derechas 23.000, y ahora unidos han 
obtenido alrededor de 103.000 votos, casi el doble debido al voto femenino. Hay que señalar la brillante 
cooperación femenina en el triunfo de las derechas." "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 21 
de novembre de 1933, pàg. 2. 
306.- "Advertencia", a La Última Hora, diumenge, 28 d'octubre de 1933, pàg. 2. 
307.- "Las elecciones en Baleares. Los partidos que van a la lucha", a La Última Hora,  dimecres, 8 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
308.- "Grandioso triunfo de los candidatos de la coalición Centro-Derechas", a Correo de Mallorca, dilluns, 20 
de novembre de 1933, pàg. 1. 
309.- "Discurso de Gil Robles", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 de novembre de 1933, pàg. 6. 
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El 17 de novembre, publicava en portada el manifest de la Confederació de Pares de Família 
sobre les responsabilitats dels pares de família a l'hora d'exercir els seus drets de 
ciutadania.310  
 
El Día 
Durant la campanya electoral, el diari sobretot publicà notícies de la Coalició Centre-Dreta-
Regionalista i del Partit Republicà Radical. En canvi, gairebé no publicà informacions sobre 
la Coalició d'Esquerres i, menys encara, de l'Afirmació Dretana. 
La valoració que feia dels resultats era, evidentment, molt favorable a la victòria de la 
Coalició de Centre-Dreta-Regionalista. Deia: "Ha quedado patentizada la fuerza enorme del 
partido Republicano de Centro que sigue tan lozano como siempre y es la que 
verdaderamente imprime carácter a la política mallorquina. También queda claro el hecho de 
que unidos los tres grupos Centro-Derechas-Regionalistas su fuerza es inexpugnable y no es 
posible vencerla." Respecte a Acció Republicana, indicava "tienen poca fuerza en todos sus 
sectores, y para conseguir algo, precisa ir unidos con los socialistas, pues unos y otros 
separados pierden bastante de la escasa vitalidad que tienen." Quant als tradicionalistes, 
afirmava "han obtenido los votos que sabíamos y que han prestado a las Derechas 
Autónomas." Finalment, esmentava "y sobre todo brilla la repulsa que por segunda vez dá a 
opinión balear de todos matices, a quienes con una injusticia notoria, con una saña llena de 
perversidad y con un espíritu cruel e innoble persiguieron sin base ni fundamento a nuestro 
amigo don Juan March y Ordinas con fines más innobles, más sañudos y más injustos, que el 
hecho mismo de su persecución."311 
 
 
8.6. LA SEGONA VOLTA DEL 3 DE DESEMBRE 
S'hi podien presentar els candidats de la primera volta que haguessin obtingut almenys el 8% 
del sufragis. Aleshores, als dos escons de les minories de les Balears hi podien presentar la 
seva candidatura els candidats republicano-socialistes Francesc Carreras, Alexandre Jaume, 
Maria Mayol, Damià Garcia i Ángel Torrejón i els radicals Francesc Julià, Josep Teodor 
Canet, Bernat Tur, Docmael López i Eusebi Heredero. 
En aquesta nova votació, cada elector solament podia escollir un sol candidat i les meses 
electorals havien de tenir els mateixos presidents, adjunts i interventors que en els comicis 
del dia 19 de novembre.312 
El 27 de novembre, un número extraordinari del Boletín Oficial de la Provincia de Baleares 
publicà les disposicions de la Junta Provincial del Cens relatives a la proclamació dels 
diputats pels llocs de la majoria i a l'elecció complementària del 3 de desembre.313 
 
La resolució de la vaga general 
En la sessió plenària de l'Ajuntament de Palma del 22 de novembre, la corporació municipal 
tingué un ampli debat sobre l'actuació de la força pública amb motiu de la vaga general. 
El 27 de novembre de 1933, el governador civil, Joan Manent, telegrafià al ministre de la 
Governació per comunicar-li que s'havia fet feina amb normalitat en totes les fàbriques i 

310.- "Manifiesto de la Confederación de Padres de Familia", a Correo de Mallorca, divendres, 17 de novembre 
de 1933, pàg. 1.  
311.- "La jornada electoral", a El Día, dimarts, 21 de novembre de 1933, pàg. 3. 
312.- “Las elecciones del domingo próximo”, a El Día,  dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 2, i “De política 
local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.024. Eivissa, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 4. 
313.- “Política. La elección complementaria del día 3”, a El Día, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 2; “La 
elección complementaria del día 3”, a El Día, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2 (reproducció de la 
circular del president de la Junta Cecilio García Morales). 
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tallers i li demanava que, donat la celebració de la segona volta de les eleccions, romangués a 
l'illa el contingent de guàrdies d'Assalt que havien enviat des de València.314 
Des del dia 22 al 26 de novembre, a Palma, no s'edità cap dels quatre dies que s'hi 
publicaven. A partir del 27 de novembre, els diaris tornaren a sortir amb normalitat. 
L'1 de desembre, el governador civil Manent va reproduir la circular que ja havia publicat –el 
13 de novembre– amb les disposicions i mesures adoptades a la primera volta. Afegia que els 
electors podrien anar a votar amb la més completa tranquil·litat ja que havia garantit les 
llibertats ciutadanes. Per això, el 30 de novembre, Manent s'havia reunit amb els caps de 
Carrabiners, el tinent coronel Piña i de la Guàrdia Civil, el comandant Obrador per acordar la 
distribució de les forces públiques. A més, a petició del delegat del Govern a Menorca havia 
enviat forces a l'illa, concretament 8 guàrdies civils, per prestar servei amb motiu de les 
eleccions.315  
El 29 de novembre, Joan Manent també recordava als batles que havien de comunicar –
telegràficament o per telefonema urgents– els resultats dels respectius municipis per tenir 
coneixement immediat dels escrutinis de la segona volta.316 
El dia abans de les eleccions, el governador civil Manent recordava les mesures adoptades 
per garantir l'orde i la seguretat dels votants en les eleccions de l'endemà.317 
Amb motiu de la segona volta de les eleccions generals, les classes de l'Institut Nacional de 
Segona Ensenyança de Palma es varen suspendre fins el dimarts dia 5 de desembre.318 
 
8.6.1. LES CANDIDATURES 
En aquests comicis solament es presentaren dos candidats del Partit Radical –que tingué el 
suport del centre-dreta–, i un socialista, que va ser el candidat de l’esquerra. Inicialment, es 
creia que la lluita electoral s’establiria entre un candidat socialista i un de radical, però 
tampoc no es descartava que es presentàs un membre d’Acció Republicana. Al mateix temps, 
hi havia una certa expectació per si les dretes tornarien a votar i ho farien a favor dels 
candidats radicals, que semblava que serien Francesc Julià i Josep Teodor Canet.319 
 

314.- El telegrama deia: “hoy se ha entrado en todas las fabricas y talleres al trabajo, no habiendose registrado 
el menor incidente. Como en esta provincia habrá segunda vuelta para dos puestos que se disputan radicales y 
un socialista, las elecciones se verificaráa el proximo domingo tres de diciembre serán reñidas y pródigas en 
incidentes, por lo que me permito rogar a V.E. queden aquí hasta dicho dia los 25 guardias Asalto que de 
Valencia pasaron a esta, pudiendo regresar al puesto de su destino el mismo domingo a las ocho de la noche.” 
Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
315.- "Del Gobierno Civil", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 4. També "Las próximas 
elecciones. Circulares gubernativas relativas a las elecciones complementarias del domingo", a La Última Hora, 
divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. ?; "Las elecciones en Baleares. Se garantiza el sufragio", a La Última 
Hora, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. Medidas gubernativas.— Para garantizar la elección", 
a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Circulares del Gobernador sobre 
la pureza del sufragio y garantias cara emitirlo avis a los Alcaldes", a Correo de Mallorca, divendres, 1 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; 
"Fuerza de la guardia civil", La Voz de Menorca, núm. 9.135. Maó, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 3. 
316.- "Las próximas elecciones. Circulares gubernativas relativas a las elecciones complementarias del 
domingo", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. ?; "Política. Circulares gubernativas a las 
elecciones complementarias del domingo", a El Día, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones 
en Baleares. Circulares del Gobernador sobre la pureza del sufragio y garantias cara emitirlo avis a los 
Alcaldes", a Correo de Mallorca, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2. 
317.- "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. Medidas para 
garantizar el orden y la seguridad de los votantes", a El Día, diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 2. 
318.- "De Enseñanza", a La Última Hora, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Reanudación de clases en 
el Instituto", a La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. 
319.- "De las elecciones en Baleares", a  La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 4. 
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8.6.1.1. EL PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL 
El 27 de novembre, el Partit Republicà Radical féu un comunicat en què convocava totes les 
juntes directives dels diferents casinos i a tots els apoderats i interventors que havien actuat 
en els comicis del dia 19 a una reunió el 29 de novembre, a les 19,30 h en el Centre 
Republicà Radical, del carrer de Jaume II, núm. 43, 1er, per tractar dels comicis del 3 de 
desembre. També s'anunciava l'obertura de les oficines electorals en el Centre Republicà.320 
El 29 de novembre, el Centre Joventut Republicana Federal del Districte 7è –adherit al Partit 
Radical– celebrà una junta general extraordinària per tractar sobre qüestions electorals.321 
El 28 de novembre, el comitè provincial del Partit Republicà Radical, anuncià que 
presentaria com a candidats Josep Teodor Canet Menéndez i Francesc Julià Perelló, que 
havien estat els dos més votats de la candidatura radical, amb l'objectiu de copar els dos 
escons de les minories.  
Amb aquesta estratègia –i donat que cada elector podia votar un sol candidat–, el 28 de 
novembre, el Partit Radical féu una distribució dels municipis de les illes en els quals havia 
de ser votat un dels dos candidats. Així, havien de votar el ciutadellenc Josep Teodor Canet 
els municipis de Palma, Búger, Bunyola, Inca, Llubí, Manacor, Mancor de la Vall, Montuïri, 
Muro, Selva, ses Salines, Valldemossa i l’illa d’Eivissa. En canvi,  Alaró, Alcúdia, Algaida, 
Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Calvià, Campanet, Campos, Capdepera, Consell, 
Costitx, Deià, Escorca, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx, Lloret, Lloseta, Llucmajor, 
Maria de la Salud, Marratxí, Petra, sa Pobla, Pollença, Porreres, Puigpunyent, Sant Joan, Sant 
Llorenç, Sencelles, Santanyí, Santa Eugènia, Santa Maria, Santa Margalida, Sineu, Sóller, 
Son Servera i Vilafranca havien de votar Francesc Julià.322 
El dimarts, 28 de novembre, el Comitè d’enllaç de la Coalició Centre-Dreta-Regionalista 
envià un comunicat, signat per Lluís Pascual, Lluís Zaforteza i Bartomeu Fons,  en el qual es 
dirigia als seus militants i a l’opinió pública en general que “continuando el frente marxista 
que fué uno de los determinantes de la coalición” es comprometia a ajudar als candidats del 
Partit Republicà Radical “por presentar una tendencia de centro y como expresión de gratitud 
hacia el actual Gobierno, que ha permitido con su imparcialidad que la Nación se manifestara 
libremente” en els passats comicis.323 

320.- "De las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre 
de 1934, pàg. 4; "De política. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, dimarts, 28 de novembre de 
1933, pàg. 2; "Política. Partido republicano radical", a El Día, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 3. 
321.- "De política. Juventud Republicana del VII Distrito", a La Última Hora, dimarts, 28 de novembre de 
1933, pàg. 2(convocatòria signada pel secretari Francesc Moll); "Política. Convocatoria", a El Día, dimecres, 29 
de novembre de 1933, pàg. 2. 
322.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dimecres, 29 de novembre 
de 1933, pàg. 2 (signava la nota el secretari Lluís Ferrer Arbona); "Política. Partido Republicano Radical", a El 
Día, dimecres, 29 de novembre de 1933. pàg. 3; "De política. Partido Republicano Radical", a La Última Hora, 
dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 4; "Las elecciones en Baleares. Los candidatos que luchan mañana", a 
La Última Hora, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones del domingo. Distribución de los 
votos", a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Baleares. Nota del partido 
republicano radical", a Correo de Mallorca, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones de 
mañana en Baleares. Los candidatos de la segunda vuelta.— Precauciones para que el orden no se altere", a 
Correo de Mallorca, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2. 
323.- La nota de la Coalició de Centre-Dreta-Regionalista era signada per Lluís Pascual, Lluís Zaforteza i 
Bartomeu Fons. "Las elecciones en Baleares. Coalición Centro-Derechista-Regionalista", a La Almudaina, 
dimecres, 29 de novembre de 1931, pàg. 2. També "Política. Coalición Centro-Derecha-Regionalista", a El Día, 
dimecres, 29 de novembre de 1933. pàg. 3; "De política. La Coalición Centro-Derechas-Regionalista apoyará al 
Partido Radical.— Nota oficiosa", a La Última Hora, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 4; "Las 
elecciones en Baleares. La coalición centro-derechas-regionalistas apoyará al partido radical.— Nota oficiosa", 
a Correo de Mallorca, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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Aquells dies, el nou diputat a Corts Lluís Zaforteza Villalonga va tenir un nin –que va ser 
batejat amb el nom de Ferran pel seu oncle Joaquim Zaforteza i varen ser padrins José María 
Gil Robles, representat per l’advocat Antoni Moncada Cànaves de Mossa, i la germana 
Catalina Zaforteza Sureda.324 
Aquesta candidatura també tingué altres suports explícits de les dretes, com el del Cercle 
Republicà Conservador de Manacor (30 de novembre).325 
El dijous, 30 de novembre, a les 19 h, es reuniren en el local del Centre Regionalista-
Autonomista els interventors de Palma, els quals foren obsequiats amb “un exquisito lunch” i 
el president del Comitè Polític del Partit, Bartomeu Fons, els agraí la seva col·laboració i els 
demanà que “sigan colaborando con entusiamo no solamente en período electoral sino 
haciendo durante todo el año un estudio detallado del censo de su sección, por ser un buen 
cuerpo de interventores el punto básico de la buena organización de todo partido político.”326 
L'1 de desembre, el llavors batle accidental de Palma, Docmael López Palop féu pública una 
carta que havia enviat al president del Comitè Provincial del Partit Republicà Radical de 
Mallorca, Francesc Julià, en la qual li expressava la seva decissió de presentar la dimissió del 
càrrec de vocal del Comitè.327  
Els dies 2 i 3 de desembre, el Partit Republicà Radical recordà als seus electors que havien de 
tenir especial esment amb el nom del candidat “J. Teodoro Canet Menéndez”, ja que hi podia 
haver confusions. Advertia que alguns adversaris “de mala fe” havien fet circular 
candidatures en las quals havia estat "burdamente alterado" el nom o un dels llinatges del 
candidat Canet.328 
 

324.- “Personales”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.247. Eivissa, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2. 
325.- El 29 de novembre, el comitè del Cercle Republicà Conservador de Manacor, presidit per Antoni Bosch, 
acordà donar suport a la candidatura de Josep Teodor Canet Menéndez per “ser la más afin a la ideología del 
partido.” "Las elecciones en Baleares. Los republicanos conservadores de Manacor", a La Almudaina, 
divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones. Círculo Republicano Conservador de 
Manacor", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2, i "Política. Partido Republicano 
Conservador de Manacor", a El Día, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2. 
326.- "Las elecciones en Baleares. Del Centro Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, divendres, 1 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones. El Centro Regionalista-Autonomista", a La Última Hora, 
divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. Los interventores regionalistas", a El Día, dissabte, 2 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "En el Centro Regionalista Autonomista", a Correo de Mallorca, divendres, 1 de 
desembre de 1933, pàg. 2. 
327.- "De política. Una carta", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 4; "Política. El señor 
López Palop dimite del cargo del Comité Radical", a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política 
local. El señor López Palop dimite su cargo del Comité Radical", a Correo de Mallorca, dissabte, 2 de 
desembre de 1933, pàg. 2. 
328.- "Partido Radical. Aviso importante", a La Última Hora, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical de Baleares", a La Última Hora, dissabte, 2 de desembre 
de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en Balears. Partido Republicano Radical de Baleares", a La Almudaina, 
diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. Partido Republicano Radical", a El Día, diumenge, 3 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "Partido Radical. Aviso importante", a El Día, diumenge, 3 de desembre de 1933, 
pàg. 2. 
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8.6.1.2. EL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 
El mateix diumenge, 26 de novembre, quan s’havia fet l’escrutini per part de la Junta 
Provincial del Cens, el Partit Socialista acordà que per a la segona volta presentava com a 
candidat el socialista Alexandre Jaume Rosselló, fet que va ser comunicat al Comitè d’enllaç 
de la Coalició d’esquerres a la nit.329  
La Comissió Executiva del Partit Socialista anuncià el 26 de novembre que el divendres, 1 de 
desembre, faria un míting en la Casa del Poble, presidit per Llorenç Bisbal, en el qual havien 
d’intervenir els socialistes Ubaldo Lloret, Jaume Garcia, Joan Monserrat i Parets, Ignasi 
Ferretjans, Maria Plaza i Alexandre Jaume.330  
Aquesta actuació ràpida del Partit Socialista molestà Acció Republicana –que, segons 
rumors, no descartava presentar-se– i provocà una certa polèmica. Així, el 27 de novembre, 
el diari La Última Hora comentava que els socialistes havien designat com a candidat 
Alexandre Jaume mentre era “casi seguro” que Acció Republicana proposaria Francesc 
Carreras.331  
L'Agrupació Socialista Palmesana convocà una junta general extraordinària pel dimarts 28 de 
novembre, a les 20 h. en el saló núm. 1 de la Casa del Poble també per preparar els 
comicis.332 Novament, es tornà a convocar una altra reunió d'apoderats, interventors i 
comissions electorals pel 30 de novembre, a les 19,30 h. en la Casa del Poble.333 
La nit del 29 de novembre, Francesc Carreras Reura, que s’embarcava amb el vapor “Rey 
Jaime I”, cap a Barcelona per anar a Madrid, féu unes declaracions als periodistes en les 
quals es lamentava que per una raó d’imperfecció numèrica la coalició d’esquerres no hagués 
obtingut el 19 de novembre els dos diputats de les minories i expressava el seu suport al 
candidat socialista.334  

329 .- La Comissió Executiva de la Federació Socialista Balear comunicà que “En vista de que el próximo 
domingo se debe repetir la elección por no haber alcanzado las minorías el 20 por 100 que determina la Ley, el 
Partido Socialista acudirá a dicha elección, presentando como candidato único al camarada Alejandro Jaume 
Rosselló.” "De las elecciones en Baleares. Del Partido Socialista", a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 
1933, pàg. 4. 
330.- "De las elecciones en Baleares. Del Partido Socialista" a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1934, 
pàg. 4; ""Las elecciones en Baleares. Mitin electoral", a La Almudaina, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 
2 (convocatòria). 
331.- "Las elecciones generales en Baleares. La lucha en la segunda vuelta", a La Última Hora, dilluns, 27 de 
novembre de 1933, pàg. 3. 
332.-  "Las elecciones generales en Baleares. Agrupación Socialista Palmesana", a La Última Hora, dilluns, 27 
de novembre de 1933, pàg. 3; "De las elecciones en Baleares. Agrupación Socialista Palmesana" a La 
Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1934, pàg. 4 ; "Política. Agrupación Socialista Palmesana", a El Día, 
dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria signada pel president Joan Monserrat i Parets i pel 
secretari Ramon Garcia Galán). 
333.- "Las elecciones en Baleares. Agrupación Socialista Palmesana", a La Almudaina, dimecres, 29 de 
novembre de 1933, pàg. 2 (signaven la convocatòria el president Joan Monserrat i Parets i el secretari Ramon 
García Galán); "De política. Agrupació Socialista Palmesana ", a La Última Hora, dijous, 30 de novembre de 
1933, pàg. 4 (convocatòria); "Política. Agrupación Socialista Palmesana", a El Día, dimecres, 29 de novembre 
de 1933, pàg. 2. 
334.- Deia: “En política la balanza oscila con frecuencia variando de postura, hoy se gana y mañana se pierde. 
Ante estas decisiones veleidosas el político ha de saber ganar y perder.” Acte seguit, afirmava “Lamento que 
por una imperfección numérica, exigida por la ley, esta opinión izquierdista manifestada en las urnas –treinta y 
un mil votos- que dió el triunfo moral por los puestos de minorías a los candidatos de izquierda qude sin 
representación parlamentaria. Es de lamentar –añadió- que un partido republicano se preste, aún sabiendo su 
inferior fuerza moral ante el cuerpo electoral registrada en las elecciones de que antes hablaba, a dejar sin 
representación a éste sector izquierdista precisamente apoyado por las fuerzas izquierdistas”. A la pregunta 
sobre l’actuació d’Acció Republicana, contestava que “Acción Republicana no entiende de antimarxismo y 
apoyará al candidato socialista que se presente a la lucha electoral del domingo porque vé en él a un probable 
defensor más de la República de tipo izquierdista.” Finalment, es queixava de no poder ser a Mallorca el dia 
dels comicis però havia de ser a Madrid per fer part d’un tribunal de oposicions “al que solo siendo candidato 
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El 30 de novembre, Acció Republicana, a través d’una nota de premsa, es queixà que en 
l'escrutini de la Junta del Cens Electoral no s'havien proclamat els candidats de la coalició 
d'esquerres que major nombre de vots havien obtingut “por no alcanzar, según datos de la 
Junta Provincial del censo y por escasísima diferencia de votos, el veinte por ciento 
reglamentario.” Per això, s'havien de fer novament eleccions per a cobrir els dos escons de 
les minories. Criticava que els radicals, amb el suport de la dreta, anaven a copar els dos 
escons “para quitar a la coalición de las izquierdas una representación que en justicia les 
corresponde por haberla conquistado ya limpiamente en las urnas, ha se ser táctica lógica y 
racional de dichas izquierdas que se renuncie previamente al puesto que la mecánica electoral 
les priva para mejor defender el otro del inicuo despojo que se les quiere hacer objeto.” 
D'aquesta manera ho entenia Acció Republicanai com que els socialistes havien decidit 
presentar novament com a candidat Alexandre Jaume, “anteponiendo a ilegítimas razones de 
partido conveniencias de la causa común de las izquierdas que precisamente ahora por estar 
más amenazadas” s’havia d’evitar fragmentar-las, s’abstenia de presentar candidat del partit i 
donar suport decididament a favor del socialista Jaume i reconeixent-lo com el candidat de la 
coalició.335 
L'1 de desembre, Acció Republicana féu pública una nota en la qual manifestava que havia 
decidit que tots els interventors i apoderats que havien actuat en representació dels seus 
candidats en els comicis del 19 de novembre, es personassin en les meses electorals 
novament el 3 de desembre per “velar escrupulosamente por la pureza del sufragio y 
favorecer así el triunfo” del candidat socialista Alexandre Jaume, que “más que la del partido 
socialista lleva en dicha lucha la representación del auténtico izquierdismo de Baleares.”336 
El 29 de novembre, a les 20 h, el Comitè Executiu municipal del Partit Republicà Radical 
Socialista Independent havia convocat a tots els afiliats a una reunió extraordinària per tractar 
sobre la segona volta dels comicis.337 Es decidí donar suport al candidat Alexandre Jaume, al 
qual li prestaria “su apoyo en defensa del partido de izquierdas.”338 
El divendres, 1 de desembre, el Comitè de la Joventut Socialista Palmesana convocà a tots 
els militants a una reunió per informar-los sobre la segona volta de les eleccions.339 
 
En canvi, l’1 de desembre, el Partit Comunista manifestava que ja que no s’havia arribat a un 
acord amb el Partit Socialista, aconsellava que s’anàs a votar en els comicis de diumenge, 

hubiera podido dejar de asistir.” Havien assistit a acomiadar-lo l'exbatle Bernat Jofre, el tinent de batle Emili 
Darder, el regidor Vicente Tejada, a més de Feliu, Porcel i Garcia i representacions de les agrupacions, del 
Consell Insular i del Consell Municipal d'Acció Republicana. "Las elecciones en Baleares. Manifestaciones del 
ex-diputado Sr. Carreras", a La Almudaina, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 3; “Manifestaciones del ex-
diputado Sr. Carreras”, a Diario de Ibiza, núm. 13.027. Eivissa, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 1. 
335.- "De política. Una nota de Acción Republicana", a La Última Hora, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 
4; "Las elecciones en Baleares. Una nota de Acción Republicana", a La Almudaina, divendres, 1 de desembre 
de 1933, pàg. 2. 
336.- "Las próximas elecciones. Nota de Acción Republicana", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
337.- "Las elecciones en Baleares. Partido Republicano Radical Socialista Independiente", a La Almudaina, 
dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria); "Política. Partido Republicano Radical Socialista 
Independiente", a El Día, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2 (convocatòria). 
338.- "Las elecciones en Baleares. El Partido Republicano Radical Socialista", a La Almudaina, divendres, 1 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "Las próximas elecciones. El Partido Radical Socialista", a La Última Hora, 
divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2. 
339.- "De política. Juventud Socialista Palmesana ", a La Última Hora,, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 4 
(convocatòria); "Política. Juventud Socialista Palmesana", a El Día, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2. 
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posant a la papereta “voto por el partido comunista.”340 Es justificava la posició dels 
comunistes amb les paraules següents: “La actitud demagógica de falsedad de los jerifaltes 
del Socialismo y de la U. G. T. que siguen embaucando a la clase obrera conduciéndola 
maniatada a manos del fascismo con los mismos engaños que en Alemania y la diafanidad de 
las consignas del Partido Comunista que solo propugna por el frente único de la clase, 
obligaron a este a proponer a los socialistas un programa mínimo a desarrollar el cual debía 
ser aceptado si querían que los comunistas les votáramos en la segunda vuelta. Como 
siempre han esquivado nuestra proposición con el solo objeto de seguir sembrando el 
confusionismo.”341 
El dissabte, 2 de desembre, el Ràdio Comunista de Palma celebrà una assemblea en la seu del 
partit –plaça de Mercadal, núm. 26, baixos– per tractar sobre la campanya electoral, les 
lluites obreres i el front únic, a més d'altres temes diversos.342 
 
8.6.2. EL DIA DELS COMICIS  
La matinada del 3 de desembre, a la 1 h, va explotar un petard a la capella del Sant Crist de la 
Pols, situada a pocs metres de l'església parroquial d'Esporles.343 
El diumenge, 3 de desembre, La Almudaina publicava un nota en la qual, a més d’aclarir les 
candidatures i el procediment en què cada elector solament podia votar un candidat, exposava 
que “apoyan a los candidatos radicales la coalición Centro-derechas y regionalistas y al 
socialista, Acción Republicana y radicales socialistas.”344 
A les 10,40 h, el delegat del Govern a Menorca comunicà al ministre que s'havien constituït 
les 53 meses electorals sense cap tipus d'incident i que els comicis es desenvolupaven sense 
novetat.345  
Les forces de Seguretat, de Policia i d'Assalt controlaven l'ordre a Palma mentre que la 
Guàrdia Civil i els Carrabiners ho feien en les barriades perifèriques i pobles. A més, en el 
pati del Govern Civil hi hagué, al llarg de la jornada, un retén de guàrdies d'Assalt, que amb 
una camioneta, s'havien de traslladar d'un lloc a l'altre de la ciutat per garantir l'ordre en cas 
que fos necessari, però no hagueren de fer cap sortida.346 Així mateix, durant tot el dia, el 
governador civil Manent romangué al seu despatx del Govern Civil.347 

340.- "Las próximas elecciones. Los comunistas", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2; 
La Almudaina, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 3; "Política. El partido comunista ante la segunda vuelta", 
a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2. 
341.- "Política. El partido comunista ante la segunda vuelta", a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2. 
342.- "Las próximas elecciones. Los comunistas", a La Última Hora, divendres, 1 de desembre de 1933, pàg. 2; 
"Política. El partido comunista ante la segunda vuelta", a El Día, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2. 
343.- La crònica afirmava que "hace tiempo se auscultaban los latidos de odio que los elementos impíos de este 
pueblo tenían contra esta venerada imagen, sin duda por haberse percatado que su devoción y culto era mas cara 
al corazón del pueblo, profundamente arraigada en el alma algún de los que se creen descreídos pues todos le 
han rezado de sus madres y todos recuerdan con emoción profunda los largos años que ha cobijado con sus 
brazos extendidos a nuestros queridos muertos. No prevalecerán! no se desalojará al bendito Crucifio de este 
lugar que El mismo se eligió, milagrosamente, siglos atrás; los hijos biennacidos de Esporlas formarán con sus 
corazones una muralla que no derrocarán jamás los hijos bastardos! he ahí el grito de indignación y de fé con 
que se compendian los sentimientos de la interminable fila de creyentes que durante todo el día ha visitado y 
desagraviado al querido "San Cristo". El petard havia provocat un boquet d'un 30 centímetres de diametre entre 
la taula de l'altar i el marc de l'antic marc, "saliendo providencialmente ilesa la imagen." " Salvaje atentado en 
Esporlas", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 4. 
344.- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 2. 
345.- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 5. AHN. 
346.- Las elecciones de ayer en Baleares", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las 
elecciones en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1. 
347.- Las elecciones de ayer en Baleares", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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A Maó, quan es varen conèixer el triomf de Canet i Julià, els concentrats en la Casa del Poble 
esclataren de joia. Es donaren visques a la República i a la Unió Republicana i quan hi arribà 
el candidat Canet, l'ovació va ser entusiasta.348 
A la nit del 3 de desembre, en el vapor directe de València tornà cap a la capital del Túria la 
secció de 25 guàrdies d'Assalt que havia vingut a Mallorca amb motiu de la vaga general.349 
L'endemà dels comicis, el governador civil Manent manifestà la seva satisfacció per la 
manera en què s'havien desenvolupat les eleccions, tot i que assenyalava la rompuda de dues 
urnes, una a Palma i l'altra a Alaró.350 
 
Incidents durant els comicis 
A primera hora, a Palma hi hagué alguns petits incidents quan es constituïren les meses 
electorals, ja que el socialistes pretenien que els interventors de la coalició de Centre-Dreta-
Regionalista no es possessionassin en els seus llocs. Aquest problema va ser resolt amb 
diligència pel president de la Junta del Cens Municipal, el jutge Gerard Maria Thomàs. A les 
9 h, totes les meses ja havien quedat constituïdes.351 
Així i tot, a Mallorca, es produí la rompuda de dues urnes, una en la secció d’Antillón —del 
carrer de Beatriu de Pinós—  secció 7a del districte 3er352 i una altra a Alaró.353  

348.- "Gran triunfo del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 9.137. Maó, dilluns, 4 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
349.- "La segunda vuelta electoral en Baleares. Salida de las fuerzas de Asalto", a La Última Hora, dilluns, 4 de 
desembre de 1933, pàg. 2 
350.- "En el Gobierno Civil", a La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2; "Las elecciones en 
Baleares. Manifestaciones del Sr. Gobernador", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1; 
"Gobierno civil. El orden en las elecciones", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
351.- Las elecciones de ayer en Baleares", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2; 
"Impresiones de un espectador", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
352.- La Almudaina narrava els fets de la manera següent: “Poco antes de terminar la votación en la sección de 
la calle de Antillón correspondiente al Distrito tercero una mujer fue a depositar su voto dando el nombre de 
Francisca Pujol, uno de los interventores se negó a dar su conformidad a la votante alegando que él conocía a la 
votante y no tenía tal nombre. La indicada mujer entró en discusión con el referido adjunto, acalorándose tanto 
que cogió la urna tirándola contra la cabeza del referido adjunto. En aquel momento comenzó la confusión en el 
referido colegio, lloviendo mamporros de uno y otro bando. La referida mujer aprovechando la confusión huyo 
y cuando un guardia intentó perseguirla unos individuos apostados a la puerta del colegio cortaron el paso, 
facilitando así la huída a la referida mujer. Actuaron casi seguidamente los guardias civiles que devolvieron la 
tranquilidad.En las inmediaciones del colegio había un auto parado ocupado por el chófer y un individuo que 
había llevado varias mujeres hasta aquel lugar, siendo detenidos y llevados a Capuchinos. De resultas de la 
refriega fueron asistidos en la Casa de Socorro por el señor Pizá, Pedro J. Domingo y Manuel Cortés, de 37 y 25 
años. Los componentes de la mesa electoral de aquel colegio prestaron declaración ante el Juez municipal don 
Gerardo Tomás.” "Las elecciones en Baleares. Rotura de una urna", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 
1933, pàg. 1-2.   
353.- “Según las referencias particulares recibidas, a eso de las nueve, cuando apenas había una docena de 
papeletas en la urna de la Sección 2.ª del Distrito I.º, un individuo penetró en el local y discutiendo fuertemente 
fué rota la urna. No dió importancia al incidente, sino que se colocó otra urna a la que fueron trasladadas las 
pocas papeletas de la primera, y continuó la elección. Más tarde, otro grupo trató de oponerse a que votaran las 
mujeres por ser la Sección en que las izquierdas tienen mayor contingente, y se suscitó fuerte barullo, siendo de 
nuevo rota la urna. En vista de ello quedó cerrado el Colegio Electoral.” "Las elecciones en Baleares. Urna rota 
dos veces en Alaró", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1-2. Una diferent versió donava el 
diari catòlic que indicava que 'En Alaró, cerca de las once de la mañana, fué rota otra urna, a pesar de lo cual 
prosiguió la elección, venciendo el candidato radical. Dicha urna, fué rota dos veces, en el Distrito primero 
Sección segunda, donde hoy se repetirá la elección. Según nuestras noticias el autor de la hazaña fué detenido, 
al ser ésta rota por segunda vez." Las elecciones de ayer en Baleares", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de 
desembre de 1933, pàg. 2. 
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El dilluns dia 4, es varen repetir les votacions a la secció d'Alaró, sense incidents. Hi hagué 
una participació molt baixa. El dimarts, dia 5, tornà a obrir el col·legi de la secció d'Antillón 
de Palma, que també tingué una baixa participació 
El diari El Día comentava que la Guàrdia Civil del lloc d'Alaró havia comunicat al 
governador civil Manent que el 3 de desembre, a les 11,30 h havia detingut el sabater de 26 
anys, Jaume Guasp Company, el qual, segons la denúncia del president de la mesa electoral 
de la secció 2a del districte 1er havia tirat l'urna a enterra i, per aquest motiu, la votació 
s'havia hagut de suspendre.354 
La Última Hora comentava que a conseqüència de la rompuda de l'urna del col·legi 
d'Antillón "se repartieron bastantes garrotazos y resultó un herido leve. Fueron detenidos, 
según se nos dijo, los autores del hecho. Los heridos que fueron curados en la Casa de 
Socorro son: don Pedro J. Domingo y don Manuel Cortés. El primero está herido en el labio 
superior y el segundo en un dedo."355 
Així mateix, en la secció de Son Ametller, del Districte 4art, es protestaren i s’anul·laren les 
paperetes perquè deien “D. J. Teodoro Canet,” no essent escrutades en la Junta Municipal del 
Cens.356 
 
La valoració de la jornada electoral per la premsa 
El diari regionalista La Almudaina comentava que les eleccions a Palma havien transcorregut 
tranquil·lament i no s'havien vist "las enormes colas del día 19." Assenyalava, a més, que 
havien votat "únicament" el 50% del cens.357 
El diari de tarda La Última Hora comentava que hi havia hagut una "completa traquilidad 
votándose aunque sinn gran entusiasmo hasta la una de la tarde, hora que en general 
quedaron ya desanimados los Colegios", a excepció de l'incident en el col·legi electoral 
d'Antillón. Així mateix, destacava que havien votat moltes dones en tots els districtes, 
especialment en el 7è, "en que el entusiasmo en cuanto a las hembras puede decirse que 
corrió parejas con el de las primeras elecciones."358   
El diari catòlic Correo de Mallorca destacava que la votació, en general, havia transcorregut 
tranquil·la, "acudiendo a las urnas numerosos votantes. Las mujeres cumplieron también sus 
deberes ciudadanos, emitidiendo en gran número los sufragios. La elección fué muy nutrida, 
aunque no se formaron largas colas en las puertas de los colegios: el cuerpo electoral fué 
desfilando poco a poco hasta cerca de las tres de la tarde." A més, s'assenyalava que en els 
pobles també la votació havia estat tranquil·la.359   
El diari verguista El Día indicava que la contesa electoral s'havia desenvolupat de forma 
tranquila, "con la cooperación de la mujer que nutrió la votación con menos nerviosidad y 
más segura de su posición que en la del día 19."360  
El diari radical La Voz de Menorca destacava que la jornada havia transcorregut "con el 
mayor orden y tranquilidad." En els diferents col·legis havien prestat servei els guàrdies 

354.- "Sucesos. Accidente eelctoral", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 8. 
355.- "La segunda vuelta electoral en Baleares", a La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. De 
forma més breu, també "Impresiones de un espectador", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
356.- "Las elecciones en Baleares. Acta protestada", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1. 
357.- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1. 
358.- "La segunda vuelta electoral en Baleares", a La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. 
359.- "Las elecciones de ayer en Baleares", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. 
360.- "El domingo ofrecía nuestra ciudad un aspecto tan sereno y tan tranquilo, que nada parecía acusar la 
celebración de una batalla electoral. Cada ciudadano acudió a cumplir su deber con conciencia tan íntima de su 
misión, que toda apariencia espectacular quedó arrinconado. Y al revés de aquella frialdad externa y urbana, los 
resultados auguraron bien a las claras, el fervor con que cada elector había ido a depositar su papeleta en la 
urna." "Impresiones de un espectador", a El Día,  dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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municipals i serenos mentre que les forces de la Guàrdia Civil, Carrabiners i agents de 
Vigilància governativa havien recorregut els quatre districtes de Maó. Els pobles també 
havien estat vigilats per la Benemèrita. L'escrutini dels col·legis havia estat seguida per una 
nombrosa concurrència.361 
 
La declaració de l'estat de prevenció i d'alarma 
La nit del 3 de desembre, el ministre de la Governació, Rico Abelló, declarà a la premsa que 
donat que s’estava tramant un complot el Govern decidí decretar l’estat de prevenció a tot 
l’Estat.362  
El 6 de desembre, el Govern declarà l'estat de prevenció a tot l'Estat, tot i que el governador 
civil Manent declarà que a les Balears pensava aplicar les mesures amb moderació.363 Dies 
després, concretament, el dia 9, el Govern declarà l'estat d'alarma en tot l'Estat.364 L'endemà, 
el governador civil Manent declarà a la premsa que havia pres aquesta mesura per ordre del 
Govern, però que en l'arxipèlag existia "tranquil·litat absoluta" i no s'havia donat cap 
símptoma d'alteració de l'ordre. La primera autoritat provincial també va transmetre ordres 
als batles de les Balears perquè, mitjançant bans, fessin públiques les disposicions 
contemplades per la llei en estat d'alarma.365 El 10 de desembre, el delegat interí del Govern a 
Menorca, Jenaro Vives Monserrat, publicà un ban sobre l'estat d'alarma.366 
 
MENORCA 
Els dies 28 i 29 de novembre, es va reunir el Comitè d'Unió Republicana per tractar sobre la 
segona volta de les eleccions.367 Així mateix, el 28 de novembre, es comunicà que quedaven 
citats per a ocupar els seus llocs en les meses electorals el dia de la segona volta els 
interventors que el Comitè d'Unió Republicana havia nomenat per les votacions del 19 de 
novembre.368 

361.- "El día de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 9.137. Maó, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2. 
362.- El 3 de desembre de 1933, el president de la República, Niceto Alcalá Zamora i el president del Consell 
de Ministres, Martínez Barrios, varen signar el decret de declaració de l’estat de prevenció: “Terminadas las 
elecciones, en vista de las circunstancias y a propuesta del Presidente del Gobierno vengo a decretar lo 
siguiente: Se declara en todo el territorio español el estado de prevención. En Barcelona, Gerona y Lérida se 
exceptuarán de ello durante las elecciones municipales que se celebrarán el día 17. Se dará cuenta a las Cortes 
de esta disposición.” “El estado de prevención en España”, a Diario de Ibiza, núm. 13.027. Eivissa, dilluns, 4 de 
desembre de 1933, pàg. 4. 
363.- Manent indicava que "por lo que respecta a Baleares aplicará con moderación las facultades que le 
autoriza el estado escepcional, y procurará molestar lo menos posible, siempre que el orden sea completo, 
habiendo tomado medidas preventivas. Ahora si en cualquier momento alguien se opusiera procedería con todo 
rigor que las circunstancias lo exigieran." "Del Gobierno Civil. Declaración del estado de prevención", a La 
Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 4. També "En el Gobierno Civil. El estado de prevención", a 
La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2; "Gobierno civil. El estado de prevención", a El Día, 
dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2; "Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimarts, 5 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
364.- "El estado de alarma", a La Almudaina, diumenge, 10 de desembre de 1933, pàg. 4. També "En el 
Gobierno Civil. El estado de alarma", a La Última Hora, dilluns, 11 de desembre de 1933, pàg. 2. 
365.- "La declaración del estado de alarma", a La Almudaina, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2. També 
"Gobierno civil. Estado de alarma", a El Día, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2; "Gobierno Civil", a 
Correo de Mallorca, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2.  
366.- "Delegación del Gobierno de la República en Menorca. Bando", a La Voz de Menorca, núm. 9.143. Maó, 
dilluns, 11 de desembre de 1933, pàg. 2. 
367.- "Renión del Comité de Unión Republicana", a La Voz de Menorca, núm. 9.133. Maó, dimecres, 29 de 
novembre de 1933, pàg. 2. 
368.- "Interventores", a La Voz de Menorca, núm. 9.133. Maó, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2.  
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El dijous, 30 de novembre, no hi hagué constitució de les meses electorals, ja que aquestes 
estaven constituïdes des del diumenge, dia 19 i continuaven constituïdes fins a la segona 
volta. D'aquesta manera, quedaven convocats els presidents i els adjunts de les meses per al 
dia 3 de desembre.369 
Els dies 1 i 2 de desembre, el Comitè d'Unió Republicana convocà a una reunió a la Casa del 
Poble, de Maó, als interventors de la primera volta per vigilar les eleccions de la segona.370 
En la reunió del dia 1 hi va parlar Pere Pons Sitges —que expressà el motiu d'haver d'anar a 
la segona volta.— Finalment, es va advertir a tots els interventors que havien d'ocupar els 
seus llocs de les meses electorals a l'hora exacte, ja que els col·legis havien d'obrir a les 8 
h.371   
L'1 de desembre, arribà a Maó, procedent de Palma, el delegat del Govern Teodoro González 
de la Vega.372 
El 4 de desembre, a l'horabaixa, un grup de joves republicans de l'autoanomeda Penya 
Vanguàrdia Radical, celebrà un berenar en la Casa del Poble, de Maó, per festejar el triomf 
dels candidats radicals Julià i Canet.373 A més, el dijous, 7 de desembre, el Comitè d'Unió 
Republicana de Maó celebrà un ball amb l'American Orchestrina en el saló Trianón, per 
celebrar l'elecció dels dos candidats republicans radicals.374 Quan aparagué en la llotja 
d'honor el diputat electe Josep Teodor Canet els assistents li feren una gran ovació.375 
El 8 de desembre, les quatre parelles de la Guàrdia Civil que s'havien traslladat a Menorca 
tornaren cap a Palma.376 Aquell dia també el delegat del Govern Teodoro González sortí cap a 
Palma i es féu càrrec de la Delegació el secretari, Jenaro Vives.377 
 
8.6.3. ELS RESULTATS DELS COMICIS 
Tot i la pluja, en el conjunt de les Illes Balears, dels 226.682 electors que estaven cridats a les 
urnes anaren a votar 121.988 (51,81%). Per illes, la participació més alta es donà a Mallorca 
(56,12%), seguida de Menorca (49,87%), Eivissa (37,76%) i Formentera (28,63%). 
A les illes Balears, sortiren elegits els dos candidats radicals Josep Teodor Canet (48.675 
vots, 40,0%) –que obtingué els vots del centredreta de Menorca, Eivissa i Formentera– i 
Francesc Julià (47.633 vots, 39,14%), mentre que Alexandre Jaume aconseguí 25.037 vots 
(20,58%).  
 
L'escrutini de la Junta Provincial del Cens Electoral 

369.- "Mesas electorales", a La Voz de Menorca, núm. 9.133. Maó, dimecres, 29 de novembre de 1933, pàg. 2. 
370.- "Interventores", a La Voz de Menorca, núm. 9.134. Maó, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2; "Partido 
Unión Republicana", a La Voz de Menorca, núm. 9.134. Maó, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2; "Comité 
del partido de Unión Republicana", a La Voz de Menorca, núm. 9.135. Maó, divendres, 1 de desembre de 1933, 
pàg. 2. 
371.- "En la Casa del Pueblo", a La Voz de Menorca, núm. 9.136. Maó, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2. 
372.- "Llegada de la autoridad gubernativa", a La Voz de Menorca, núm. 9.136. Maó, dissabte, 2 de desembre 
de 1933, pàg. 2. 
373.- "Merienda íntima", a La Voz de Menorca, núm. 9.138. Maó, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
374.- "Comité del Partido de Unión Republicana. Mahón", a La Voz de Menorca, núm. 9.139. Maó, dimecres, 6 
de desembre de 1933, pàg. 2 (anunci); "Comité del Partido de Unión Republicana. Mahón", a La Voz de 
Menorca, núm. 9.140. Maó, dijous, 7 de desembre de 1933, pàg. 2 (anunci). 
375.- "El baile de ayer noche en el Trianón y un discurso del señor Pons Sitges", a La Voz de Menorca, núm. 
9.141. Maó, divendres, 8 de desembre de 1933, pàg. 2. 
376.- "Fuerzas de la guardia civil", a La Voz de Menorca, núm. 9.142. Maó, dissabte, 9 de desembre de 1933, 
pàg. 2. 
377.- "De la Delegación del Gobierno", a La Voz de Menorca, núm. 9.142. Maó, dissabte, 9 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
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El diumenge, 10 de desembre, es constituí en l’Audiència, sota la presidència de Cecilio 
García Morales, la Junta Provincial del Cens Electoral per a procedir a l’escrutini de les 
eleccions de diputats a Corts de la segona volta.378 A més, hi foren presents el candidat 
socialista Alexandre Jaume i Lluís Ferrer en representació del candidat Francesc Julià.  
Es feren les tasques d'escrutini, secció per secció, donant compte el secretari dels resums de 
les votacions i prenent les anotacions pel còmput total el vocal Josep d'Oleza. Acabat el 
recompte, el resultat fou el següent: Josep Teodor Canet Menéndez (48.025 vots), Francesc 
Julià Perelló (47.623) i Alexandre Jaume Rosselló (24.999). Hi hagué 358 paperetes en blanc 
i també varen obtenir vots, de manera testimonial, Francesc Carreras Reura (6), Maria Mayol 
Colom (3), Angel Torrejón Bartolomé (1) i Damián García del Pozo (1). Acte seguit, el 
president proclamà diputats electes per la circumscripció de les Balears els radicals Josep 
Teodor Canet i Francesc Julià.  
Així mateix, hi hagué una protesta del candidat Alexandre Jaume en la qual afirmava que 
Julià es trobava incapacitat per ser admès com a diputat a Corts per trobar-se afectat pel 
paràgraf 3er de l'article 7è de la Llei electoral, ja que des del 15 d'abril de 1931 
desenvolupava la presidència de la Comissió Gestora de la Diputació Provincial de les 
Balears. Demanava que es descomptassin a Julià els vots emesos a favor seu en tota la 
circumscripció de les Balears i que se'l proclamàs diputat a Corts ja que era el candidat que el 
seguia en nombre de vots.379 A més, Jaume presentava al president de la Junta Provincial del 
Cens Electoral de les Balears un certificat del secretari de la diputació Miquel Font sobre el 
desenvolupament de la presidència de la Diputació per part de Julià.   
L’apoderat del candidat Julià, Lluís Ferrer Arbona, presentà una contra protesta, signada per 
Francesc Julià, en la qual s'exposava que l'ocupació de la presidència de la Comissió Gestora 
de la Diputació no era una causa d'incapacitat ja que no era un càrrec d'elecció popular sinó 
de designació lliure del governador civil.380 
 
Mallorca 
Respecte a la participació a Mallorca, dels 182.095 electors cridats a les urnes anaren a votar 
102.198 (56,12%). Els municipis que varen tenir una major participació –per sobre del 70%– 
varen ser a Sencelles (90,57%), ses Salines (82,58%), Escorca (82,24%), Costitx (77,33%), 
Banyalbufar (75,42%), Estellencs (75,35%), Capdepera (73,78%), Porreres (71,63%) i Alaró 
(70,31%). Per contra, no arribaren al 50%, de participació els municipis de Sineu (28,28%), 
Andratx (41,33%), Fornalutx (44,77%), Manacor (45,54%), Santa Margalida (47,21%), 
Selva (47,92%), Deià (47,99%), Búger (48,04%), Montuïri (49,14%) i  Son Servera 
(49,94%).  

378.- Hi assistiren com a vocals de la Junta Provincial del Cens Electoral Sebastià Font, Nadal Antem, Josep 
Socias, Miquel Rosselló, Josep d'Oleza, Jaume Calafell, Manuel Ferrer, Jaume Guasp, Miquel Fuster i Jeroni 
Barceló. 
379.- Alexandre Jaume fonamentava la petició d'incapacitat amb els termes següents: "analizadas las pasadas 
elecciones que han constituído muchos actos de desprestigio por las coacciones y demás hechos bochornosos, 
siendo en Baleares uno de los puntos donde más se ha manifestado quedando desprestigiados incluso partidos 
que se titulaban históricos republicanos prestándose a hechos incalificables que ya ha señalado el señor Botella 
Asensi, solo le restaba formular la oportuna protesta –que se une al acta que se envía a Madrid- contra la 
capacidad legal del Diputado electo señor Juliá." "En la Audiencia. Escrutinio de las elecciones de diputados del 
día 3 de diciembre", a La Almudaina, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2. 
380.- "Proclamación de los diputados Sres. Canet y Juliá. Una protesta del señor Jaume", a La Última Hora, 
dilluns, 11 de desembre de 1933, pàg. 2; "Proclamación de diputados elegidos en la segunda vuelta", a Correo 
de Mallorca, dilluns, 11 de desembre de 1933, pàg. 2; "En la Audiencia. Escrutinio de las elecciones de 
diputados del día 3 de diciembre", a La Almudaina, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. 
Proclamación de los diputados señores Juliá y Canet", a El Día, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2; 
“Crónica de Baleares”, a Diario de Ibiza, núm. 13.037. Eivissa, divendres, 15 de desembre de 1933, pàg. 3; 
“Notas políticas”, a La Voz de Ibiza, núm. 3.259. Eivissa, dijous, 14 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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A Mallorca, el radical Francesc Julià aconseguí un total de 47.516 vots (46,47%), seguit del 
també radical Josep Teodor Canet, amb 32.915 vots (32,19%) i del socialista Alexandre 
Jaume, amb 21.416 (20,95%). En conjunt, els dos candidats radicals havien obtingut un total 
de 80.463 vots (78,70%). Així mateix, hi hagué 28 vots a altres candidats (0,03%) i 368 
(0,36%) en blanc, majoritàriament concentrats a Palma (0,78%). 
A l'illa, els candidats radicals aconseguiren el 78,70% dels vots i guanyaren a tots els 
municipis, a excepció de Calvià i d'Esporles, on va ser el més votat el socialista Alexandre 
Jaume. Els millors resultats radicals –per sobre del 90% dels vots— es donaren a un total de 
21 municipis de l'illa: Escorca (100%), ses Salines (100%), Pollença (99,56%), Llubí 
(99,13%), Costitx (98,99%), Santa Margalida (98,74%), Porreres (98,57%), Sant Joan 
(98,10%), Valldemossa (97,79%), Vilafranca (97,65%), Lloret (96,55%), Sencelles 
(96,10%), Fornalutx (96,04%), Campos (95,76%), Mancor (95,48%), Muro (95,15%), Sineu 
(93,69%), Selva (91,40%), Deià (90,58%), Bunyola (90,22%) i Búger (90,17%). Així mateix, 
els radicals aconseguiren entre el 89,99% i el 80% altres 14 municipis de Mallorca. 
Si observam detingudament com va funcionar l'estratègia del Partit Republicà Radical de 
distribuir els vots dels municipis de l'illa a un dels dos candidats, podem dir que funcionà a la 
perfecció a 15 municipis (Alcúdia, Banyalbufar, Costitx, Deià, Estellencs, Felanitx, 
Fornalutx, Lloret, Llubí, Mancor, Petra, Puigpunyent, Santanyí, Son Servera i Vilafranca). La 
resta de municipis de l'illa, tot i seguir els criteris establerts per la direcció del radicals 
creuaren vots, essent els llocs més significatius Binissalem, Bunyola, Manacor, ses Salines, 
Santa Margalida, Sant Joan, Valldemossa i Palma. En la capital de l'illa, tot i que s'havia de 
votar el menorquí Canet, Julià aconseguí 1.146 vots. Es donà el cas que en el municipi de 
Sant Joan que havia de votar Julià, aquest solament aconseguí 146 vots per 628 de Canet. 
Sens dubte, es tractà d'una estratègia del centre-dreta de diferenciar els escrutinis que 
aportaven a la candidatura radical a la segona volta.   
Per contra, el candidat de l'esquerra, Alexandre Jaume, solament fou el més votat a dos 
municipis de les Balears: Calvià (55,03%) i Esporles (49,89%) i únicament superà el 30% 
dels vots a Puigpunyent (47,09%), Llucmajor (37,51%), Capdepera (36,81%), Alaró 
(34,51%), Marratxí (32,49%) i sa Pobla (31,97%). A 22 municipis de Mallorca, el candidat 
socialista no aconseguí superar el 10% dels vots i, fins i tot, a Escorca i ses Salines no 
aconseguí ni un sol vot. 
 
Menorca 
A Menorca, dels 25.726 electors solament 12.829 (49,87%) anaren a les urnes. La 
participació més alta es donà a la ciutat nadiua del candidat Canet, Ciutadella (68,95%) i es 
Mercadal (53,16%). En canvi, a la resta dels municipis no s'arribà al 50% del cens, essent 
l'assistència més baixa a les urnes a Alaior (24,71%) i a Ferreries (31,70%). 
A l'illa, els candidats radicals Josep Teodor Canet i Francesc Julià aconseguiren 9.851 vots 
(76,76%) i 43 (0,34%), respectivament, mentre que el socialista Alexandre Jaume, obtingué 
2.710 vots (21,12%). A més, hi hagué 10 vots a altres candidats (0,08%) i 219 en blanc 
(1,71%). 
El radical Canet va guanyar en tots els municipis de l'illa, superant el 70% dels vots en tots 
els municipis, a excepció d'Alaior. Els millors resultats els féu a Ciutadella (80,12%), Sant 
Lluís (79,93%) i Maó (78,72%). Julià aconseguí algun vot testimonial a tots els municipis, 
excepte a Alaior i Sant Lluís, donant-se el cas que a Ferreries, una part de les dretes votaren 
el radical mallorquí (12,19%) en detriment de Canet. 
Per contra, el candidat socialista Alexandre Jaume obtingué la millor votació a Alaior 
(44,29%), mentre que a cap altre municipi superà el 30% —es Castell (27,91%) i es 
Mercadal (24,83%)— i féu els pitjors resultats a Ferreries (5,38%). 
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Respecte als vots en blanc, hem de destacar que foren relativament alts a Ferreries (6,81%) i 
a Maó (2,34%). 
 
Pitiüses 
A les Pitiüses, dels 18.861 electors, únicament 6.961 (36,91%) passaren per les urnes. A l’illa 
d’Eivissa, dels 17.090 electors anaren a votar 6.454 (37,76%) i la participació solament 
superà lleugerament el 50% a Sant Joan (50,61%). Per contra, l’assistència a les urnes va ser 
molt baixa a Eivissa ciutat (26,16%), Sant Josep (30,76%) i Sant Antoni (40,66%). A 
Formentera, dels 1.771 electors solament en varen votar 507, fet que feia caure la 
participació al 28,63%.  
A Eivissa i Formentera l'índex de disciplina dels radicals va ser el més elevat, ja que Canet 
aconseguí 6.011 vots (86,59%) mentre Julià solament 4 (0,06%). Per contra, el socialista 
Jaume obtingué 927 vots (13,35%). Així, doncs, Canet superà el 80% dels vots en tots els 
municipis de les Pitiüses, a excepció de la ciutat d'Eivissa. Els millors resultats en 
percentatge les tingué a Sant Joan (98,08%), Sant Josep (95,50%) i Sant Antoni (88,47%).  
Per contra, el candidat de les esquerres, Alexandre Jaume, solament superà el 15% dels vots a 
Eivissa (35,20%) i a Formentera (19,13%).  
 
La valoració dels resultats per part de la premsa  
El diari La Almudaina, del 5 de novembre, dedicà l'editorial, en portada, a comentar els 
comicis electorals. Afirmava que la segona volta de les eleccions havia tingut un caràcter 
singular per l’exigència de la llei electoral en què únicament es podien presentar candidats 
radicals i de la coalició republicana-socialista. Tot i que hi havia hagut una certa desanimació 
del cos electoral perquè no hi participaven candidats directes de la dreta, el suport dretà als 
candidats radicals havia estat important, tant a Palma com als pobles. Destacava que els 
radicals el 19 de novembre solament havien obtingut 5.000 vots mentre que el 3 de desembre 
havien incrementat la xifra fins els 19.000 vots. 
El Día comentava "No fueron los partidos, con toda su trama proselitista, con sus 
organizaciones, con sus frentes de combate, los triunfadores. Ganó la opinión triunfante la 
corriente que la masa enorme de nuestro cuerpo electoral quiso imprimir, de modo 
contundente, a nuestra representación parlamentaria. Y por segunda vez dió su lección. 
Esta lección tiene, sobre todo, dos aspectos. El primero es la realidad del propio fracaso, 
experimentado por los que han sido vencidos en la contienda. El segundo, significa una 
contundente respuesta dada a aquellos dirigentes que mal aconsejados, seguirán caminos 
reprobables de un tiempo a esta parte, que se la diera plena y con cortesía, la soberanía 
ciudadana. Y uno y otro aspecto, a cuenta, claro del aspecto general: del desgobierno, 
destructor, indefendible, que durante dos años nos hizo víctimas a los españoles, el 
conglomerado presidido po rel socialismo y que tan tremendo fallo acaba de obtener en su 
contra por una mayoría aplastante del pueblo. 
Fué la opinión, pues, alzada, erguida más bien, con toda su voluntad consciente, que no 
quería soportar un día más, todo el desenfreno y toda la malignidad de una política 
inaceptable por miles de motivos. Por eso, la tarea de los partidos, fué bien fácil: señalar el 
momento de la partida para ganarla, y su fin principal en la primera y en la segunda vuelta de 
estas elecciones. Lo demás ha sido cuenta del propio elector. La organización electorera 
nunca fué tan fácil y sencilla. La voluntad del pueblo era tan arrolladora, que fué incluso 
inútil que toda mala arte quisiese triunfar. Es la blanca papeleta electoral, autónoma y libre, 
que al meterse en las urnas pasando por cualquier obstáculo, quiso imponer las apetencias 
esenciales de la soberanía patria y por ende, regional."381  

381.- "Impresiones de un espectador", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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El diari radical La Voz de Menorca assenyalava la seva satisfacció i orgull del resultats de la 
segona volta: "el triunfo de nuestro partido fué, resonante, certero y acabado. En Menorca 
triunfamos por 7.145 votos sobre los socialistas, que han perdido terreno en esta segunda 
vuelta. Satisfechos del cuerpo electoral que supo ayer condenar a los socialistas, 
reconociendo sus errores y dando una sanción categórica a sus iras y fobias contra los 
republicanos, como lo prueba el descenso que experimentaron ayer en las urnas." Continuava 
dient que "hemos sacado triunfantes a dos republicanos de toda la vida, que han hecho 
sacrificios y esfuerzos por el ideal republicano y han experimentado muchos sinsabores, y 
esos dos diputados de las Baleares son una apoyo que las islas mandan a la República, y esto 
es la satisfacción que todos los republicanos sentimos." Acabava afirmant que "el triunfo 
logrado por el partido republicano paga todos los sinsabores, los esfuerzos y trabajos 
realizados y nuestra alegría es indescriptible, como lo era ayer noche la de nuestros queridos 
correligionarios que se expansionaban y se abrazaban por la victoria obtenida."382 
 
La comparació entre la primera i la segona volta 
A Mallorca, en la primera volta, dels 182.035 electors varen anar a votar un total de 129.830 
(71,32%) mentre que en la segona volta dels 182.095 electors s’acostaren a dipositar el seu 
vot únicament 102.198 (56,12%). Així doncs, en aquesta segona volta s’abstingueren de 
votar 27.632 electors que ho havien fet a la primera. 
A Menorca, en la primera volta, dels 25.739 electors varen passar per les urnes un total de 
19.582 (76,08%) mentre que en la segona volta dels 25.726 electors únicament varen 
dipositar el seu vot un total de 12.829 (49,87%) Així hi hagué un total de 6.753 electors que 
deixaren de participar en aquesta segona volta. 
A Eivissa, en la primera volta, dels 17.090 electors varen participar un total de 8.518 
(49,84%) mentre que en la segona volta dels 17.090 únicament s’acostaren a les urnes 6.454 
(37,76%), fet que va provocar que 2.064 electors de la primera volta no anassin als col·legis 
electorals a la segona. 
A Formentera, es donà un fet curiós. Dels 1.771 electors cridats a les urnes el dia 19 de 
novembre n’anaren a votar únicament 505 (28,51%) i el dia 3 de desembre foren 507 
(28,63%), fet que provocà que ho fessin 2 nous electors més.  
 
Els homenatges de les dretes i els regionalistes als seus diputats electes  
Tant la Unió de Dretes com el Partit Regionalista organitzaren banquets d'homenatge als seus 
diputats electes. 
 
La celebració de la Unió de Dretes 
El dilluns, 4 de desembre, la Unió de Dretes començà la diada, a les 11 h, amb un tedèum 
d'acció de gràcies en la capella del Sant Crist de la Sang. Oficiat pel rector de l'església del 
Sant Hospital Sebastià Binimelis, hi assistiren els diputats electes Lluís Zaforteza i Tomàs 
Salord, a més de nombrosos socis de l'entitat. Acabat l'acte, els assistents desfilaren pel 
davant la imatge del Sant Crist de la Sang.383 

382.- "Gran triunfo del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 9.137. Maó, dilluns, 4 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
383.- "Tedeum en acción de gracias", a La Almudaina, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 4. També "La 
segunda vuelta electoral en Baleares. Un Te-deum", a La Última Hora, dilluns, 4 de desembre de 1933, pàg. 2; 
"Solemne Te-Deum. En acción de gracias por el éxito alcanzado por las derechas en las pasadas elecciones", a 
Correo de Mallorca, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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A les 13 h, en el Gran Hotel, se celebrà un banquet d'homenatge als diputats electes Lluís 
Zaforteza i Tomàs Salort per celebrar el triomf obtingut en els eleccions.384 Ocuparen la 
presidència de l'acte Francesca Roca de Unzué, Lluís Zaforteza, Pepita Le-Senne, Antoni 
Moncada i la senyora Gual de Morell. També varen seure a la taula presidencial, Tomàs 
Salord, la senyora Moragues de Rullan, Jaume Vidal (de Menorca) i Soledat Fiol. Hi 
assistiren prop de 400 persones, amb representacions polítiques de les agrupacions de 
Mallorca i de Menorca385 i es llegiren nombroses adhesions d'entitats i de particulars.386  
Hi hagué intervencions d'Antoni Moncada Cànaves de Mossa —que destacà la trajectòria de 
consolidació de la Unió de Dretes i que l'èxit es devia a la seva disciplinada organització, a 
més de fer algunes referències al suport al Partit Radical—,387 Jaume Vidal (de Menorca) —
que es va referir a la tasca que havia de dur a terme el nou Parlament, "especialmente en la 
sustitución de las leyes laicas", recordà alguns exemples d'"ejemplaridad ciudadana" fets per 
les dretes de Menorca i acabà lloant l'actitud de la dona balear—, Joan Sureda Bimet —que 
glosà l'acte que es feia, afegí que "al obrero hemos de emanciparle de sus explotadores. 
Hemos de decirle que vamos por él a su redención" i acabà la intervenció amb un visca a 
Espanya—, el notari de Llucmajor Jeroni Massanet —que féu un reconeixement a la figura 
del batle de Petra durant la dictadura de Primo de Rivera, Carles Horrach; destacà la 
disciplina del partit i acabà afirmant que "La fé en un caudillo nos ha llevado a la victoria."—

384.- "Las elecciones en Baleares. Homenaje a los diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dijous, 
30 de novembre de 1933, pàg. 3; "Las elecciones en Baleares. Homenaje a los diputados de Unión de 
Derechas", a Correo de Mallorca, dijous, 30 de novembre de 1933, pàg. 2 (anunci de l'acte). També “De 
política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.031. Eivissa, divendres, 8 de desembre de 1933, pàg. 1. 
385.- Ocuparen la presidència de l'acte Francesca Roca de Unzué, Lluís Zaforteza, Pepita Le-Senne, Antoni 
Moncada i la senyora Gual de Morell. També varen seure a la taula presidencial, Tomàs Salord, la senyora 
Moragues de Rullan, Jaume Vidal (de Menorca) i Soledat Fiol. "Acto de homenaje a los Diputados de Unión de 
Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
386.- El secretari de la Unió de Dretes llegí les adhesions de les seccions femenines de Sant Joan, Consell, 
Santa Margalida —500 sòcies—, Santa Eugènia, Sóller i Felanitx, i del Partit Social Agrari d'Eivissa, Defensa 
Social Republicana de Sant Joan, Joventut de Dretes de Campos, Unió de Dretes de Moscari i de Santa Catalina 
i les particulars del prevere Ferriol, Joan Mir, Josep Socias i Pascual Tomàs Jofre. També es llegí un telegrama 
de José María Gil Robles, que deia “Con entusiasmo únome gran acto homenaje vuestros Diputados, 
recordando con cariño otros actos a que asistí recibiendo muestras de vuestro entusiasmo. Abrazos”. "Acto de 
homenaje a los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
També “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.031. Eivissa, divendres, 8 de desembre de 1933, pàg. 1. 
387.- Recordà l'acte celebrat en el Teatre Balear "a raiz de los días de la revolución, comparaba nuestra empresa 
a la de una barquichuela que se prestaba a atravesar el mar y fué acogida con una sonrisa por determinado 
personaje que pudo parecer de escarnio. El barquichuelo se ha convertido en un poderoso trasatlántico balear 
reforzado con potentes planchas de acero forjadas en el crisol del entusiasmo de las islas hermanas y del apoyo 
femenino." Afegí que "No habeis de permitir que quienes no nos reconocieron en la derrota, vengan a cobijarse 
bajo los rayos esplendorosos de la victoria de Unión de Derechas. Permitidme que invoque el testimonio de 
personas solventes que en septiembre de 1932 se manifestaron en determinado sentido y no han dudado en 
embarcarse en nuestro trasatlántico en plaza de polizón. Nuestra caridad cristiana ha hecho que aun sabiendo la 
presencia de este polizón no ha permitido dejarle en poder de las iras del socialismo y le hemos depositado en 
tierra firme pensando en que podia rectificar sus yerros. No puedo dar por cumplida mi misión sin antes 
invitaros a conservar esta corona del triunfo que ha de ser regada con las aguas del sacrificio, acatando las 
palabras de los jefes de nuestras organizaciones. Nuestro triunfo hemos de recordarlo, ha sido logrado en gran 
parte por seguir el precepto: disciplina, disciplina y más disciplina; organización, organización y más 
organización. Ha de ser una norma nuestra seguir a nuestro general en jefe y a los diputados de las minorías. 
Hemos logrado con nuestra política unir a las tres islas hermanas en el deseado lazo fraternal que hiciera de 
ellas una sola familia." Acabà recordant les paraules de Gil Robles: "A España con Dios y a Dios con España." 
Després d'abraçar-se al diputat Lluís Zaforteza, afegí "Nosotros no mandamos ramos a nadie, pero permitidme 
que recoja estos aplausos cual ramo de siempre vivas y lo deposite a los pies de la Virgen de Lluch, reina de 
Mallorca." "Acto de homenaje a los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre 
de 1933, pàg. 2. 
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388 A continuació, va prendre la paraula el diputats electe ciutadellenc Tomàs Salord —que 
elogià l'esperit cívic de les dones i  apuntà la revisió que havia de fer el nou Parlament de 
gairebé tots els articles de la Constitució, no debiéndose olvidar la restitución a la bandera 
nacional sus colores históricos."—389  
Seguidament, el president de la Unió de Dretes i nou diputat electe, Lluís Zaforteza, féu la 
intervenció més programàtica de l'acte. Destacà la tasca duita a terme per la Secció 
Femenina, ja que "a su virtud se debe el triunfo, pues abandonando su casa salieron a trabajar 
por Dios y por la Patria." A més, tributà una record "a los hombres que en los mismos días de 
la revolución supieron levantar la bandera de las verdaderas derechas. No quisieron para 
España la violencia sino la legalidad frente a los Gobiernos de Azaña y los que le sucedieron 
y con ella lograron que aquellos salieran de la legalidad dándonos ahora el triunfo. Esto no lo 
hicieron para lograr una paz meramente material, sino para destruir los efectos destruyendo 
las causas. Concibieron el programa que anima a la C. E. D. A. que es la cristalización de 
nuestros ideales." Recordà unes frases del vescomte de Voquet afegint que "nuestros 
hombres miraron el pasado y el presente para hacer el futuro. Para qué restaurar aquéllo si 
era consecuencia de esto? Nosotros declaramos el reinado de Cristo. Entonces aparecen los 
fulgores de aquella figura del siglo XIX León XIII que es en quien pusieron sus ojos en la 
renovación social y trazar la línea de conducta cristiana sobre los puntos Religión, Familia, 
Propiedad y Trabajo." Així i tot, exposava un cert possibilisme afirmant que a aquests 
principis s'havien d'atendre  "sin preferencias por Monarquía o República." Recordà que 
"creímos que debíamos acercarnos a quienes más garantías nos daban para la realización de 
nuestros ideales pensándose en don Miguel Maura y don Alejandro Lerroux, no os asusteis! 
Pero no podía ofrecérnosla quien suspendió periódicos católicos, el que bajo su mando se 
quemaron los conventos, quien creyendo que apartando al pastor se desharía el rebaño y 
expulsó al cardenal Segura. El señor Lerroux lleva en su ideario el laicismo y el laicismo es 
programa masónico y no es neutralidad según expresión del Gran Oriente residente en 
Francia." Acte seguit, passà a lloar la tasca parlamentària de Gil Robles, "un hombre[,] un 
genio[,] un carácter" —paraules que provocaren una gran ovació i visques a Gil Robles. 
Després féu referència al programa de la Unió de Dretes i acabà dient que "al despedirme de 
vosotros para marchar a Madrid, quiero hacer una afirmación. Antes que político soy español 
y antes que español soy católico. Si seguimos luchando llegará pronto la hora de celebrar la 
victoria final bajo el manto sagrado del Corazón de Jesús que desde la meseta castellana en lo 
alto del Cerro de los Angeles, donde le colocaron un día los españoles vigila a España, 
podremos contemplarle en las puertas de nuestras casas con la inscripción de «Reinaré en 
España». Cuándo reinará, preguntamos nosotros? Y el nos contesta: cuando cumplais el 
precepto de amad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a vosotros mismos. 

388.- Digué que per associació d'idees i "haber aquí cierta persona, quiero hablar de la variación operada en las 
masas de la derecha." Recordà un acte polític de desagravi celebrat en aquell mateix lloc i que aleshores ja va 
intervenir i que "éramos pocos y nos unía el homenaje a la dignidad política de un hombre." Afegí que "de la 
desbandada vergonzante que se había registrado quedaban un puñado de hombres y ví a un hombre que supo 
arrastrar toda clase de vejaciones, incluso la cárcel, desde la Alcaldía, hombre de verdadero temperamento." 
Llavors es féu una ovació a l'exbatle de Petra Carles Horrach, que saludà en peus als congregats. Continuà 
Massanet dient "Ved lo que va de ayer a hoy. La desbandada se evitó por la disciplina" i resaltà la importància 
que "para las derechas tiene este ceñimiento a la disciplina, lo que supone unos modos nuevos en nuestro 
sistema de la política a los que da tan marcada diferencia en los que antes seguíamos. La disciplina ha hecho 
que unos polizones, quizá más polizones que los a que antes se refería el señor Moncada por llevar más 
encubiertas sus intenciones, no pudieran medrar queriéndose aprovechar de la disciplina." "Acto de homenaje a 
los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2. 
389.- Aquesta frase va ser coronada amb una gran ovació pels concregats i afegí que "Esta bandera a la que 
hemos jurado fidelidad. Creo en un pronto triunfo nacional de la ideología de las derechas." "Acto de homenaje 
a los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 2.  
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Entonces reinará el gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. La 
situación nacional es crítica. Nuestro caudillo ha dicho repetidas veces que no quería la 
violencia. Estemos prontos a seguirle en lo que nos mande y ponernos a sus órdenes seguros 
de que nos llevará a la victoria."390 Finalment, a petició dels concregats, va tancar l'acte la 
presidenta de la Secció Femenina, Maria Roca de Unzué —que destacà la important tasca 
que havien de portar a terme els nous diputats, que "Han de encauzar a España por el camino 
del orden" i acabà dient "Contad siempre con nuestro apoyo, pues estamos dispuestas a dar 
hasta la vida en defensa de nuestros ideales."391  
Així mateix, el 9 de desembre, els diputats de la Unió de Dretes, Lluís Zaforteza i Tomàs 
Salord feren una visita a Eivissa. Ambdós foren rebuts al moll pels components del Comitè 
Central del Partit Social Agrari, a més d'alguns comissions municipals de l'illa. La comitiva 
es traslladà a la seu del partit, on foren rebuts pel president de la Societat Columbòfila Marià 
Escandell i els batles de Sant Antoni, Vicenç Costa, i de Sant Josep, Joan Serra. Hi hagué 
discursos del president del Comitè Central del Partit Social Agrari Cèsar Puget i dels diputats 
Tomàs Salord —que destacà el gran exemple de ciutadania del bisbe Cardona, que quan anà 
a votar el 23 d'abril fou agredit— i Lluís Zaforteza —que elogià la disciplina demostrada pel 
cos electoral eivissenc, que "proporcionalmente superó a las otras islas al votar a las 
derechas." A més, afirmà que hauria volgut que "el frente antimarxista formado en Baleares 
hubiera sido un frente antisectario. Esta vez no se pudo hacer pero se hará en otras 
elecciones." Ambdós diputats també assenyalaren que pensaven, des del Parlament, defensar 
els interessos d'Eivissa. Seguidament, hi hagué una reunió entre els dos diputats i els 
dirigents del Partit Social Agrari per parlar sobre política illenca i estatal i de les principals 
millores que necessitava l'illa. A continuació, els oferiren un sopar en el Gran Hotel, amb 
l'assistència dels principals dirigents del partit dretà, i a les 22 h, embarcaren per sortir cap a 
València.392 
Així mateix, amb motiu de la proclamació com a diputat de Pere Matutes, molts de vaixells 
anclats en el port d'Eivissa lluïren les seves empavesades, com a prova "de júbilo muy natural 
después de varios años de no haber tenido diputado ibicenco."393 Al mateix temps, l'arribada a 
Eivissa des de Mallorca del nou diputat electe Pere Matutes va ser molt celebrada.394 
 
La celebració del Centre Regionalista 
El dijous, 30 de novembre, el Comitè Autonomista de Sóller féu un sopar al diputat electe 
Bartomeu Fons en el Grand Hotel Restaurant del Ferrocarril. Aquell dia, Bartomeu Fons es 
traslladà a Sóller per entrevistar-se amb els correligionaris regionalistes. Vas ser rebut en el 
domicili del president de l'Agrupació Autonomista de Sóller Bartomeu Colom Ferrà i s'hi 
reuní amb els afiliats del partit i també de l'antic Partit Republicà Conservador que hi havien 
ingressat. Bartomeu Fons també visità el seu cosí, el notari Francesc Jofre de Villegas. A la 
nit, es féu un sopar en l'Hotel del Ferrocarril, en el qual hi assistiren els dirigents i membres 
del Comitè Autonomista de Sóller Bartomeu Colom, Miquel Arbona, Joan Pizà, M. M. Serra 

390.- "Acto de homenaje a los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina,  dimarts, 5 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
391.- "Acto de homenaje a los Diputados de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 5 de desembre de 
1933, pàg. 2. També "Homenaje de la Unión de Derechas a sus Diputados", a La Última Hora, dimecres, 5 de 
desembre de 1933, pàg. 2; "Banquete de la Unión de Derechas", a El Día, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 
2; "Unión de Derechas" a sus diputados", a Correo de Mallorca, dimarts, 5 de desembre de 1933, pàg. 1. 
392.- "De Ibiza", a La Almudaina, diumenge, 10 de desembre de 1933, pàg. 4. 
393.- "Ibiza. Notas políticas",  a El Día, diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 8. 
394.- "Ibiza. Notas políticas", a El Día, diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 8. Hi assistiren el cap dels 
conservadors evissencs Lluís Tur i el cap del Partit Agrari César Puget, a més de nombroses comissions 
municipals d'ambdós partits. 
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Pastor, Antoni Pizà, Damià Mayol, J. Cañellas, Vicenç Ensenyat, Amador Canals Pizà, 
Nicolau Arbona, Ramon Pastor, Bartomeu Coll i Miquel Marquès Coll, a més dels ciutadans 
Félix Pons, Antoni Rosselló i Antoni Ensenyat. En el sopar, a més, es varen traçar les línies 
directives per a la futura actuació regionalista a Sóller. A més, Fons es va comprometre a 
tenir molt present algunes iniciatives de caràcter local, com la carretera de Sóller a Lluc, que 
passava per Fornalutx. 395 
El dimarts, 5 de desembre, a les 13,30 h, en el Gran Hotel, el Centre Regionalista féu un 
banquet  per celebrar el triomf de Bartomeu Fons Jofre de Villegas en les eleccions a diputats 
a Corts.396 Hi assistiren prop de 400 persones i ocupà la presidència Bartomeu Fons, 
acompanyat, a la dreta per Josep Sampol Ripoll, Tomàs Muntaner, Lluís Sitjar i Miquel 
Mataró (de Llucmajor) i, a l'esquerra, per Joan Estelrich, Miquel Sureda, Faust Morell i 
Miquel Veny (de Felanitx).397 Es llegiren nombroses adhesions, com les de Joan Pons 
Marquès, Baltasar Forteza, Miquel Serra, Antoni de Haro, Josep Albis, Francesc Vidal 
Burdils i Miquel Forteza. Des de la tribuna, hi hagué intervencions, totes en català. El primer 
en prendre la paraula fou el cap de la minoria regionalista a l'Ajuntament de Palma, Faust 
Morell, que destacà la notabilitat de l'acte, que "muestra así su potencia creciente y que está 
dipuesto a mostrar en todo momento, su capacidad y eficacia como instrumento de 
gobierno." Saludà de manera entrenyable a l'amic i candidat triomfant Bartomeu Fons, de qui 
digué "desmintiendo informaciones, que estima tendenciosas de la prensa de Madrid, que no 
es un candidato de la Lliga Catalana, sino un candidato neta y estrictamente del partido 
regionalista mallorquín, sin que ello no obste para que, a los efectos de la mecánica 
parlamentaria, se halle afiliado a la minoría de diputados regionalistas de toda España que 
acaudilla don Francisco Cambó." Després féu un elogi de Bartomeu Fons, aludint a "su vida 
pública de veinticinco años, toda integridad y consecuencia" i fustigà els que  "han rasgado 
sus vestiduras al ver que el señor Fons se avenía a coaligarse con sus mayores adversarios, y 
dice que nunca le ha parecido más noble y digna la actitud del señor Fons que al avenirse a 
una tal coalición, bajo el imperativo de una corriente avasalladora de opinión y de una ley 
electoral torpe y absurda." Assenyalà, a més, el fet que el cos electoral de Balears hagués 
confirmat "con una votación aplastante, el éxito de la coalición como una síntesis de 
patriotismo en estos momentos." A més, va al·ludir a l'acte la "inconsciencia colectiva que 
hizo imposible la elección del señor Fons para la vacante del señor Azaña en las 
Constituyentes, inconsciencia que pagamos con la entronización de un cunero, sin arraigo y 
sin vínculo alguno con la política de Mallorca." Després, també féu referència a l'agressió 

395.-"Sóller. El señor Fons en Sóller", a El Día, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 6. També  "De Política. 
Cena íntima", a La Última Hora, dissabte, 2 de desembre de 1933, pàg. 2; "Política. Cena íntima", a El Día, 
diumenge, 3 de desembre de 1933, pàg. 2; "Sóller. El señor Fons en Sóller", a El Día, dimecres, 6 de desembre 
de 1933, pàg. 6; "Centro Regionalista. Cena íntima", a Correo de Mallorca, dilluns, 4 de desembre de 1933, 
pàg. 2. 
396.- S'anuncià que el preu del cobert seria d'11 pessetes i que les llistes d'inscripció quedaven obertes fins el 2 
de desembre en el local social del carrer de la Unió, núm. 13. "De las elecciones en Baleares. Nota de los 
Partidos Regionalista-Autonomista", a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1934, pàg. 4;  "De política. 
Nota de los Partidos Regionalista Autonomista", a La Última Hora, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 2; 
"Política. Nota de los partidos Regionalista Autonomista", a El Día, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 8.  
397.- Com a representants de les societats i casinos regionalistes dels pobles de Mallorca hi assistiren Bartomeu 
Colom (Sóller), Rafel Ferrer (Inca), Arnau Noguera (Santanyí), Josep Cifre (Muro), Ramon Oliver (Marratxí), 
Andreu Mas (Campos) Miquel Mataró (Llucmajor), Lluís Sitjar (Porreres), Antoni Colom (Campanet), Gregori 
Bonet (ses Salines), Josep Matas (Esporles), Joan Serra (sa Pobla), Josep Vicens (Andratx), Guillem Colom 
(Bunyola), Arnau Mateu (Lloseta), Miquel Monjo (Santa Margalida), Antoni Fullana (Algaida, Pere Ferriol 
(Sineu), Antoni Alomar (Muro), Joan Cerdà (Pollença), Bonaventura Rubí (Sencelles), Pere Cardell (Costitx), 
Guillem Morey (Manacor), Antoni Colom (Valldemossa), Miquel Veny (Felanitx), Rafel Perelló (Llubí), 
Nicolau Brondo (Ariany) i Gabriel Pons (Binissalem), entre d'altres. "Banquete del partido regionalista-
autonomista", a La Última Hora, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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"bàrbara" de la qual fou objecte a Porreres Lluís Sitjar. Continuà dient que "Después de 
celebrar el triunfo de las huestes del señor Cambó en Cataluña, quien llevará al Parlamento 
un grupo de Diputados preparadísimos, hace resaltar que el Sr. Estelrich fué el único 
Diputado mallorquín que votó en contra de la Constitución sectaria que padecemos y levantó 
el primero, en la prensa de Madrid, la bandera del revisionismo constitucional." Afegí que 
eren un partit polític i que "la política es arte de gobernar, de conducir y servir a los pueblos. 
Dentro este arte, queremos recordar, como decía el eminente Torras y Bages, que la religión 
es cosa permanente y la política cosa contingente. No deberá pues hacerse bandera política 
de la religión. Los políticos y sus partidos no están llamados a definir ni dogmatizar en 
religión, que para esto tiene la Iglesia sus jerarquías. Nosotros queremos, al lado de la 
potestad religiosa, definidora de dogmas y prácticas de religión, una potestad civil fuerte, 
justa y respetuosa, que, de acuerdo con aquella, garantice el libre ejercicio de aquellas 
prácticas exteriores, en cuanto a culto y enseñanza; que el culto interior no nos lo arrebatará 
nadie, si queremos, ni con amenazas de muerte." Féu una crida per l'augment del contingut 
social del programa del Partit Regionalista, "sin dejarse llevar por la influencia de un 
humanismo sano y fuerte, como un roble que fluye de las normas que impone la caridad 
cristiana."398  
Seguidament, intervingué el diputat de la Lliga, el felanitxer, Joan Estelrich que començà 
dient que participava a l'acte com a regionalista mallorquí, recordant la seva actuació en tots 
els intents regionalistes que des de feia 17 anys s'havien duit a terme a Mallorca. Afegí que 
"yo no he abdicado nunca de mi carácter y significación mallorquina. Y puedo deciros que la 
acentuación de mi carácter mallorquín ha suscitado siempre la popular simpatía de los 
electores de la región hermana que me ha reelegido." A més, pregà que fos considerat "si no 
como diputado de Mallorca, por lo menos como diputado mallorquín, condición que nadie 
podrá negarle." Acte seguit, manifestà que "la adhesión de cuantos en la Península coinciden 
con nuestros ideales, está expresada en la carta del señor Cambó." Seguidament, llegí la carta 
de Cambó a Bartomeu Fons en la qual felicitava el nou diputat electe mallorquí pel seu 
triomf, que representava "la consagració de la personalitat col·lectiva de Mallorca." 
Recordava la col·laboració de la Lliga amb els regionalistes mallorquins "en les mateixes 
tasques de ciutadania i afirmació regional", però advertia que "no podem dir que les 
correnties populars ens hagin estat favorables en aquest període." Criticava l'etapa del govern 
del bienni progressista i "per virtut de les escomeses rebudes, la consciència del país n'ha 
sentit commoguda. Hi ha hagut un gran moviment, un alçament, diria, de la voluntat popular. 
I aquest alçament, en els llocs on com a Mallorca, estèn organitzats, havia, per força, de 
pronunciar-se al costat vostre." Destacava tant la lluita contra l'indeferentisme com contra el 
caciquisme insular i recomanava que "que aprofiteu i sostingueu aquesta vibració ciutadana, 
evitant la tornada al marasme i a la inconsciència." Seguidament, afirmava "sense refusar el 
contacte amb totes aquelles agrupacions polítiques solvents que tenen, amb vosaltres, ideals i 
legítims interessos comuns, heu de accentuar tant la vostra significació mallorquina, balear, 
com la vostra actitud anti-extremista. Ningú no ens guanyarà en la defensa de les valors 
espirituals i materials que el sectarisme i la demagògia posaren greument en perill. Però a 
aquesta defensa, que volem sobre tot que sigui eficaç, hi hem d'afegir la de totes aquelles 
coses que us caracteritzen i que formen igualment, la substància del vostre programa." 
Reiterava que "el vostre partit és autònom. Em sembla útil que s'unifiqui i es fortifiqui en els 
seus principis, en la seva actuació i en la seva organització. Això us donarà més caràcter, més 
personalitat, més autoritat. Això us diferenciarà. Es indispensable, en conseqüència que es 
mantingui independent, no sols de les altres agrupacions polítiques insulars, sinó també dels 

398.- "El "Centro Regionalista" celebra el triunfo de su candidato Sr. Fons", a La Almudaina, dimecres, 6 de 
desembre de 1933, pàgs. 1-2. 
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altres partits regionals de la Península. Ja sabeu sobre aquest darrer punt el meu antic criteri: 
Mallorca ha de fer, ella, el seu ressorgiment. Les organitzacions catalanes, per exemple, no 
han d'introduir-se en la política insular. Entre regions germanes no hi ha d'haver pretensions 
d'hegemonia." Acabava la carta, amb "Un visca Mallorca" que no comportava "cap 
exclusivisme i que s'agermana perfectament amb l'ideal, d'una Espanya Gran, cap a la qual es 
concentren totes les nostres activitats i ensomis." La carta, en acabar de ser llegida, fou 
ovacionada amb visques a Cambó.399  
Acte seguit, Estelrich recordà la significació d'Antoni Maura en la política estatal i afegí que 
"Murió nuestro ilustre patricio, en un período de aplastamiento de la conciencia cívica, sin 
haber visto realizado su ideal. En las últimas elecciones hemos asistido a un verdadero 
levantamiento de la ciudadanía mallorquina y española. Si D. Antonio Maura nos contempla 
desde la eternidad no podrá menos de satisfacerse del alzamiento actual. Se cumple, pues, 
uno de sus ideales y nosotros tenemos el deber de sostener la temperatura cívica y moral a 
que han llegado nuestras masas. Y hacemos un llamamiento a los partidos más afines para 
que no contrarien ese levantamiento de la conciencia popular." Seguidament, recordà també 
"los dos sistemas de ideas e intereses que ha producido el resultado de las últimas elecciones. 
La línea inicial de la República fué el respeto a la conciencia y a la propiedad. Durante este 

399.- El text de la carta era el següent: 
"Sr. Bartomeu Fons i amics del comitè mixte del partit regionaliste-autonomista. 
El nostre amic Estelrich us portarà aquesta carta, amb la qual jo vull trametre'us en primer lloc, la meva 
felicitació més entusiasta per l'acta de diputat, tan merescuda que heu obtingut, sortint el primer de la 
candidatura de coalició. Si no m'ho privessin les nombrosíssimes ocupacions que, sobre tot, en aquests instants, 
pesen demun[sic] meu, jo en faria un goig de venir a participar en la vostre festa de victoria. Així realitzaria, 
d'altra banda, la visita que fa tan temps, i tan reiteradament, us he promès, i que faré a la primera avinentesa. 
Are, el company Estelrich us portarà la meva salutació cordial, que es tambè[sic] la de tots aquells que a 
Catalunya i arreu d'Espanya que no poden èsser indiferents a la consagració de la personalitat col·lectiva de 
Mallorca, que el vostre trionf representa. Fa tot just tres anys que col·laborem en les mateixes tasques de 
ciutadania i afirmació regional. No podem dir que les correnties populars ens hagin estat favorables en aquest 
període. Però, a la llarga, l'opinió pública, i els mateixos esdeveniments, no han pogut deixar de donar-nos la 
raó. Contre l'allau demogòcia dels primers temps del nou règim, nosaltres hem sostingut sempre un criteri 
evolutiu, de respecte a la essencialitat espiritual del país, de concordia entre totes les regions i tots els ciutadans 
de bona voluntat. I de renovació reconstructiva, amb una atenció especial pels problemes socials[,] econòmics i 
culturals. Semblava haver-se imposat el sectarisme i l'esperit de catàstrofe. Molts sucumbiren per manca de fé. 
Vosaltres, però, malgrat el vostre isolament geografic,us mantinguereu ferms, amb la solidesa de la fé en els 
ideals i en la raó. La victoria que avui celebreu es el primer premi a la vostre noble constància. I es que, per 
virtut de les escomeses rebudes, la consciència del país n'ha sentit conmoguda. Hi ha hagut un gran moviment, 
un alçament, diria, de la voluntat popular. I aquest alçament, en els llocs on com a Mallorca, estèn organitzats, 
havia, per força, de pronunciar-se al costat vostre. Recordeu com, als començaments de la vostre actuació, 
havieu de lluitar contre l'indiferentisme, tan o més que contre el caciquisme insular. Avui ja no trobareu aquell 
obstacle. Ja són escassos els indiferents. Cal, ara, que aprofiteu i sostingueu aquesta vibració ciutadana, evitant 
la tornada al marasme i a la inconsciència. Sense refusar el contacte amb totes aquelles agrupacions polítiques 
solvents que tenen, amb vosaltres, ideals i legítims interessos comuns, heu de[sic] acentuar tant la vostra 
significació mallorquina, balear, com la vostra actitud anti-extremista. Ningú no ens guanyarà en la defensa de 
les valors espirituals i materials que el sectarisme i la demagógia posaren greument en perill. Però a aquesta 
defensa, que volem sobre tot que sigui eficaç, hi hem d'afegir la de totes aquelles coses que us caracteritzen i 
que formen igualment, la substància del vostre programa. El vostre partit és autónom. Em sembla útil que 
s'unifiqui i es fortifiqui en els seus principis, en la seva actuació i en la seva organització. Això us donarà més 
caràcter, més personalitat, més autoritat. Aixó us diferenciarà. Es indispensable, en conseqüència que es 
mantingui independent, no sols de les altres agrupacions polítiques insulars, sino també dels altres partits 
regionals de la Península. Ja sabeu sobre aquest darrer punt el meu antic criteri: Mallorca ha de fer, ella, el seu 
ressorgiment. Les organitzacions catalanes, per exemple, no han d'introduirse en la política insular. Entre 
regions germanes no hi ha d'haver pretensions d'hegemonia. Un VISCA Mallorca expressarà, mes que quals es 
vulla altres mots la meva adhesió a la vostra festa: VISCA que no comporta cap exclusivisme i que s'agermana 
perfectament amb l'ideal, d'una Espanya Gran, cap a la qual es concentren totes les nostres activitats i ensomis." 
"El "Centro Regionalista" celebra el triunfo de su candidato Sr. Fons", a La Almudaina, dimecres, 6 de 
desembre de 1933, pàgs. 2. 
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primer período del régimen se atacaron precisamente la conciencia y la propiedad. Nosotros 
ahora volvemos a la línea inicial de la República. Nosotros no hemos tenido que improvisar 
ninguna actitud." A continuació recordà unes declaracions revisionistes l'endemà d'haver-se 
duit endavant l'article 26 de la Constitució, "coincidiendo con la actitud adoptada entonces 
por D. Niceto Alcalá Zamora, cuando el señor Azaña, en el momento de escalar el poder 
decía que el catolicismo había muerto en España. El resultado de las elecciones es la 
respuesta más formidable a la blasfemia del señor Azaña." Paraules que foren coronades amb 
una gran ovació. Recordà també el que digué i escrigué feia un any: "que todo lo que había 
ganado el señor Azaña, después de la sublevación de Sanjurjo, lo perdería con el proyecto de 
ley contra las Congregaciones que entonces se estaba preparando. Recuerda, en fin, 
sumariamente el señor Estelrich su defensa de los derechos de la Iglesia, de la cultura y de la 
enseñanza religiosa, de los haberes del clero y de la libertad de asociación." Aquesta part de 
la intervenció fou molt ovacionada. Seguidament, tractà la situació dels regionalistes dins la 
República i afirmà que "estamos al servicio de los derechos de la religión, pero no 
reclamamos nada de la religión y la respetamos lo suficientemente para no pedirle que esté a 
nuestro servicio. Queremos el Estado, la República para todos. El régimen no podría subsistir 
si no acogiese a todos los ciudadanos. No una República para unos partidos; ni siquiera para 
todos los republicanos. Si somos liberales realmente, hemos de admitir que pueda haber 
ciudadanos que prefieran otros regímenes. Los partidos de izquierda han debilitado y puesto 
en peligro la República. Nosotros fortaleceremos el Estado, y por lo tanto la República, 
llevando a la legalidad a masas considerables de nuestro pueblo." A més, defineix i comenta 
la  "riqueza como la traducción y depósito del trabajo de las generaciones. La riqueza es 
necesaria para poder realizar los planes culturales y las mejoras sociales." Detallà també la 
posició dels regionalistes en matèria social, afirmant que "no son posibles las mejoras 
sociales, sin una economía sólida. No se pueden separar los intereses obreros de los 
económicos. El problema social existe: hay que resolverlo. Mejor es prevenir, que curar. 
Queremos dar satisfacción a las ansias y aspiraciones obreras, en todo cuanto lo permita 
nuestra realidad económica, aplicando aquí las reformas que hayan dado buen resultado en 
los países más civilizados. A cambio de esto, no pedimos nada a los obreros. No somos 
exclusivistas. Nuestro partido no es burgués ni proletario, solamente aspira a la harmonía de 
las clases." També dedicà unes paraules a les dones, dient que "la política penetra en nuestro 
hogar, en nuestros talleres y oficinas. Los intereses primordiales de la vida están 
condicionados por la política. Por todo los que debemos intervenir para salvarnos. Ahora han 
intervenido las mujeres y su intervención ha sido espléndida. Han comprendido que estaban 
en peligro las bases de la sociedad, la familia y el futuro de nuestros hijos. Y, con ello, el 
futuro de la Patria. Pero, ahora, todavía hay sólo esperanzas de salvación. Las salvación se ha 
de asegurar para siempre." Abans d'acabar, dirigí unes emocionades paraules a Bartomeu 
Fons, afirmant que "se dolió que no fuera con él a las Constituyentes. Pero ahora le felicita 
que no fuera: habría sufrido demasiado ante los ataques inferidos a lo que nosotros queremos 
más. Le felicita efusivamente porque irá a las Cortes en un período en que se podrá hacer 
obra positiva en la minoría que tiene por jefe a Cambó, sentar y a la que el Sr. Fons está 
adherido en calidad extricta de regionalista balear."400  
Després, prengué la paraula el president del Centre Regionalista de Manacor, Guillem 
Morey, que parlà sobre la política actual i acabà advocant per a què les noves Corts "puedan 
reconstruir lo que las otras han destrozado."401 

400.- "El "Centro Regionalista" celebra el triunfo de su candidato Sr. Fons", a La Almudaina, dimecres, 6 de 
desembre de 1933, pàgs. 2. 
401.- "Banquete del partido regionalista-autonomista", a La Última Hora, dimecres, 6 de desembre de 1933, 
pàg. 2. 
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Per acabar, va intervenir el president del Comitè Mixt dels partits Regionalista i Autonomista 
i nou diputat electe, Bartomeu Fons, que expressà l'agraïment per l'acte i comentà que duria 
la seva representació en unes Corts "de extraordinaria importancia en cuanto significaban el 
primer mojón del restablecimiento por la vía legal de la paz espiritual y económica de 
España." Seguidament, passà a ressenyar les esmentades causes, referint-se en primer lloc a 
la dona que "ofendida en sus sentimientos religiosos más íntimos y puros y viendo en peligro 
la familia y atacada la propiedad por la política sectaria y demagógica de una minoria 
inconsciente había salido a la calle a defender con las armas que les proporcionaron sus 
enemigos lo que es con ella consubstancial: el hogar sagrado de todos sus amores. Que dió la 
cara, que luchó con fe y heroismo, que supo vencer, demostrando, la mallorquina, que 
todavía vive en ella aquel espíritu que animó a las "valentes Dones" de Sóller. Que a ella 
debía atribuirsele el primer mérito y el motivo más eficiente del éxito logrado." Així mateix, 
afirmà que l'èxit també correspondia a les agrupacions del partit en el pobles de l'illa, que va 
definir com a "verdaderos Tántalos que durante años han sabido resistir tanto los halagos 
torpes como las torturas insoportables del alud de nuevos ricos de la política que en los 
últimos tiempos cayó sobre Mallorca, manteniéndose impertérritos puesta la vista fija en su 
partido." També va reconèixer la tasca dels interventors del partit, que "ha sabido crear una 
organización electoral hoy envidia de los partidos" i la feina del governador civil, Joan 
Manent, "quien haciéndole recobrar al cargo todo el prestigio que otros se esforzaron en 
hacerle perder, permitió y consiguió su celebración en excepcionales circunstancias de 
imparcialidad no obstante la difícil coincidencia de un conflicto social creado para 
perturbarlas." Finalment, atribuí l'èxit de la seva elecció, que no era "personal sino del 
partido, del regionalismo mallorquín, que ha sabido luchar y vencer porque tiene un ideal 
verdadero, un programa y una perfecta organización que sin humillaciones ni claudicaciones 
de ningún género, por derecho propio, y a la luz del día había sabido conquistar la primera 
acta que llevará al Parlamento español." Reiterà novament les gràcies per la confiança que se 
li havia atorgat i digué que com "el soldado de Napoleón al recibir la orden de entrar en 
fuego podía temblar, pero estaba ahora y siempre en el puesto que su partido le confiara."402  
 
El Partit Republicà del Centre també celebrà un banquet per celebrar el seu triomf electoral. 
Després de l’acte, es varen cursar telegrames, signats per Joan March, Bernat Togores, 
Manuel Llofriu i G. Aloy, a Joan March –al Grand Hotel de París- i al diputat Pere Matutes –
al Congrés dels Diputats de Madrid.-403  
 
La reacció de les esquerres a la victòria dels federals-radicals 
Per contra, des de Madrid, el 6 de desembre, l'exdiputat i candidat per les Balears, Francesc 
Carreras, d'Acció Republicana, va transmetre a la premsa l'article "Legal, pero no justo". 
Contestava l'editorial del dia 2 de desembre del diari La Almudaina sobre que la nova Llei 
electoral era beneficiosa per a les majories i perjudicial, "hasta llegar a la anulación" per a les 
minories. Explicava que la nova llei electoral cercava la formació d'àmplies coalicions entre 
partits. Carreras afirmava que aquesta visió l'havien tinguda les dretes "las cuales han llegado 

402.- "El "Centro Regionalista" celebra el triunfo de su candidato Sr. Fons", a La Almudaina, dimecres, 6 de 
desembre de 1933, pàg. 2. També "El banquete de los Regionalistas-Autonomistes", a La Última Hora, dimarts, 
5 de desembre de 1933, pàg. 2 (crònica molt més reduïda), que amplià notablement a "Banquete del partido 
regionalista-autonomista", a La Última Hora, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 2; "El banquete a don 
Bartolomé Fons", a El Día, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 2; "El partido regionalista celebra su triunfo 
electoral", a Correo de Mallorca, dimecres, 6 de desembre de 1933, pàg. 8; "Del banquete del Centro 
Regionalista. Representaciones que asistieron de los pueblos", a Correo de Mallorca, dijous, 7 de desembre de 
1933, pàg. 2. 
403.- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.043. Eivissa, divendres, 22 de desembre de 1933, pàg. 4. 
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en este terreno hasta la alianza, para nosotros insólita, con el partido radical" mentre que les 
esquerres "carentes de igual clarividencia o corridas por invencibles crisis internas" havien 
anat a la lluita desunides. No criticava que les dretes, "conscientes de su innegable poderío" 
haguessin copat els 7 llocs de les Balears sinó el suport que havien donat al Partit Radical 
"con usurpación evidente de una representación republicana que no le corresponde," ja que el 
19 de novembre no havien superat els 15.000 sufragis enfront dels 31.000 de la candidatura 
d'esquerres i el 3 de desembre havien copat els dos escons de les minories. També 
assenyalava "las muestras de descomposición que en el partido radical de Baleares se 
exteriorizan, a pesar de su ficticia victoria, en contraste con el elevado tono moral en que se 
mantienen los partidos despojados per no vencidos."404  
— Els debats en les sessions plenàries de l'Ajuntament de Palma  
El 29 de novembre de 1933, el batle radical de Palma Josep Tomàs Renteria presentà la 
dimissió en la sessió plenària —al·legant motius de salut— que va ser acceptada per 17 vots 
a favor 11 contra.  
En el proper plenari de l'Ajuntament de Palma del 6 de desembre, es va procedir a la votació 
del nou batle, que donà com a resultat 8 vots a favor del radical Lluís Ferrer Arbona, 1 a Luis 
Ferbal i 15 paperetes en blanc. Ferrer quedà elegit com a batle interí —ja que no havia 
aconseguit la majoria absoluta—, però donat que no era present a la sala, continuà ocupant la 
presidència el també radical Docmael López Palop. Aleshores, s'obrí en el consistori un 
intens debat arran del suport que havien donat els regidors de dretes i regionalistes a Ferrer i 
el procediment com s'havia fet. En el plenari foren freqüents les referències a la segona volta 
de les eleccions generals i a l'actitud del Partit Radical. Hi varen intervenir el portaveu de la 
minoria socialista Llorenç Bisbal —que amenaçà de fer una "obstrucción terrible, 
implacable" si ocupava la Batlia un radical—, els socialistes Jaume Garcia, Ignasi Ferretjans 
i Jaume Bauzà, el dretà Francesc Barceló —que expressà el seu disgust cap a la presidència 
per la passivitat en què havia vist injuriar una part dels regidors— i el regionalista Morell —
que explicà el seu vot a favor de Ferrer—, Manuel Cirer d'Acció Republicana, el radical 
Docmael López Palop, el portaveu d'Acció Republicana Eduardo Gómez Ibáñez, altra vegada 
Jaume Garcia, Luis Ferbal, altre vegada Llorenç Bisbal, Bernat Jofre d'Acció Republicana i 
Gabriel Cortès d'Unió de Dretes, novament Bisbal i Gómez.405 La premsa féu un ampli ressò 
d'aquesta tensa sessió municipal.406 Respecte als comentaris electorals del debat, Llorenç 
Bisbal afirmà que "hemos visto en estas últimas elecciones que a pesar de tener el 
Gobernador y el Presidente de la Diputación y la Alcaldía ha obtenido un número de votos 
insignificante, no tienen opinión para ocupar un cargo de esta categoría y es porque no tienen 
opinión suficiente para desempeñar la representación del pueblo de Palma en la Alcaldía y 
porque se han hecho indignos con su actuación de ocuparla, por su política." El socialista 
Jaume Garcia afirmà que "es terrible que un partido radical, un partido que se dice 
Republicano y el que está al frente de él ocupa un puesto en la Diputación por el mandato del 
Comité Revolucionario del pueblo que en este momento traiciona al Régimen español, un 
partido que tiene un Alcalde, que tiene un Gobernador Civil, que tiene un Presidente de la 
Diputación que tiene 3.000 votos en las elecciones, porque son 12.000 votos del Sr. López 
Palop, los otros 12.000 fueron "el becerro de oro" de estos señores, porque hay 6.000 votos 
de Menorca y 1.000 de Ibiza y un partido que tenia 3.000 votos viene a ocupar la Alcaldía, es 
necesario tener desfachatez, es necesario que el pueblo conozca quienes son estos señores." 
També afirmà "Por la actuación del Gobernador Civil de Palma las derechas le han dado las 

404.- CARRERAS, Francisco: "Legal, pero no justo", a La Almudaina, dimarts, 14 de desembre de 1933, pàg. 
1. 
405.- Llibre d'actes. 1933. AMP. La transcripció del debat era una còpia literal del debat recollida, a petició del 
secretari de la corporació, pel taquígraf municipal. 
406.- "En el Ayuntamiento", a Correo de Mallorca, dijous, 7 de desembre de 1933, pàg. 8. 
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más expresivas gracias por su colaboración, porque lo ha hecho muy bienal mandar la 
Guardia Civil al pueblo, ha procurado que las izquierdas no pudiesen desarrollar su verdadera 
propaganda. Las derechas como en Sancellas, personas destacadas del partido del Centro se 
han dedicado a comprar votos y eso está hehco con el consejo del Gobernador y hoy por eso 
al Gobernador le han dado dos diputados que representarán en el Parlamento la Banca March 
y ahora nos quiere dar un Alcalde." 
Manuel Cirer, d'Acció Republicana comentà "He dicho que engañaron al pueblo, que han 
tenido estos dos años engañado al pueblo diciéndole que eran y pertenecian a esta rama 
histórica del Partido Federal y ahora se han hecho Radicales, pero ultimamente señores han 
engañado a sus propios amigos; aquí tenemos al Sr. López Palop y a Heredero Clar que 
fueron a la candidatura con ellos y les han robado la mitad de los votos; el Sr. Juliá obtuvo 
26.000 votos y estos señores de la misma candidatura obtuvieron 13.000." 
Docmael López Palop, del Partit Radical, justificà la diferència de vots entre els candidats de 
la candidatura radical de la manera següent: "Decian el Sr. García y el Sr. Cirer que se había 
presentado una candidatura en que el Sr. Heredero Clar y quien en este momento os dirige la 
palabra habían tenido catorce mil y pico de votos; el Sr. Juliá y el Canet, habian tenido 
ochenta y seis[sic] mil votos es decir una diferencia de doce mil votos. Por tanto mirando 
unicamente una columna se ve claro y palpable que algún partido ha proporcionado esos 
doce mil votos, pero yo digo, para sumar no se debe mirar una columna sola, porque si se 
mira una columna pueden cometerse bastantes errores cuando hay varias columnas; en estas 
sumas hay varias columnas; en primer término, esos 12.000 votos de donde salieron? De la 
conjunción Centro-Derechas? si han salido de la conjunción Centro-Derechas esos votos 
hubiesen venido completos y por tanto hubiesen elevado la candidatura por igual o al menos 
con muy poca diferencia, por tanto no es admisible que esos votos vengan de la coalición del 
Centro-Derechas; esos votos, según la creencia más generalizada, porque vamos a engañar?, 
y no vamos a recoger todo lo que se dice, vienen del Centro, es decir, que el Centro ha 
borrado de su candidaturas a algún individuo y ha dado los votos a los Sres. Juliá y Canet, 
pero entonces yo digo que sí en 12.000 candidaturas se borran dos nombres y se sustituyen 
por otros dos, también me dice la lógica que después en sus columnas correspondientes debe 
venir esa diferencia y la diferencia que existe entre el candidato de más número de votos al 
de menos número de votos, es de 1.500, luego resulta que esos votos no han venido 
indudablemente de una parte determinada. 
Ahora vamos a mirar la tercera columna; la tercera columna es la más importante: Es que 
puede admitirse que 20 o 30 personas se presenten como personas de confianza y traiciones 
completamente? Yo Sres Concejales puedo admitir el caso aislado, pero al global no lo 
puedo admitir. Resulta que si vemos la lista de votacion hay 7, 8 o 10 pueblos donde yo no 
he tenido ni un solo voto, ni los votos siquiera de los interventores y yo digo: ¿Puedo suponer 
que 18 o 20 personas que se han presentado como personas de confianza me hayan 
traicionado? no, yo no puedo suponerlo, de modo que veo bien claro que los votos de los 
Radicales no son 14.000 como decían, no se cuantos son, pero no son quince mil, ni diez y 
seis mil, ni veinte y cuatro mil, por lo que han tenido una daca en una mano y un toma en 
otra, en esto no hay duda ninguna, ahora quienes han sido los autores, eso si que no lo sé, 
ahora que no me atreveré en este momento a indigar quienes han sido los autores, pero que 
ha habido una sustracción en un partido y una dación de votos por otro, esto si que no tiene 
duda ninguna, absolutamente ninguna. Es más, los que hayan recorrido los pueblos habrán 
visto completamente, porque yo he visto muchos pueblos en que han dicho yo no voto a tal 
candidato, no quiero votar este candidato, que se hayan aprovechado de este individuo, esots 
descontentos de donde crean que sean pero ya digo yo no puedo saber por parte de donde han 
venido."  
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El portaveu de la minoria d'Acció Republicana, Eduardo Gómez Ibáñez, comentà "A este 
Partido de Acción, al que nadie considera nada y que quieren decir que no representa nada en 
la opinión española, pero que algo representa cuando sus hombres mas representativos se han 
visto tan perseguidos con toda energía por el Partido Radical, de derechas en Mallorca, 
porque entendemos y sabemos que es un partido que está destinado a derivar quizás hacia las 
Derechas españolas, en cuyo momento dejarán de ser radicales, saben decir que el candidato 
que Acción Republicana presentaba era un cunero, que presentaba a uno de la península, a un 
cunero, esto de cunero para mi nada porque basta ser español para no ser cunero, en ninguna 
parte de España, porque el que hable así demuestra tener atrofiada la inteligencia, lo digo así 
por no decirlo de otra manera. ¡Un cunero este candidato que es nacido, que es hijo de una de 
las islass de las Baleares! Entonces la coalición que ha triunfado también tiene en sus 
candidaturas candidatos cuneros, tamibén tiene en sus candidaturas gente que no ha nacido 
en Palma, aunque hayan nacido en Ibiza y en Menorca." 
Altra vegada Jaume Garcia afirmà: "estos argumentos de que corresponden [la batlia] a un 
radical, mirando a la administración, puede ser que lo crean pero es a cambio de la libertada 
del hombre vuestro, de Juan March, aquí hay que ser sinceros y a cambio de esto, este señor 
"el becerro de oro" estaba comprometido a entregar dos Diputados radicales para Mallorca. 
Aquí hemos visto nosotros este partido de Centro que me he atrevido a decir a estos señores 
que en otra época se decian radicales que recomendaban los incendios, y el Centro, después 
de aconsejar a sus afiliados, a sus simpatizantes, que votasen la candidatura de Juliá y Canet, 
dicen: (lee un fragmento de periódico) eso es lo que dice el Centro y es posible que esots 
señores después de estos alardes vergonzosos, esta prensa fascista de Mallorca, esta prensa 
fascista que no hace mas que boicotear todo lo que hace olor de izquierda, no han visto este 
banquete vergonzoso fascista y este Gobernador, que era marquista, como ha dicho 
Ferretjans, ha permitido que los fascistas y monárquicos vayan a hablar de incendios, lo 
decian en el momento que estaban borrachos, porque no son capaces de ir allí ni a ningún 
sitio [...]  
El fracaso de los socialistas, según dicen las Derechas… nosotros emplazamos y retamos a 
las Derechas, si son capaces, de venir a ocupar la Alcaldía; no vengan con cartas cubiertas. 
Decía el Sr. López esa diferencia de 12.000 votos y yo le digo: acaso no sabemos nosotros, 
Sr. López Palop, que tiene bastante partido radical en pueblos y que no han fallado los votos 
de los radicales a la candidatura de Juliá y Canet? Pueblos que tienen 70 agrupados y han 
salidos estos 70 votos para Juliá y Canet y estos 70 votos no han salido para López Palop ni 
para los otros pero han salido por el contubernio de Juliá con las Derechas. (El Sr. Presidente: 
Eso prueba una de dos: o que no son radicales o que han sido engañados). Lo de hoy (El Sr. 
Bisbal: Traidores) es intolerable, no hay derecho, que un partido radical, este partido radical 
que tiene cuatro Concejales, como decian aquí dentro, cuatro Concejales, atreverse esos 
señores de delante a patrocinar la candidatura de una minoría de cuatro Concejales, es 
necesario falta de civismo, señores Concejales; aquí han de saber enfrentarse y saber ganar y 
perder; si creen que las izquierdas, que nosotros somo cándidos que lo dejaremos pasar, no 
señor, estamos dispuestos, aquí, es necesario repetir que sepan enfrentarse, nosotros 
aceptaremos vuestros, vuestra política sabremos descubrirla, estamos convencidos de lo que 
decimos que ellos no sabian nada pero yo les tengo que decir que sus amigos, con Juliá, hace 
cuatro días que le patrocinaban y a esto las izquierdas no pueden aceptarlo." 
Altra vegada, el portaveu socialista Bisbal tornà a intervenir per afirmar: "Unicamente quiero 
recordar al Sr. López una conversación que tuvimos en Madrid sobre gentes de su partido 
que mendigaban el apoyo del Centro, no ya para estas elecciones a Diputados sino para las 
elecciones municipales y debía de saldarlo que sorprendió debido a que tenia que saldarlo el 
dar Diputados a Cortes y nosotros contamos, no de ahora, de hace más de medio año, que 
había quien buscaba el apoyo del Centro; buscaban secretamente, querian obtener el apoyo 
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de una manera secreta porque sabian que los mismos no aceptaban esta componenda, no 
aceptaban alianzas con el Centro, porque las consideraban vergonzosas; estas afirmaciones, 
el Sr. López las recordará, que dijo que si a espaldas del partido hay quienes obran así yo 
puedo asegurarle que el partido está completamente ingnoránodolo y no se avendrá a estas 
cosas. ¿Lo recuerda B. Bien? (El Sr. Presidente: Que el partido no lo sabía y si el partido se 
avenía, sería el partido el que se alejaba de mí, no yo del partido) pero después de lo ocurrido 
el día y el día 3, puede cabele duda alguna? (El Sr. Presidente: No puedo contestar a esta 
pregunta, pero si quiero decirle que las cosas tienen su sitio y que este sitio precisamente para 
aclarar esta parte que no tengo más remedio que hacer aclarar, debe ventilarse en el sitio que 
corresponda). Que el partido radical tiene su programa y que sigue su programa, pero? Los 
procedimientos están en armonía con este programa? Podemos aceptar en buena lógica que 
un programa de un partido radical acepte coaliciones con partidos monárquicos? No sabe lo 
que ha ocurrido en Badajoz, que los radicales se han unido con los tradicionalistas? Y se ha 
hecho público esto: no puede ignorarlo el Sr. López Palop, ni nadie. 
En Jaén y en Granada y en todas partes y aquí, no con los tradicionalistas pero con Acción 
Popular, con los tradicionalistas, los del Centro, la Unión de Derechas, que todos estos se han 
unido no con el consentimiento del partido, ya lo sabía yo, son de estos individuos de quienes 
hablaba yo en Madrid, que secretamente y a espaldas del partido buscaban, y he aquí la 
sorpresa." 
Aleshores, la corporació acordà prorrogar la sessió plenària. Seguidament, va intervenir el 
regidor d'Unió de Dretes, Gabriel Cortès, que afirmà: "Tengo que contestar a la segunda 
imputación: en primer término han dicho que hemos robado actas para el partido Radical, 
estoy conforme con lo que han dicho, estoy conforme que hemos robado actas al partido 
socialista y a otros partidos que podría ser estuviesen representados, pero recuerden que la 
posición de todos en general en cuanto se hizo la representación del Ayuntamiento, cuando 
se discutió eera un sitema francamente proporcional, no un sistema para poder dar con 
consecuencias de un aplastamiento de una minoría así como en Mallorca se ha dado el caso 
de que la coalición de Centro ha tenido 100.000 votos y los otros 30.000 y les correspondería 
tener algún Diputado, confieso francamente, la equivocación fué al hacerse la Ley electoral." 
Acte seguit, tornà a intervenir breument Eduardo Gómez, que afirmà "ha dicho el Sr. Cortés 
que habian robado las actas a los partidos de izquierdas, las han robado con cierta falta de 
delicadeza que tampoco vamos a entrar, pero si quiero hacer una afirmación y con ella voy a 
terminar y es que los partidos de izquierda interpretan la actuación en las pasadas elecciones 
como un reto que han lanzado y esto es una equivocación que han tenido los partidos de 
Derechas, Centro y Partido Radical, equivocación que suele pagarse cara y que no se olvida 
jamás." D'aquesta manera acabà el debat polític sobre l'elecció del nou batle i els comentaris 
sobre les darreres eleccions generals. 
Novament, en la sessió plenària del 13 de desembre, primerament es va procedir a la votació 
del nomenament de batle, que donà com a resultat 13 vots a favor d'Emili Darder Cànaves, 3 
a Luis Ferbal Campo, 1 a Lambert Juncosa Iglesias i 13 paperetes en blanc. Darder fou elegit 
batle interí. Acte seguit, es va veure un document, datat el 7 de desembre, de Docmael López 
en el qual presentava la dimissió com a primer tinent de batle i com a regidor. A proposta del 
portaveu de la minoria radical, Lluís Ferrer, s'acordà acceptar la seva renúncia com a tinent 
de batle i donar-li un permís discrecional fins que es reposàs. 
Seguidament, es donà compte de l'escrit de renúncia a la Batlia interina presentat per Lluís 
Ferrer, datat el 9 de desembre, i després Ferrer intervingué per explicar la seva renúncia i 
replicar alguns comentaris sobre la seva persona en el darrer plenari. Acte seguit, hi hagué 
rèpliques Llorenç Bisbal, Ignasi Ferretjans, Jaume Bauzà, Jaume Garcia, Eduardo Gómez, 
Rigo Mir i Manuel Cirer. En el debat, continuaren essent freqüents les crítiques a la posició 
del Partit Radical i a la posició en les darreres eleccions generals. 
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Així, Lluís Ferrer afirmà "Aquí se habló de la votación, si había habido coacciones o no, 
basta fijarse en lo que hicieron en Alcudia, Sansellas y el número de estos votos socialistas 
donde están? No es una realidad? El Partido Socialista ha demostrado no ser republicano." 
El socialista Jaume Bauzà manifestà que "encontramos raro que cuando hay elementos como 
el partido radical que quieren convertir la República en una monarquía indecente y vayan del 
brazo con todos los elementos que ellos en los mitines y nosotros hemos dicho miles de veces 
que debian desplazar, y cuantas veces en mitines con nosotros han dicho que la política del 
Centro era una política funesta, que era una política de una partido sin ideal, que no tenía más 
arraigo que los intereses de un magnate que un día de elecciones podía sacar Diputados con 
100.000 votos, porque aquel terrateniente, porque era aquél industrial, ya ahora nosotros los 
vemos de su brazo porque no hay más que una ambición en ellos que es la ambición al 
Poder." 
El socialista Jaume Garcia també digué: "El Partido Radical, que ha venido en actos de 
propaganda y que han dicho a todas horas que la propiedad era un robo, que han dicho más 
aún, y que nosotros sabemos que no representan nada de la opinión, porque teniendo un 
Gobernador, un Presidente de la Diputación y un Alcalde que son radicales solo han podido 
obtener 14.000 votos, y ahora quieren ocupar la Alcaldía con los votos de los señores de 
enfrente, con los votos de los cavernarios, de los caciques, y eran más revolucionarios que 
nosotros los socialistas en las elecciones del 12 de Abril. 
Los Concejales Radicales de esta Casa han ido a dar una serie de actos de propaganda en 
Santa Catalina con el Centro contra los socialistas y se van del brazo del partido del bandido 
del Mediterraneo, de las monjas y capellanes, y es posible que vosotros de una manera digna 
vengais a ocupar este sillón? No, vosotros no teneis el derecho de ocupar el sillón, las 
izquierdas si, si vosotros quereis venir al Ayuntamiento no queda más que una cosa: 
responder a la traición que habeis hecho al pueblo del día 12 de Abril sentados allí delante 
con las derechas que es vuestra casa, en el sitio de las izquierdas no." 
El portaveu de la minoria d'Acció Republicana, Eduardo Gómez, manifestà que "Me ratifico 
en todo cuanto dije en la sesión pasada en nombre de la minoría de Acción Republicana, en 
nombre de esta minoría que ha sido tan calumniada, tan debatida y tratada para decirles 
traidores a los ideales republicanos de Mallorca por el antiguo partido Federal, hoy Radical, 
pero cuando veíamos en Mallorca la alianza electoral, cuando leía en la prensa la alianza 
electoral que celebraba el partido Radical con partidos no ya de derechas que hasta si las 
derechas fuesen republicanas sería una cosa lícita, lógica y que habríamos de acatar, sino que 
veíamos que en muchas provincias el partido Radical iba unido en las elecciones con los 
monárquicos declarados y los carlistas, pensaba y pensaba con verdadero disgusto y 
sentimiento que un partido republicano que tenia una historia habia perdido por completo el 
sentido de la realidad, yo pensaba en lo que hubiera dicho el pueblo si los mismos 
ciudadanos si en tiempos de la monarquia un partido monárquico se hubiese aliado en unas 
elecciones como las pasadas con los enemigos de la monarquía, con los republicanos? yo no 
hubiera atacado a los monárquicos, hubiese atacado a los republicanos que se hubiesen aliado 
con los monárquicos. [...] Vinieron las elecciones y este partido de Acción Republicana, 
pequeño o grande, no es el momento de discutirlo, este partido de Acción Republicana que 
como los Radicales socialistas estaba destinado a desaparecer porque un Jefe de un partido 
republicano había dicho que los partidos republicanos de izquierdas no tenían razón de ser y 
debían de desaparecer y la lucha iba contra estos partidos no a los socialistas, estos partidos 
de izquierdas haciendo honor a sus compromisos, cumpliendo un mandato imperativo 
impuesto con su ideario, haciendo la ética política que debe integrar a todo partido, fué a la 
lucha unido con los socialistas, manteniendo aquella conjunción que trajo la República, 
manteniendo aquella conjunción que entiende que era la única posible, legal y lógica para 
poder consolidar y defender la republica de izquierdas que es la que el pueblo de España 
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quiso que se implantase. Se nos derrotó, si eso puede llamarse derrota, en las elecciones, y 
hubo un momento después de las elecciones en que pudo cambiarse completamente el 
panorama político de Mallorca, pero este momento no fué visto y no quisieron aprovecharse 
de él. Una vez consumado no pudo venir nadie aquí ni a ningún sitio a achacar las culpas de 
ninguna clase, ni a ningún partido republicano, ni al partido socialista, las culpas de todo 
deben recaer sobre ellos, yo y mi partido estamos tranquilos y miramos con plena serenidad 
el porvenir, sabemos que en un momento podemos tener una derrota que de momento puede 
volver a llamarnos traidores aquellos que son los únicos que han traicionado a la 
conjunción." Manuel Cirer comentà que "queda demostrada la falta de aprehensión y de 
dignidad política de este recientísimo partido Radical al ver que sus candidatos para 
Diputados a Cortes, que fueron derrotados por los de Acción Republicana y del Partido 
Socialista, por 31.000 votos contra 26.000 en la primera votación (que es la genuina y 
verdadera) fueron elegidos en la segunda vuelta por 41.000 votos, logrados de limosna 
mendigada a los partidos de Centro y Derecha."407 
El 17 de febrer de 1934, a l'Audiència Provincial es féu el judici oral i públic contra Miquel 
Fiol Cirer, acusat del delicte de desordre públic el 19 de novembre. La causa havia estat 
instruïda pel Jutjat d'Inca i s'encarregà de l'acusació el tinent fiscal Olavarrieta i de la defensa 
l'advocat Jaume Suau. El fiscal acusava Miquel Fiol que el matí del 19 de novembre s'havia 
presentat en el col·legi electoral de la Secció 1a del Districte 1er de Sencelles i collint l'urna 
de sobre la taula la llançà a terra, rompent-la i donant lloc a que el president del col·legi 
hagué de suspendre la votació. Qualificà el fet com un delicte de desordre públic previst i 
sancionat en l'article 266 del Codi Penal i demanava pel processat una pena de 10 mesos i 1 
dia de presó menor. La defensa negà les acusacions i demanà l'absolució de l'acusat. El 
processat negà que intencionadament rompés l'urna i que el que va ocórrer fou que es va 
produir un gran tumult i amb l'aglomeració pegà sobre la taula que s'engronsà i va caure 
l'urna. Bartomeu Arrom afirmà que s'originà un gran aldarull i el processat quan va ser empès 
passà per devora la mesa i amb el braç tocà l'urna, que va caure. En aquest mateix sentit 
declararen Miquel Aloy, Llorenç M. Frau, Antoni Fiol, Antoni Bibiloni i Miquel Fiol. 
En canvi, Joan Ferrer i Lluís Llabrés afirmaren que el processat va collir amb les dues mans 
l'urna i la tirà enterra. 
Acabada la prova, el fiscal modificà les seves conclusions en el sentit de qualificar el fet d'un 
delicte de coacció electoral i demanà que s'imposàs a l'acusat una multa de 250 ptes. 
L'advocat defensor, Jaume Suau, informà que contra el que havien dit els dos testimonis citat 
pel fiscal hi havia els altres sis que havien expressat en termes més verosímils que en 
"aquellos días de exaltación como el que ocurrieron los hechos" i sol·licità del tribunal una 
sentència absolutòria.408  

407.- Llibre d'actes. 1933. AMP. La transcripció del debat era una còpia literal del debat recollida, a petició del 
secretari de la corporació, pel taquígraf municipal. 
408.- "Audiencia. Causa por desordenes públicos", a La Almudaina, diumenge, 18 de febrer de 1934, pàg. 4. 
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9. EL BIENNI RADICAL-CEDISTA 
 
9.1. L’EVOLUCIÓ DELS PARTITS POLÍTICS DURANT EL BIENNI RADICAL-
CEDISTA  
 
9.1.1. DE L’ACCIÓ REPUBLICANA A ESQUERRA REPUBLICANA BALEAR  
 
Emili Darder Cànaves ocupa la batlia de Palma 
Després del fracàs de la conjunció republicana-socialista en les eleccions generals de 
novembre de 1933, la primera fita que es presentà per Acció Republicana i el Partit Socialista 
va ser recuperar la Batlia de Palma. Sens dubte, l'estratègia de tornar a conquerir la Batlia es 
va veure afavorida per la reacció d'indignació dels socialistes i d'Acció Republicana per la 
manera en què els republicans radicals havien copat els dos escons de les minories en la 
segona volta dels comicis del 3 de desembre. 
Després de la dimissió (29 de novembre) com a batle del radical Josep Tomàs Renteria —
al·legant motius de salut—, en la sessió plenària d'aquell dia s'acceptà la renúncia per 17 vots 
a favor i 11 en contra. Seguidament, hi hagué intents dels radicals de continuar detentant la 
Batlia, no sense evidents tensions, primer a favor de Docmael López i després de Lluís 
Ferrer.  
El 8 de desembre, la minoria d'Acció Republicana anuncià que pensava presentar candidatura 
a la Batlia i sonaven, aleshores, els noms d'Emili Darder i d'Eduardo Gómez Ibáñez. Així 
mateix, el dia 9, l'assemblea de l'Agrupació Socialista de Palma tractà sobre la presentació 
d'un candidat socialista.409 El dia 10, l'agrupació de Palma dAcció Republicana celebrà 
l'assemblea municipal ordinària que designà com a candidat pel partit a la Batlia de Palma 
Emili Darder.410 
Novament, la nit del dia 12 es varen reunir les minories d'Acció Republicana i del Partit 
Socialista per designar el candidat, ja que era segur que "las izquierdas lo presentarán, pero, 
parece aplazaron la reunión hasta el último momento precisamente para que no fuera 
conocido el acuerdo con gran anterioridad a la sesión."411 En aquella reunió entre els comitès 
d'Acció Republicana i del Partit Socialista —que se celebrà en la seu de la Federació 
Socialista—, els primers presentaren com a candidat Emili Darder i els segons Jaume Garcia 
i per sorteig la designació va recaure en el candidat d'Acció Republicana.412 
En la sessió municipal del 13 de desembre, presidida pel segon tinent de batle Ignasi 
Ferretjans, es va procedir a l'elecció del nou batle de Palma, que donà com a resultat 13 vots 
a favor d'Emili Darder, 13 paperetes en blanc, 3 vots a favor de Lluís Ferbal i 1 vot a favor de 
Lambert Juncosa. Seguidament, el secretari proclamà batle interí Emili Darder, que passà a 
ocupar la presidència. Finalment, el dia 20 de desembre, la corporació municipal féu la 
tercera i definitiva votació del càrrec de batle, i va ser elegit Emili Darder per 14 vots a favor 
i 14 paperetes en blanc. 
Al començament de febrer de 1934, els centres d'Acció Republicana del districte 3er, 
celebraren en el local de La Llibertat un cafè de companyonia en homenatge del batle Emili 
Darder per la seva gestió al front de les comissions de Cultura i Sanitat de l'Ajuntament de 

409.- La Almudaina, dissabte, 9 de desembre de 1933, pàg. 4. En la mateixa pàgina, el diari publicanava la 
convocatòria, signada pel secretari R. García Galán, de la junta general extraordinària de l'Agrupació Socialista 
Palmesana per tractar de qüestions "político-municipales." 
410.- "Política local. Acció Republicana de Mallorca", a La Almudaina, divendres, 8 de desembre de 1933, pàg. 
2. 
411.- La Almudaina, dimarts, 12 de desembre de 1933, pàg. 2. 
412.- La Almudaina, dijous, 14 de desembre de 1933, pàg. 2. 
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Palma.413 Hi hagué parlaments, a més dels representants dels distints centres republicans, del 
regidor Manuel Cirer,414 del president de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament Eduardo 
Gómez Ibáñez415 i del batle Emili Darder416 i, tancà l'acte el president del centre La Llibertat 
Onofre Sureda.417 

413.- Segons la crònica de l'acte, el centre estava ple de gent i el local s'havia adornat amb els retrats dels 
"màrtirs" de Jaca Fermín Galán i García Hernández i quan s'inicià l'acte aparegué una joveneta "tocada con el 
gorro frigio" que fou molt aplaudida. Hi assistiren els comitès dels centres d'Acció Republicana de Palma, La 
Llibertat, Eixample, es Molinar; el Centre Culutral dels Hostalets; el preident i secretari de l'entitat Trabajadores 
de la Enseñanza; els regidors Manuel Cirer i Eduardo Gómez Ibáñez de la minoria d'Acció Republicana, que 
amb el president del centre La Llibertat, Onofre Sureda i el batle Emili Darder ocuparen la presidència. Es 
llegiren nombroses adhesions, destacant les dels regidors Francesc de Sales Aguiló i Lambert Juncosa. "Política 
local. Café de compañerismo al alcalde de Palma D. Emilio Darder en el caserio de "La Libertad", a La 
Almudaina, dimarts, 6 de febrer de 1934, pàg. 2. 
414.- El veterà republicà glosà la gestió de Darder en l'aspecte sanitari i escolar i comentà que la seva 
"exaltación a la primera magistratura de la Ciudad era el colofón obligado de tan brillante labor política, de la 
cual cabe destacar un episodio harto significativo: el entusiasmo con que el público le ovacionó el día en que el 
señor Darder, en el salón de sesiones de nuestro Ayuntamiento, defendió, con inflamado fervor, la consignación 
para la obra escolar, ovación que secundaron, aplaudiéndole en pié todos los concejales. Resaltó que 
únicamente en gracia a tales merecimientos había querido sumarse personalmente a dicho acto a pesar de su 
estado de salud, harto precario." "Política local. Café de compañerismo al alcalde de Palma D. Emilio Darder en 
el caserio de "La Libertad", a La Almudaina, dimarts, 6 de febrer de 1934, pàg. 2. 
415.- Glosà el moment polític i digué que creia innecessari fer l'apologia de l'homenatjat davant persones que 
coincidien i rivalitzaven en estimació i admiració cap a Darder i recomenà que de l'acte "se hiciera lo posible 
para robustecer aún más los sentimientos de republicanismo izquierdista de los reunidos." "Política local. Café 
de compañerismo al alcalde de Palma D. Emilio Darder en el caserio de "La Libertad", a La Almudaina, 
dimarts, 6 de febrer de 1934, pàg. 2. 
416.- Després d'una ovació de diversos minuts, començà la seva intervenció dient que s'havia resistit a la 
celebració de l'acte pel caràcter personal que se li volia donar, ja que ho considerava immerescut. S'hi havia 
avingut únicament amb la intenció que l'acte "sirviera de confraternización política y de reafirmación de los 
ideales de "Acción Republicana", a cuyo servicio ha puesto sus actividades, sino con el fruto y éxito que eran su 
deseo, por lo menos con todo su fervor y buena voluntad." Continuà dient que "en la obra sanitaria y escolar del 
Ayuntamiento la mayor parte del éxito, más que a su gestión personal, es debida al apoyo que noblemente han 
encontrado sus iniciativas entre los elemento que formaron la conjunción republicano-sicialista."[sic] Es 
lamentà de la injustícia de les campanyes que "ciertos elementos han realizado contra la gestión administrativa 
de los concejales de izquierda, campaña que los hechos desmienten cumplidamente con la razón 
incontrovertible de las cifras, pues todos los ejercicios económicosse han cerrado con superávit, alcanzando el 
de hogaño a más de medio millón de pesetas. Hizo referencia a las cifras publicadas por don Lorenzo Bisbal 
demostrativas del éxito obtenido por el Ayuntamiento en la administración de los arbitrios municipales, a cuya 
relación puede añadir, haciéndolos públicos los resultados del próximo pasado mes de enero que, en relación 
con la del año pasado alcanza un aumento de siete mil y pico de pesetas." Seguidament, es referí a la tasca 
escolar de l'Ajuntament i digué que s'havien adquirit solars per 70.000 ptes., "cuyo valor real es de quinientas 
mil, habiéndose podido obtener tan enorme reducción gracias a la orientación dada a la política pedagógica 
municipal. Otros datos que evidencian por sí solos la labor del Ayuntamiento en materia escolar son los 
siguientes: el número de escuelas ha sido aumentado en setenta y ocho y el censo escolar, que era de dos mil 
quinientos alumnos alcanza en la actualidad la cifra de cinco mil quiniesntos[sic], número que no responde, 
todavía, a las necesidades de la Ciudad y que no cubre, ni en su mitad, el que alcanza la totalidad del plan en 
realización. Resalta igualmente las mejoras concedidas al personal del magisterio municipal, que de setenticinco 
pesetas mensuales que percibían —cifra en verdad humillante— ha nsido[sic] aumentados a doscientas diez." 
Continuà parlant de la reorganització de la Comissió i dels serveis de Sanitat Municipal, comentà que "tan 
abandonados se hallaban en tiempos de la monarquía, resalta que el Ayuntamiento de la República, entre otras 
cosas, ha conseguido para nuestra Ciudad un dispensario antituberculoso modelo (como se evidenciaba e 
nla[sic] memoria del Director Dr. Manera, de la cual fueron facilitadas copias a la Prensa) y tres nuevos 
dispensarios, dos de ellos ya inaugurados y otro en construcción, en el caso de la Ciudad, que será el mejor 
montado de cuantos existen en España." També es va referir a les dones, —que segons el cronista en gran 
nombre presenciaven l'acte—, dient que entrava en el programa d'Acció Republicana conseguir-lis "todas las 
mejoras posibles entre ellas la instalación de las necesarias "Casas Cuna", para la primera de las cules[sic] ya 
existe consignación y será instalada próxima a la barriada de La Libertad por su carácter obrero, y cuyos 
establecimientos facilitarán la custodia de los hijos de los trabajadores y cuya misión se complementará con la 
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La creació d’un òrgan de premsa: el setmanari República 
El diumenge, 21 de gener de 1934, se celebrà una junta general extraordinària —convocada 
per la Junta Administrativa d'Acció Republicana— per tractar sobre la publicació del 
setmanari d'esquerra República.418 
Gairebé una setmana després, el 27 de gener, va aparèixer el setmanari República, que se 
subtitulà "Setmanari d'esquerra." Dirigit inicialment per Joan Sanxo Tous, tingué la redacció 
i l'administració a la seu central del partit —carrer de la Constitució, núm. 120, de Palma— 
S'edità a les impremtes de Francesc Soler [del núm. 1, del 27 de gener de 1934, al núm. 2, del 
3 de febrer de 1934] i Gráficas Mallorca [des del núm. 3. del 10 de febrer de 1934, al núm. 
100, del 18 de gener de 1936] i va tenir un tiratge de 500 exemplars.  Formalment, cada 
número tenia 4 pàgines (de 43 x 31,5 cm), a 4 columnes. El número solt costava 15 cèntims 
de pesseta i les subscripcions mensuals costaven 0,75 ptes a Palma i 1 pta als pobles de la 
Part Forana, i les trimestrals, 2,25 ptes a Palma i 3 ptes. als pobles.  
El primer editorial era ben explícit i es titulava "Hay que volver a empezar." Es prenia la 
frase d'Azaña que expressava la missió de les esquerres en aquells moments. Afirmà que els 
"autèntics" republicans de Mallorca havien de "redimir" l'illa, "desierto espiritual y cívico, 
del caciquismo plutócrata-clerical que todavía sigue oprimiendo las conciencias y 
envileciendo los espíritus con el tráfico infamante que de los mismos hace a base de 
amenazar con el hambre a quien quiere mantener su dignidad de hombre y de ciudadano." 
S'havia de tornar a començar amb el mateix entusiasme i fe que es feia al començament de 
1931 quan s'havia de conquerir la República, "pero ahora se trata de reconquistarla." 
Reconquerir-la  "no de los viejos y desprestigiados fantoches monárquicos, sino de las 
nuevas hordas fascistas y de sus flamantes “líderes” con sus criminales designios más o 
menos embozados; de reconquistarla de manos de quienes, usurpando el nombre de 
republicanos, fueron antaño nuestros aliados, sellaron nuestros compromisos revolucionarios 
y que, después, demostrando poseer tanto exceso de facundia y de tópicos demagógicos 
como carencia absoluta de un contenido ideológico firme y de una ética política 
recomendable, no han vacilado en hacer vergonzosa entrega a las derechas de sus ímpetus 
revolucionarios; primero, en el más inmoral de los contubernios en sus luchas electorales; y 
ahora, haciéndose instrumentos de las mismas en el Gobierno y en el Parlamento."  
Dedicà diversos paràgrafs a criticar el Govern de Lerroux, que "hemos visto no lo 
ambicionaban, como medio de desarrollar una obra nacional de moralidad y de justicia, sino 
tan solo como trampolín para encumbrar a algún arrivista y como botín que se había de 
repartir entre la clientela. Y esto, repetimos, a costa de las más oprobiosas transigencias y 
deshonrosas claudicaciones. De ahí que contemplemos el triste espectáculo de un Gobierno, 
carente de toda autoridad moral, vivir de limosna de las derechas y haciendo una obra 
verdaderamente alarmante ya que se han ido entronizando en puestos de mando los militares 
cuyo republicanismo está en entredicho, han recuperado su influencia los viejos caciques y se 
viene desarrollando una política en contra del pueblo, como lo corrobora la desdichada 
política social y el encarecimiento de las subsistencias, para defender las arcas de los 
adinerados. Y de ahí también que se el[sic] espectáculo de ver al Parlamento, que fué en las 
Constituyentes admirable reducto del espiritu revolucionario, cobijar nuevamente a toda la 
picaresca política española, engrosada ahora con unos monigotes varios flotantes a merced de 

instalación de cantinas para las parturientas." "Política local. Café de compañerismo al alcalde de Palma D. 
Emilio Darder en el caserio de "La Libertad", a La Almudaina, dimarts, 6 de febrer de 1934, pàg. 2. 
417.- "Política local. Café de compañerismo al alcalde de Palma D. Emilio Darder en el caserio de "La 
Libertad", a La Almudaina, dimarts, 6 de febrer de 1934 pàg. 2. 
418.- "Política local. Acción Republicana", a La Almudaina, dissabte, 20 de gener de 1934, pàg. 3 
(convocatòria, signada pel secretari P. Sureda). 
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los enemigos del pueblo y de la República. En el Parlamento se ven, como certeramente 
señalaba “El Socialista”, a Melquiades Alvarez, el asesor de la Dictadura en el asunto de la 
Telefónica; Alba, en la presidencia de las Cortes; Goicoechea, Fuentes Pila, Romanones, 
Vallellano y demás personajes monárquicos en los escaños. Y en los escaños también, 
Rodríguez de Viguri, ministro el dia que fusilaron a Galán y García Hernández. En el banco 
azul, aliados monárquicos y republicanos de muy débil republicanismo. Todos dirigidos por 
las minorías que no quieren la República; por Roma que nos invade de nuevo, que rige la alta 
política –y la baja- de la nación. Y con todo esto un programa para vulnerar la Constitución 
con lo de los haberes del clero; hollar la justicia republicana con una amnistía que pretende 
abrir las puertas de las cárceles a los que atentaron contra la República; desentenderse para 
mejor amparar la impunidad de las responsabilidades de los fusilamientos de Jaca... etc." 
Acte seguit, es demanava que s'havia fet del laicisme, de la soberania del poder civil, de la 
reforma agrària —que anomenava "la revolución en el agro", i de la justícia republicana i de 
la Constitución. Fins i tot, preguntava "¿Es esto vuestra República, Republicanos de 
Mallorca? No, no es esto lo que se quiso conquistar en momentos de inolvidable emoción 
ciudadana. No cabe pues ahora sinó el camino citado: “Volver a empezar”." I savia de tornar 
a començar borrant les discòrdies "entre los republicanos verdaderos, en aras de la unión 
sagrada que hemos de sellar, como medicina heróica, para conseguir en Mallorca el triunfo 
que tan esplendorosamente han sabido conquistar ya nuestro doblemente hermanos de 
Cataluña." S'havia de tornar a començar  "enarbolando nuevamente la bandera de la 
República que se ha querido manchar en el torbellino de los odios y rencores que envenenan 
el ambiente político español. Pero que bajo sus pliegues no se cobije en adelante, sinó a quien 
la quiera pura y sin contactos que la deshonren." Justificava el títol de la publicació, 
República, que volia ser el portavoz del auténtico republicanismo mallorquín y ser eco en 
nuestra tierra de las inquietudes y vibraciones de la vanguardia política española." Acabava 
amb l'esperançador paràgraf "¡Ojalá pues republicanos que encontremos la máxima 
cordialidad en vuestra acogida y que veais en “República” la enseña de nuestros comunes 
ideales, que hemos de defender con más entusiasmo y tesón que nunca, seguros de que en un 
futuro muy próximo, hemos de conseguir un rotundo triunfo que ha de tener plena eficacia, 
ya que las experiencias del ayer han de ser lección para el mañana!” 
Com era costum, la premsa donà notícia de l'aparició del nou setmanari d'Acció Republicana. 
Així, el setmanari socialista El Obrero Balear celebrà l'edició del nou periòdic i destacà que 
"En esta beatífica y calmosa Ciudad nos sentíamos un tanto desolados en nuestra abrumadora 
tarea de desinfectar el ambiente de tanta miasma monárquica-clerical. Por eso saludamos 
con cordialidad y alborozo al nuevo paladín de la libertad y del derecho, esperanzados de que 
ha de perseverar en el sacrificio que representa en Palma una batalla sostenida contra las 
oligarquías económico-clericales."419 
La revista La Nostra Terra anuncià l’inici de la publicació sintetitzant l'article de presentació 
afirmant “diu que la seva finalitat és servir de nexe als partits d’esquerra, defensant aquells 
punts de llur ideari que poden ésser base d’una acció comuna.”420 
Aquest setmanari, del qual aparegueren 100 números, s'edità fins el 18 de gener de 1936, va 
ser l'òrgan primer d'Acció Republicana (des del núm. 1, del 27 de gener de 1934, al núm. 11 
del 7 d'abril de 1934) i després d'Esquerra Republicana Balear (des del núm. 12, del 14 
d'abril de 1934, al núm. 100, del 18 de gener de 1936) arran de la fusió d'Acció Republicana 
amb el Partit Republicà Radical Socialista Independent. 
 
 

419.- "República", a El Obrero Balear, núm. 1.676. Palma, 9 de febrer de 1934, pàg. 3. 
420.- La Nostra Terra, núm. 73. Palma, gener de 1934, pàg. 39. 
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Cap a la fusió dels partits republicans d'esquerres al començament de 1934 
Tal com assenyala Manuel Azaña en les seves memòries, després dels fracàs de les eleccions 
de Corts de novembre de 1933, "el único asunto a que presté atención y en el que puse 
empeño fue el de la fusión de los partidos republicanos de izquierda. El Radical-Socialista 
había sido barrido totalmente. Uno solo diputado de esa procedencia había logrado puesto en 
las Cortes, y para eso, era disidente. Acción Republicana se había reducido a seis y ocho 
diputados. Del Partido Gallego [ORGA] había salido Casares y no sé si alguno más. Se 
imponía una reorganización a fondo y una sola dirección, fundiendo todas las agrupaciones 
locales existentes. De los restos de tres partidos pequeños, saldría seguramente un núcleo ya 
importante por el solo hecho de la fusión, y que tendría fuerza y autoridad para atraerse a 
muchos otros republicanos, siendo seguro su crecimiento rápido. En realidad, pocas personas 
querían de veras la fusión en los tres partidos. Acción Republicana miraba con desconfianza 
a los radicales-socialistas, por su conducta en las Constituyentes y por su propensión a la 
demagogia. Los radicales-socialistas veían en la fusión una posible pérdida de importancia, 
porque bien claro estaba que la dirección del nuevo partido no iría a ellos. Se atravesaban 
disputas y rivalidades personales o de grupito. Todos los inconvenientes se vencieron. 
Deseché los términos medios y las evasivas. El nuevo partido de Izquierda Republicana 
quedó constituído en abril [de 1934.421 
El gener i febrer de 1934, es desenvolupaven les negociacions a nivell estatal entre els partits 
d'esquerres i, a mitjans febrer, s'arribà a un acord sobre la fusió Acció Republicana, el Partit 
Republicà Radical Socialista Independent i l'ORGA i una comissió d'enllaç començà a 
treballar enla redacció dels estatuts del nou partit i en el text programàtic.422 Mentrestant, a 
Mallorca, el 15 de febrer, l'agrupació de Palma d'Acció Republicana es va reunir en 
assemblea ordinària i es mostrà favorable a la fusió dels partits d'esquerres en un sol partit.423 
Tres dies després, el diumenge, dia 18 d'aquell mes, es féu un cafè de companyonia en el 
local d'Acció Republicana de Mallorca, de la plaça de la Constitució, núm. 120, 1er, en què 
foren convidats "todos los elementos izquierdistas sin distinción de matices, como primer 
contacto entre los que han de constituir, unidos, el núcleo republicano de izquierda en estas 
islas."424 Hi assistiren representacions del Partit Republicà Democràtic Federal, del Partit 
Republicà Radical Socialista Independent i d'Acció Republicana de Mallorca. L'objectiu de 
la reunió, impulsada per Acció Republicana, fou iniciar els contactes entre aquests partits que 
"se muestran deseosos de formar un solo partido de izquierdas." Al mateix temps, l'acte 
constituí una adhesió "absoluta" a l'ideari i programa exposat per Manuel Azaña en el discurs 
del Cine Pardiñas de Madrid l'11 de febrer. La presidència de la trobada va estar integrada 
pel president d'Acció Republicana de Mallorca, Vicente Tejada; el batle de Palma Emili 
Darder; el president dels radicals socialistes independents Jaume Comas; el president del 
federals democràtics Sebastià Perelló, i altres directius dels tres partits que participaren en 
l'acte. Hi hagué intervencions, per part d'Acció Republicana, de Vicente Tejada —que exposà 
la significació de l'acte i de la voluntat d'Acció Republicana de Mallorca—425 i d'Antoni 

421.- AZAÑA, Manuel: Diario completos. Monarquía, República, Guerra Civil. Editorial Crítica. Barcelona, 
2004, pàgs. 1.024-1.025. 
422.- ESPÍN, Eduardo: Azaña en el poder. El partido de Acción Republicana. Col·lecció "Monografías", núm. 
35. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1980, pàgs. 160-161. 
423.- "Política local. La asamblea municipal de "Acció Republicana", a La Almudaina, dimarts, 13 de febrer de 
1934, pàg. 3 (convocatòria, signada pel secretari A. Llabrés). 
424.- "Política local. Café de compañerismo", a La Almudaina, diumenge, 18 de febrer de 1934, pàg. 2 
(convocatòria signada per la Comissió). 
425.- Vicente Tejada assenyalà que Acció Republicana, "consecuente con su historia, mostró deseos siempre de 
una fusión de los partidos de izquierda fué el eje de concentración de los verdaderos republicanos, de los viejos 
(de los históricos), y de las generaciones republicanas nuevas, que se inclinaron siempre ante la realidad política 
del momento." Afegí que l'acte servia "de primer contacto entre los republicanos de izquierda brindaba para que 
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Ques;426 pels demòcrates federals, de Gisbert,427 i pels radicals socialistes, Trian.428 
Seguidament, també hi hagué parlaments dels regidors d'Acció Republicana Eduardo Gómez 
Ibánez,429 Lambert Juncosa430 i Bernat Jofre —que llegí una adhesió de Francesc de Sales 
Aguiló—;431 de Tomàs Costa,432 del vell republicà Joan Rullan Frau —mestre Sóller—,433 del 
batle de Palma Emili Darder,434 de Trian,435 de Jaume Comas,436 del director del setmanari 

fuera la base de una unión sincera y que ella sea el dique que contenga el avance de ese contubernio derechista." 
"Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, 
pàg. 2. 
426.- En la seva intervenció, propugnà per que la unió de les forces esquerranes, tant a Mallorca com a la resta 
d'Espanya "por cuanto obedece a una realidad que seinten todos los espíritus netamente republicanos y una 
necesidad que se impone para defender nuestra causa política." Afegí que havia demostrat l'error de conservar 
tants de matisos polítics el resultat de les eleccions generals de novembre de 1933. "Política local. Hacia la 
fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
427.- Comentà que li era molt grat oferir en nom del seu partit una salutació als republicans d'esquerres que 
s'havia reunit allà al "grito de unión." Afegí que com a demòcrata i esquerrà "nuestro entusiasmo por esta íntima 
convivencia izquierdista es sincera y nuestra actividad entusiasta no se habrá esperar." "Política local. Hacia la 
fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
428.- Assenyalà que considerava a tots els reunits, després d'aquell acte, com a "correligionarios ante la lucha 
que comunmente iban a emprender" i afegí que veia a "Azaña al estadista por antonomasia, al hombre cumbre 
de la política española, alrededor del cual tenía que hacerse la fusión de los partidos de izquierda". Acabà 
abogant per la supervivència de la democràcia "a los embates que recibe de la derecha y de la extrema 
izquierda, convencido de que en el régimen de libertad los hombres de izquierda han de lograr el bienestar 
social y político del país." "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, 
dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
429.- Després de glosar la significació de l'acte que es celebrava i d'historiar la desunió dels partits republicans, 
mostrà la satisfacció que li produïa el fet "innengable de una unión sincera, aunque para ella haya sido precisa la 
represión de las derechas." Afegí que a la unió dels partits d'esquerra hi havien d'anar tots amb l'entusiasme i 
"vincularse en forma tal que jamás se rompieran los lazos y así hacer posible la realización de los comunes 
ideales." Acabà afirmant "Afrontemos con resolución el dolor que a todos nos ha de producir deshacernos de 
nuestra personalidad. Este dolor tiene mucho de comparable con el dolor que una madre siente al dar a luz. Es 
un dolor que hemos de sentir con la sonrisa en los labios: nos purifica y nos llena de satisfacción, porque damos 
margen a unas posibilidades políticas que nunca habían existido." "Política local. Hacia la fusión de los partidos 
de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
430.- Afirmà que les esquerres espanyoles havien trobat l'home que necessitaven, Manuel Azaña, sense que 
això però significàs despreci per a altres homes prominents de l'esquerra. Ensalçà la figura d'Azaña com a 
defensor de la democracia i del règim de llibertat i, afegí que "solamente el acuciamiento de las derechas podría 
producir en los partidos de izquierda la salida de una actitud pacífica en que siempre se han portado." "Política 
local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
431.- Digué que "esperaba de esta fusión de los partidos de izquierda la formación de un partido nacional de 
parecida importancia a la que en Francia tiene el partido Radical Socialista. Este partido español, como el 
partido francés indicado, tendrá un estado mayor de prohombres que hará factible múltiples soluciones 
políticas." També parlà de la necessitat que el nou partit acollís a totes les forces esquerranes que "huyen" del 
radicals i va combatre el caciquisme, "cuyo poder ha sido aumentado con el voto de la mujer." "Política local. 
Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
432.- Proposà que s'enviassin telegrames als dirigents dels partits polítics reunits, expresant-lis els desitjos de 
fusió en un sol partit. "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 
21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
433.- Joan Rullan Frau, conegut popularment com mestre Sóller, tenia 72 anys i era considerat el republicà més 
vell de Palma. En el breu parlament, expressà la satisfacció que li produïa l'acte d'unió en un sol partit de tots els 
republicans. "Con entusiasmo juvenil hizo votos de defender la República de todas las amenazas que la 
acechan." "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer 
de 1934, pàg. 2. 
434.- "Se congratuló del entusiasmo reinante en aquellos momentos de lucha. Cifró el éxito del partido de 
izquierda en que éste no se separe de la línea recta que ha guiado la conducta de los hombres políticos de 
izquierda españoles. Combatió la traición que a la República han hecho los republicanos llamados históricos" i 
acabà expressant la confiança en la formació d'un partit "fuerte por la disciplina." "Política local. Hacia la fusión 
de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
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República437 i de Pere Capellà —que acabà advocant per la incorporació de les joventuts en 
l'organització política d'esquerres.—438 
El dissabte, 10 de març, se celebrà l'assemblea municipal extraordinària de l'agrupació de 
Palma en el local social de la plaça de la Constitució, núm. 120, per donar compte de les 
gestions duites a terme per la Comissió per a la constitució del partit únic d'esquerres 
republicanes.439 
L'endemà, el diari madrileny El Sol féu públic el el text programàtic del nou partit Izquierda 
Republicana mentre que el 31 de març Acció Republicana celebrà la seva darrera Assemblea 
Nacional.440 
Els dies 1 i 2 d'abril se celebrà a Madrid l'assemblea de fusió de les tres organitzacions 
polítiques —Acció Republicana, Partit Republicà Radical Socialista Independent i 
l'ORGA—. Es varen discutir les ponències sobre l'ideari polític, els estatuts, la declaració 
d'afiliats i la declaració política. Així mateix, el dia 2, després de debatre les ponències es va 
elegir el Consell Nacional d'Izquierda Republicana —que igual que el primitiu d'Acció 
Republicana era integrat per 25 membres.— Va ser presidit per Manuel Azaña i com a 
vicepresident i secretari general varen ser designats Marcel·lí Domingo i José Salmerón, 
respectivament. Entre les 22 vocalies restants no hi hagué cap representant de les Balears.441 
A les illes, les gestions entre els partits republicans d'esquerres culminaren en la 
convocatòria, el diumenge 8 d'abril, en l'assemblea constituent del nou partit Esquerra 
Republicana Balear, que integrà Acció Republicana i el Partit Radical Socialista 
Independent, a més de molts de membres del Partit Republicà Federal de Mallorca.442 El 

435.- Llegí el telegrama proposat pel Tomàs Costa per a ser enviat a Manuel Azaña, Marcel·lí Domingo i 
Emilio Niembro. El text deia: "Reunidos Acción Republicana, Radicales Socialistas Independientes y Federales 
Democráticos en acto compañerismo acuerdan saludarle expresándole aspiración común de que unión 
izquierdas republicanas sea un hecho inmediato. Le saludan. Por Acción Republicana, Vicente Tejada. Por 
Radicales Socialistas Independientes, Jaime Comas. Por Federales Democráticos, Sebastián Perelló." "Política 
local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
436.- Assenyalà l'"encumbramiento que ciega a las derechas que se creen soberanas en la opinión española, lo 
que ha hecho emprendieran desfrenadamente la contrarevolución" i acabà negant a les dretes la majoria "de que 
vieen blasonando." "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 
de febrer de 1934, pàg. 2. 
437.- Manifestà que "la juventud no sabe ni quiere hablar, pero si actuar con decisión. Afirma que puede 
parecer paradójico que mientras hay quien toma la cruz a cuestas, los republicanos de izquierda se reunan en 
cafés de compañerismo, donde auna entusiasmo, alegría y esperanza." "Política local. Hacia la fusión de los 
partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
438.- "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 
1934, pàg. 2. 
439.- "Política local. Accio Republicana de Mallorca", a La Almudaina, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 3 
(convocatòria, signada pel secretari Jaume Serret). 
440.- El document elaborat pel Consell Nacional va ser aprovat per unanimitat i "viene a presentar la fusión 
como acto imprescindible en aquella circunstancias, aunque el partido, dada su trayectoria política, podía mirar 
sin preocupación el futuro. El último acto de la assamblea fue la elección de tres comisiones de entre los 
delegados de Acción para la asamblea de fusión, comisiones que habrían de discutir el ideario, los estatutos y la 
declaración política del nuevo partido. Estas comisiones comenzaron a trabajar al finalizar la asamblea, 
presididas, respectivamente, por E. Ramos, Esplá y Ruiz Funes." ESPÍN, Eduardo: Azaña en el poder. El 
partido de Acción Republicana. Col·lecció "Monografías", núm. 35. Centro de Investigaciones Sociológicas. 
Madrid, 1980, pàg. 161. 
441.- Sobre aquesta assemblea de fusió, vegeu ESPÍN, Eduardo: Azaña en el poder. El partido de Acción 
Republicana. Col·lecció "Monografías", núm. 35. Centro de Investigaciones Sociológicas. Madrid, 1980, pàgs. 
161-163.  
442.- Sobre la formació d'Esquerra Republicana Balear, vegeu l'apartat sobre aquest partit. 
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setmanari socialista El Obrero Balear publicà una notícia informativa de la fusió dels 
republicans d'esquerres.443 
En aquelles setmanes es va viure una certa crisi en l'agrupació de districte de la raval de 
Santa Catalina, de Palma quan, el 17 d’abril s’acordà elegir , en junta general, la nova Junta 
Directiva, que va ser integrada per Eduardo Gómez (president), Guillem Salleras 
(vicepresident), Gaspar Pedrero (dipositari-comptador), Guillem Salom (secretari), Francesc 
Mas (vicesecretari) i, com a vocals, Bernat Garí (1er), Cristòfol Alemany (2on), Vicenç Prats 
(3er), Juan Díaz (4art), Faustí Pujol (5è) i Mateu Arrom (6è). Una vegada efectuada la 
votació, Guillem Salom i Francesc Mas no acceptaren els càrrecs de secretari i vicesecretari 
respectivament i presentaren la dimissió. Novament, en la junta directiva de l’11 de maig 
s’acordà nomenar interinament per a cobrir els esmentats càrrecs Ramón Vázquez i Gaspar 
Berga, respectivament.444 
 
La fusió del Partit Republicà Radical Socialista Independent amb Acció Republicana 
per fundar Esquerra Republicana Balear 
Després del fracàs en les eleccions generals de novembre de 1933, els partits republicans 
d'esquerra varen qüestionar la fragmentació del republicanisme d'esquerres. Aleshores, es 
varen produir contactes i converses per formar un nou partit, que havia d'aglutinar la 
fragmentació de les forces republicanes d'esquerres que eren fidels a "l'esperit del 14 d'abril." 
En el conjunt de l'Estat, en les eleccions de novembre de 1933, Acció Republicana, de 
Manuel Azaña, havia perdut 25 actes de diputats, mentre que el Partit Republicà Radical 
Socialista n'havien cedit 50. Fins i tot, el líder i ministre Marcel·lí Domingo havia fracassat 
en les dues circumscripcions en les quals s'havia presentat.445 
El gener de 1934, Domingo plantejà la necessitat d'actuar intensament per reconquerir la 
República, amb la creació d'una plataforma forta i sense fissures. Aleshores, el dirigent català 
defensà la creació d'una federació de partits mentre que Manuel Azaña apostà per la 
unificació. Finalment, va prevaldre el criteri d'Azaña i els primers dies d'abril de 1934, a 
Madrid, es féu l'assemblea de constitució d'Izquierda Republicana i es formà el Consell 
Nacional i es varen dissoldre els partits fundadors.446  
A Mallorca, el diumenge, 18 de febrer de 1934, es féu un cafè de companyonia en el local 
d'Acció Republicana de Mallorca, de la plaça de la Constitució, núm. 120, 1er. Hi foren 
convidats "todos los elementos izquierdistas sin distinción de matices, como primer contacto 
entre los que han de constituir, unidos, el núcleo republicano de izquierda en estas islas."447 
Hi assistiren representacions del Partit Republicà Democràtic Federal, del Partit Republicà 
Radical Socialista Independent i d'Acció Republicana de Mallorca. L'objectiu de la reunió, 
impulsada per Acció Republicana, fou iniciar els contactes entre aquests partits que "se 
muestran deseosos de formar un solo partido de izquierdas." Al mateix temps, l'acte 
constituïa una adhesió "absoluta" a l'ideari i programa exposat per Manuel Azaña en el 

443.- "Unión de los republicanos de izquierda", a El Obrero Balear, núm. 1.685. Palma, 13 d'abril de 1934, pàg. 
2. 
444 .- Comunicació del 31 de juliol de 1934 del secretari interí Ramón Vázquez i del vicepresident Guillem 
Salleras al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.630. Exp. 2.272. ARM. 
445.- Sobre aquesta qüestió, vegeu PUJADAS i MARTÍ, Xavier: Marcel·lí Domingo i el marcel·lisme. 
Ajuntament del Vendrell/Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1996, pàgs. 395-401. 
446.- PUJADAS i MARTÍ, Xavier: Marcel·lí Domingo i el marcel·lisme. Ajuntament del Vendrell/Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1996, pàgs. 401-406. 
447.- "Política local. Café de compañerismo", a La Almudaina, diumenge, 18 de febrer de 1934, pàg. 2 
(convocatòria signada per la Comissió). 
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discurs del Cine Pardiñas, de Madrid, de l'11 de febrer de 1934.448 La presidència de l'acte va 
estar integrada pel president d'Acció Republicana de Mallorca, Vicente Tejada; el batle de 
Palma Emili Darder; el president dels radicals socialistes independents Jaume Comas; el 
president del federals democràtics Sebastià Perelló, i altres directius dels tres partits que 
assistiren en l'acte. Hi hagué intervencions, per part d'Acció Republicana, de Vicente Tejada 
—que exposà la significació de l'acte i de la voluntat d'Acció Republicana de Mallorca— i 
d'Antoni Qués; pels demòcrates federals, de Gisbert, i pels radicals socialistes, Joan Trian. 
Aquest assenyalà que considerava a tots els reunits, després d'aquell acte, com a 
"correligionarios ante la lucha que comunmente iban a emprender" i afegí que veia a "Azaña 
al estadista por antonomasia, al hombre cumbre de la política española, alrededor del cual 
tenía que hacerse la fusión de los partidos de izquierda". Acabà abogant per la supervivència 
de la democràcia "a los embates que recibe de la derecha y de la extrema izquierda, 
convencido de que en el régimen de libertad los hombres de izquierda han de lograr el 
bienestar social y político del país."449  Seguidament, també hi hagué parlaments dels regidors 
d'Acció Republicana Eduardo Gómez Ibánez, Lambert Juncosa i Bernat Jofre —que llegí una 
adhesió de Francesc de Sales Aguiló—; de Tomàs Costa, del vell republicà Joan Rullan Frau 
—mestre Sóller—, del batle de Palma Emili Darder, del director del setmanari República, 
altra vegada de Joan Trian,450 del president del Partit Republicà Radical Socialista 
Independent Jaume Comas451 i del secretari de l'agrupació d'Algaida del PRRSI, Pere Capellà 
—que acabà advocant per la incorporació de les joventuts en l'organització política 
d'esquerres.—452 
L'endemà, Vicente Tejada, d'Acció Republicana; Jaume Comas, del Partit Republicà Radical 
Socialista Independent, i Sebastià Perelló, del Partit Republicà Federal Democràtic, 
telegrafiaren a Marcel·lí Domingo per donar li compte que "reunidos acción republicana[,] 
radicales socialistas independientes y federales democraticos en acto compañerismo acuerdan 
saludarle expresandole aspiracion comun de que union izquierdas republicanas sea un hecho 
inmediato."453  
El 4 de març, a les 22 h, Guillem Salleras, d'Acció Republicana, i Jaume Comas, del PRRS 
Independent , enviaren un telegrama a Marcel·lí Domingo en el qual li deien: "Reunidos acto 
entusiasta confraternidad civica siguiendo campaña fusion fuerzas republicanas Mallorca 
reiterale fervorosa adhesion rogando traslade comision redactora ideario izquierdista imprima 
maxima rapidez sus trabajos objeto recoger y estructurar rapidamente ansias autentico 

448.- Per a la transcripció íntegra d'aquest discurs, vegeu AZAÑA, Manuel: Obras completas.Vol. 5. Centro de 
Estudios y Constitucionales/Taurus. Madrid, 2008, pàgs. 51-83. 
449.- "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 
1934, pàg. 2. 
450.- Llegí el telegrama proposat per Tomàs Costa que havia de ser enviat a Manuel Azaña, Marcel·lí Domingo 
i Emilio Niembro. El text deia: "Reunidos Acción Republicana, Radicales Socialistas Independientes y 
Federales Democráticos en acto compañerismo acuerdan saludarle expresándole aspiración común de que unión 
izquierdas republicanas sea un hecho inmediato. Le saludan. Por Acción Republicana, Vicente Tejada. Por 
Radicales Socialistas Independientes, Jaime Comas. Por Federales Democráticos, Sebastián Perelló." "Política 
local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 1934, pàg. 2. 
451.- Assenyalà l'"encumbramiento que ciega a las derechas que se creen soberanas en la opinión española, lo 
que ha hecho emprendieran desfrenadamente la contrarevolución" i acabà negant a les dretes la majoria "de que 
vienen blasonando." "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 
de febrer de 1934, pàg. 2. 
452.- "Política local. Hacia la fusión de los partidos de izquierda", a La Almudaina, dimecres, 21 de febrer de 
1934, pàg. 2. 
453.- Telegrama del 19 de febrer de 1934 de Vicente Tejada, Jaume Comas i Sebastià Perelló a Marcel·lí 
Domingo. P.S. Madrid. Caja 1.566. Exp. 3. Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca.  
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republicanismo impaciente actuacion energica rescate República."454 Dos dies després, 
Domingo contestà a Comas per agrair-li el telegrama i manifestar-li que "seguramente en este 
mes se convocarán los Congresos de los Partidos para ultimar todo lo concerniente a la 
fusión de las izquierdas."455 
Les gestions entre els partits republicans d'esquerres culminaren en la convocatòria, el 
diumenge 8 d'abril, en l'assemblea constituent del nou partit Esquerra Republicana Balear, 
que integrà Acció Republicana i el Partit Republicà Radical Socialista Independent, a més de 
molts de membres del Partit Republicà Federal de Mallorca. 
 
La creació d’Esquerra Republicana Balear –ERB–  
Des de febrer de 1934, l'òrgan d'Acció Republicana de Mallorca, el setmanari República 
intensificà les crítiques al Partit Radical, tant en la seva gestió al front del Govern de l'Estat 
com d'algunes institucions de les Balears, i defensà la formació d'un front únic de les 
esquerres republicanes.456 D'una banda, a través de destacats apostava per la unió de les 
esquerres de les Balears en una sola formació política457 i, de l'altra, es féu ampli ressò de les 
tasques d'unió que portaven les esquerres republicanes arreu de l'Estat.458  
El 17 de març, Joan Sanxo sota el titular "Esquerra Republicana Balear" publicà un article en 
el qual parlava de la fusió entre Acció Republicana de Mallorca i del Partit Republicà 
Radical Socialista Independent en uns moments en què "l'ensorrament dels radicals feia 

454.- Telegrama del 4 de març de 1934 de Guillem Salleras i Jaume Comas a Marcel·lí Domingo. P.S. Madrid. 
Caja 509. Exp. 362. Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca. 
455.- Carta del 6 de març de 1934 de Marcel·lí Domingo a Jaume Comas. P.S. Madrid. Caja 509. Exp. 362. 
Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca. 
456.- "El frente unico de izquierdas", a República, núm. 5. Palma, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 4. Hi 
incloïa l'article "El nostre pensament", en el qual afirmava "No per ésser tòpics, es menys necessari recordar 
veritats, que semblen arreu admeses... i malgrat tot queden en l'inteligència, somortes, quan no en el 
subconscient. A aquesta categoria pertany l'aforisme: l'unió fa la força. Per sistema, som oposats a la 
multiplicació de partits polítics. Si l'home es preocupa de cercar matissos diferenciadors, estem segurs que 
naixeria un partit, en cada persona que es preocupi de la cosa pública... Y això evidentment tendria per mòvil 
l'egoisme més o menys disfressat que, en certs moments, ens fa creure únics depositaris de la veritat de doctrina 
i de la puresa de procediments. Però al capdavall res més qu'un mòvil egoista. Al nostre entendre, ens cal 
majorment cercar aquella zona d'interferència d'influències de distints centres y sectors on convergiran major 
nombre de voluntats. Tot el que així es perdi en matització es guanyarà en nacionalització i en universalitat. Y 
si aquest és el nostre punt de vista normal, majorment ens afirmam en ell, quan el moment anormal que vivim 
ens l'imposa, ultra qüestions de principis, com una necessitat indefugible, com un afer de vida o mort pels 
postulats de llibertat i justicia social, als quals ens devem. Celebrem, per tant, les corrents d'armonia iniciades 
tant a Madrid com a la nostra Capital, i voldríem que aquesta comprensió d'ara clogués definitivament una fusió 
lleial, sincera i amb voluntad de no trencar-la ni en les hores bones ni en les dolentes, de tots els partits 
d'esquerra. Nosaltres que sortirem a la palestra en l'ànim de fomentar-la, estem d'enhorabona."  
457.- En són mostres: "Republicans d'esquerra: Ara i sempre, un sol esperit ens agermana, un mateix ideal ens 
mou... Doncs, siem tots uns!", a República, núm. 5. Palma, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 4; "L'unió fa la 
força. Contra el feixisme cal l'unió de les esquerres republicanes", a República, núm. 6. Palma, dissabte, 3 de 
març de 1934, pàg. 4; a República, núm. 7. Palma, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 3; a República, núm. 10. 
Palma, dissabte, 31 de març de 1934, pàg. 3; a República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 2; 
"No hi ha temps a perdre, ni ajut despreciable: Esquerra Republicana de Balears ha d'acoplar tots els 
republicans autèntics", a República, núm. 7. Palma, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 4; "Un dia i altre la 
prensa ens assabenta que la fusió dels partis d'esquerra és ja un fet en totes les províncies d'España... Uep, en 
totes... que encara queda Balears endormiscada!", a República, núm. 9. Palma, dissabte, 24 de març de 1934, 
pàg. 1; "L'unió d'esquerres a Balears, com a tot arreu, és ja un fet. Que l'abraçada sia indestructible...!", a 
República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 4;  
458.- "Pro unión de izquierdas", a República, núm. 6. Palma, dissabte, 3 de març de 1934, pàg. 4; "La unión de 
izquierdas en Badajoz", a República, núm. 7. Palma, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 4; "Hacia la creación 
del partido Republicano de Izquierda", a República, núm. 9. Palma, dissabte, 24 de març de 1934, pàg. 4 
(notícies de Pamplona i Alacant); "Nueva esperanza", a República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, 
pàg. 2;  
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augmentar considerablement el nombre dels seus afiliats." Després de lloar l'actuació dels 
dirigents d'ambdós partits per formar la nova formació Esquerra Republicana Balear, 
exposava la seva reflexió sobre el que desitjava i volia que fos el nou partit. Indicava que 
"per la dignificació política del nostre poble vodriem que "Esquerra Republicana de Balears" 
fós extrictament balear i amb un contingut espiritual propi que asseguri la seva 
independència. Són condicions inexcusables per a què Balears abolesqui tuteles extranyes, 
que a voltes fan negligir els propis interessos i ens converteixen en servidors d'homes i partits 
que, ultra un desconeixement absolut, estan mancats del degut contacte amb les nostres 
realitats. Res tenim a dir contra les adhesions que assegurin una eficàcia, però la veritable 
direcció d'“Esquerra Republicana de Balears" no pot radicar fora de la nostra terra; no podem 
acceptar com a pròpia l'expressió d'un pensament que no es bassi en la personalitat del nostre 
ésser col·lectiu. Pel nostre recobrament; perque el nostre País assolesqui la seva expansió 
deguda i perque els nostres interessos tenguin cura necessària, cal que donem impuls i vida a 
organitzacions pròpies que ens redimeixin del trist servilisme, a que han servit dretes i 
esquerres fins ara." Afegia que el nou partit "senti el fet de la nostra autèntica personalitat, 
determinada no sols per l'història, sinó també per altres factors com la llengua, l'esperit i 
l'economia i ademés d'això donar, si, solucions pròpies, amarades de liberalisme a 
l'orientació general de l'Estat Espanyol. Però ja diem ademés del que ens és primordial." 
Aconsellava imitar el procés fet a València en el qual les esquerres s'havien unit sota el partit 
Esquerra Republicana del País Valencià, "amb una completa independència en la seva vida 
interna i en tots aquells assumptes propis de València, però a l'ensems mantendrà una íntima 
relació amb la resta de les forces esquerranes de la República, a fi de contribuir a una política 
general." Destacava que el nou partit de les illes, "seguint aquesta trajectòria", havia de 
treballar "per a la recuperació íntegra de la personalitat de Balears, mitjançant una autonomia 
político-administrativa, la més integral possible dins la Constitució de la República i tendir 
cap al recobrament i desenvolupament de la nostra cultura. Ha de propugnar per que els 
representants del Govern no puguin suspendre regidors, perque els governants sien del país i 
per una ampla autonomia dels Municipis. Ha d'incloure en el seu programa l'obtenció de la 
cooficialitat de la nostra llengua i de l'espanyola; i que l'ensenyança de l'infant es realitzi en 
la llengua pròpia."459 Seguidament, criticava els atacs del Govern de l'Estat "contra els 
legítims, i ben guanyats, interessos i la protesta unànim y valenta del nostre poble contra 
aquestes mesures perturbadores. Davant aquest protesta, ens ha omplit de vergonya l'actitud 
frenadora i acomodiatícia dels Diputats a Corts per Balears, cosa que ens explicam pel fet 
d'obrar sempre obeint a cervells extranys. Però aixó no ha d'ésser mai més possible. Els 
partits de dreta i esquerra haurien de torça el seu camí cap a aquesta independització. Si ells, 
els de dretas, no ho fan que sien les esquerres que comencin a caminar pel camí pla." Acte 
seguit, continuava dient: "Y per si algú ens objectàs que el poble no està prou capacitat per a 
obrar políticament així, per endavant li responem que el nostre poble no és viu, ni poc ni 
molt, políticament perque mai se li ha oferit un programa que pogués interessar-lo. Que 
sempre se l'ha obligat a jugar, en política, al voltant d'interessos particulars de certs senyors, 
el qual joc mai ha comprés. Que el poble no té ciutadania política perque mai li han fet triar 
entre la cara i la creu d'una peça que li fos interessant. Que el poble balear, i principalment el 
mallorquí, es burla de la política —i resta indiferent a ella— perque sempre els seus polítics 
representatius l'han enganyat. Que mai més siga així... Anau en compte, homes d'esquerra¡ 
Que el poble balear sia amo i senyor dels seus propis destins. Encarrilem les masses, dins la 
conciència del nostre ésser, cap a una política autèntica."460 

459.- SANXO, Joan: "Esquerra Republicana de Balears", a República, núm. 8. Palma, dissabte, 17 de març de 
1934, pàg. 1. 
460.- SANXO, Joan: "Esquerra Republicana de Balears", a República, núm. 8. Palma, dissabte, 17 de març de 
1934, pàg. 1. 
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El 17 de març, el setmanari República publicà el manifest "A las izquierdas republicanas de 
Baleares", en el qual, a través de 28 punts, exposà el programa del nou partit.461 El programa 
exposat se centrava en dues qüestions fonamentals: la defensa de la República i la política 
econòmica i social. S'afirmava que la República no havia de ser regida pels seus inimics ni 
era admissible que algú es valgués de les llibertats republicanes per destruir-la. Respecte a les 
qüestions econòmiques i socials, el programa, que seguia línies similars a las que Azaña 
havia marcat en el seu discurs de l'11 de febrer: un programa clarament intervencionista i de 
l'estat del benestar. Així mateix, en relació a la política laica, educativa i militar el programa 
mantenia la línia tradicional dels partits republicans d'esquerres, sense introduir excessives 
novetats.  
Mentrestant, a Madrid, els dies 1 i 2 d'abril, se celebrà l'assemblea per a la constitució del 
nou partit Izquierda Republicana. En aquelles sessions que se celebraren en la sala d'actes del 
centre del Partit Republicà Radical Socialista Independent, Francesc Carreras, juntament amb 
Manuel Muñoz, Antonio Velayos, Emilio González López, Francisco Barnés, Manuel 
Alvarez Hujeda, Salvador M. Fontenla, Gregorio Villarisa i Manuel Insúa, fou elegit 
membres de la comissió dictaminadora de les actes. Precisament, Carreras actuà com a 
portaveu de la comissió en l'assemblea. Així i tot, hi hagué poc debat i s'aprovaren tres 
documents que s'havien sotmès a discussió. El Consell Nacional, elegit per unanimitat, va 
quedar presidit per Manuel Azaña i no integrà el menorquí Francesc Carreras, que fins 
aleshores havia fet part del Consell Nacional d'Acció Republicana.   
El 4 d'abril, la comissió organitzadora del nou partit publicà la convocatòria de l'assemblea 
constituent per al diumenge, 8 d'abril.462 El dia 7, el setmanari República publicava un 
destacat en el qual afirmava "L'unió d'esquerres a Balears, com a tot arreu, és ja un fet. Que 
l'abraçada sia indestructible...!"463 Aquell dia també va incloure una article, sota el títol 
"Nueva esperanza", en el qual es confirmava que la unió arreu de l'Estat de les forces d'Acció 
Republicana, el Partit Republicà Radical Socialista i l'ORGA ja era una realitat.464 

461.- "A las izquierdas republicanas de Baleares", a República, núm. 8. Palma, dissabte, 17 de març de 1934, 
pàg. 4. 
462.- Hi podia assistir un delegat, amb veu i vot, per cada organització republicana, havent d'exhibir el 
nomenament fet per escrit, requesit que es considerava fonalmental. S'afirmava, a més, "Acto de tanta 
trascendencia para el republicanismo auténtico, debe dar un resultado feliz, por lo que la Comisión organizadora 
espera de todos los buenos republicanos su asistencia a la Asamblea Constituyente y demás actos." A 
República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 4. 
463.- A República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 4. 
464.- S'afirmava que era "una realidad que redunda y redundará —cada día más— en bien de la República. 
Era una posición suicida de los partidos republicanos de izquierda obstinarse en no comprender el hecho de que 
en las actuales circunstancias su fuerza es practicamente nula. Juntos, agrupados o fusionados —mejor así— 
será apreciable. Y el viejo e inmortal axioma de que la unión hace la fuerza dará sus frutos. Y pronto. Más 
pronto de lo que creen y desean las derechas y algunos que no se dicen derechas y lo son. Tampoco tenemos 
porque lamentar de que en dicha fusión no hayan entrado todos los partidos o fracciones de ellos auténticamente 
izquierdistas. Y no hay que lamentarlo, por su equivocada interpretación de como debía hacerse aquella; a más 
de la resistencia y celosía demostrada por no perder su personalidad, como ya dijimos en un anterior y breve 
comentario sobre los federales democráticos. Cosa esta, muy discutible, pues el perfil, la personalidad de los 
partidos hay que encontrarlo más que en sus programas, en sus conductas. Y estas no han sido precisamente 
edificantes en ciertos sectores izquierdistas, por egoísmo puro y personal de algunos de sus dirigentes. Otro 
síntoma alentador ha sido la proclamación de Azaña y Marcelino Domingo para los sitios de Presidente y Vice-
Presidente del nuevo y genuino gran partido de izquierdas. Lo han sido por derecho propio. De nada han valido 
las maniobras de izquierda a derecha y de derecha a izquierda —extremas ambas— que se han hecho para 
eliminarlos de los primeros planos de la política nacional. Respecto a estos trabajos de contubernio y zapa; 
podríamos decir muchas cosas; no lo hacemos empero, porque no queremos se nos tache de imprudentes en 
estos momentos trascendentales para el nuevo partido en busca de masas que lo apoyen. Podría además darse el 
caso de que algunas ovejas descarriadas volviesen al redil. No escribamos nombres...." "Nueva esperanza", a 
República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 2. 
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La constitució del nou partit 
El 8 de d’abril de 1934, se celebrà l’assemblea constituent d’Esquerra Republicana Balear –
en català originalment-, fruit de la fusió entre Acció Republicana i el Partit Republicà 
Radical Socialista Independent. La reunió es dugué a terme en el local social del Partit 
Republicà Radical Socialista Independent, al carrer del Sindicat, núm. 178. L’assemblea 
començà a les 10 del matí i s’elegí una mesa de discussió, integrada per Bartomeu Sastre (de 
Llucmajor), Pere Oliver (de Felanitx) i Barceló (de Sóller) i actuaren de secretaris Joan Capó 
i A. Llabrés.  
Seguidament, Bernat Jofre llegí una memòria dels treballs duts a terme per la comissió 
organitzadora regional, encarregada de la fusió de les esquerres de les Balears, que fou 
aprovada.465 Després Eduardo Gómez explicà el transcurs de l'Assemblea Nacional del partit 

465.- El text de la memòria fou el següent: "La comisión elegida para realizar las primeras gestiones 
encaminadas al logro de la fusión de todas las fuerzas republicanas de izquierdas en Baleares, tiene el alto honor 
y profunda satisfacción de presentarse ante esta Asamblea, genuina representación del auténtico republicanismo 
de la isla, con objeto de rendiros cuenta de su tarea realizada con el más noble de los empeños y el más decidido 
entusiasmo. El sentido de la responsabilidad está, en estos graves momentos políticos, muy generalizado entre 
los elementos de izquierda. Es hoy anhelo unánime de quines a pesar del tiempo terco conservan intacta su fé en 
la República y en sus destinos, de forjar la unión sagrada como indispensable medio de neutralizar la feroz 
ofensiva reaccionaria; como recurso imprescindible para conseguir la rectificación del rumbo de los actuales 
sucesos políticos hacia la misma meta ideal donde todos tengamos puesta nuestra encendida mirada en los días 
gloriosos del Abril de 1931. De ahí, amigos y correligionarios, que no hayamos tropezado ni con el más leve 
obstáculo en los trabajos preliminares por nosotros realizados. Por doquier hemos encontrado una acogida 
cordial y entusiasta. Y corriendo parejas con tales sentimientos de fervor y simpatía hemos hallado también un 
desinterés y generosidad grandes. Por primera vez, quizás, todo se sacrificó con gusto al éxito de la unión; y 
esto es, por consiguiente, el síntoma más esperanzador para el mañana inmediato de nuestro Partido y para las 
futuras posibilidades de la República. Siempre las luchas intestinas engendradas por el virus de las apetencias 
personales diezmaron constantemente las fuerzas sinceramente democráticas que equivale decir republicanas. 
Precisamente hoy podemos constatar la triste realidad de que la República sin contenido no es sino un nombre. 
La República a manos de los monárquicos o monarquizantes no resulta mejor que la abyecta monarquía 
borbónica. La República sin hombres nuevos, honestos y preparados que la dirijan, y sin partidos verdaderos y 
capacitados que la amparen, no podrá ser nunca sino un régimen ficticio de aprobio y vergüenzas entregado a 
mesnadas de arrivistas y a hordas caciquiles. Hasta hoy, triste es confesarlo, sus hombres más representativos 
no supieron estar, salvo honrosas excepciones, a la altura de sus cargos ni alcanzaron a darse cuenta de la 
responsabilidad que les alcanzaba en momentos de honda trascendencia no solo para el Régimen sino para la 
libertad y democracia. Y esto pudo ser, empero, por los resabios de caudillismo existentes aún en los partidos 
republicanos, y, sobre todo, porque tales partidos forjados algo precipitadamente, no habían logrado aquel grado 
de capacitación indispensable. Sin embargo, ahora, después del desastre del pasado Noviembre, asistimos a una 
doble y saludable reacción en los dirigentes que han llegado a ver cual era el fruto de sus apetencias y de sus 
discordias, reacción en las masas que ha sabido vibrar y ha impuesto la unión que solemnemente se va sellando 
en toda España. Y bajo tales auspicios nace Izquierda Republicana en toda España y en Baleares a quien 
auguramos una vida próspera y fecunda. No están todavía representadas en la organización que formamos, 
todas las fuerzas izquierdistas de la Región y ello es altamente sensible. Sin embargo, esperamos que 
personalidades prestigiosas y núcleos republicanos hoy desviados, sabrán comprender cual es el espíritu que nos 
anima en la obra hoy iniciada y se decidirán a prestar a la misma su valiosa colaboración. Porque nosotros que 
aspiramos a ser la vanguardia política del republicanismo, consideramos no solo lógico sino necesario la 
existencia de una fuerza moderada. Lo que no admitimos por ser políticamente amoral, es que tales fuerzas se 
alimenten de núcleos izquierdistas. Por encima de los fulanismos, cada cual debe encuadrarse políticamente 
donde le indique su ideología. Y así como llamamos a los elementos de izquierda declaramos también 
sinceramente que nada tienen que hacer a nuestro lado aquellos cuyo pensamiento o conducta no concuerden 
con las normas del Partido. Izquierda Republicana tiene en Baleares como misión esencial la de combatir el 
caciquismo todavía intacto y lamentar la cultura no regateando medios para obtener con la redención política y 
espiritual de la Región, el propio reconocimiento de su personalidad y el deseo de plasmarla en una autonomía. 
Hay que intensificar la propaganda con la palabra y con la pluma. Se han de estudiar los problemas peculiares 
de las islas con todo cuidado y cariño redactando sendas ponencias que unidas al ideario general del Partido 
constituyen la base de nuestra actuación. Hoy los partidos políticos no pueden vivir de unos cuantos tópicos en 
desuso. Son indispensables programas concretos, con soluciones prácticas a los problemas de nuestro tiempo. 
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a Madrid i foren llegits els estatuts estatals d’Izquierda Republicana, que també varen ser 
aprovats, moment en què es donà per constituït el nou partit. Es decidí, aleshores, 
confeccionar urgentment els estatuts regionals. Acabada la primera part de l'assemblea 
constituent, a les 13 h, a l’hotel Terminus, es féu un dinar de confraternitat republicana. 
A les 16 h, es continuà amb l’assemblea, ara peró, a l’antic local social d’Acció Republicana 
de la plaça de la Constitució, núm. 120. Es féu la votació per designar els delegats de zones i 
foren elegits Joan Palou Coll (zona de Sóller), Lambert Juncosa Iglesias (zona de Sineu), 
Joan Sancho (zona d'Artà), Gaspar Sabater (zona de Palma), Bernat Jofre (zona de ponent), 
Bartolomeu Sastre (zona del sud), Pere Oliver (zona de Felanitx), Francesc de Sales Aguiló 
(zona d'Inca) i Ferran Pou (zona de Manacor), mentre que les zones de Maó, Ciutadella, 
Eivissa i Formentera varen quedar pendents. També s’elegí el Comitè Executiu —els 
membres del qual havien de residir forçosament a Palma a més d'un vocal de cada zona,— 
integrat per Vicente Tejada (president), Jaume Comas (vicepresident), Eduardo Gómez 
(secretari), Joan Trian (vicesecretari), Emili Darder (tresorer) i Antoni Maria Qués 
(comptador). A proposta de Bernat Jofre foren nomenats president i soci honorari Manuel 
Cirer —que agraí la distinció— i Joan Rullan Frau —mestre Sóller—, respectivament. 
Aquest darrer, en una breu intervenció "encoratjà als joves a treballar per la causa esquerrana 
de la República desvirtuada pel Govern actual."466  
Hi hagué intervencions de Bernat Jofre, Eduardo Gómez Ibáñez,467 Joan Trián,468 Pere 
Capellà, Emili Darder,469 Ferran Pou470 i Francesc de Sales Aguiló. Aquest darrer també 

Por otra parte, hemos de desarrollar una táctica eficaz en la oposición ahora y en el Poder en su día, para 
contrarrestar la influencia del confesionario en la vida política, el soborno, la coacción y el cohecho, lacras tan 
en boga en Baleares. Porque, amigos, nosotros creemos en la Democracia, pero cuando se observa 
escrupulosamente por todos no cuando so capa de respetarla con una pretendida neutralidad aparente en la calle, 
se deja maniobrar a todos los personajes turbios en la sombra para de hecho burlarla. Las circunstancias siempre 
han de aconsejarnos la táctica más eficiente a desarrollar sin reincidir jamás en los tontos escrúpulos que hoy 
deploramos. Hemos de guardar para las organizaciones afines una especial consideración. En España, tanto en 
la Península como en Baleares, por mucho tiempo todavía acaso será necesario aunar las fuerzas de izquierda si 
se quiere asegurar una acción con un mínimun de éxito. Nada de absorciones ni de dejaciones. Peor si una 
cordial colaboración hasta la fecha en que el triunfo pueda proporcionarnos la oportunidad de dirimir 
caballerosamente nuestras diferencias. Al empezar los trabajos de constitución del nuevo partido en el día de 
hoy hemos querido sentar previamente tales extremos para evitar desde un comienzo confusionismos que a la 
larga resultan funestos. Somos republicanos, pero francamente de la izquierda. Demócratas pero únicamente 
con los que respetan la democracia. Liberales pero solamente con los que amen y practiquen la libertad. 
Autonomistas. Enemigos del caciquismo de toda laya y del clericalismo que lo ampara. Declaramos al fascismo 
como enemigo de la sociedad a quien se ha de extirpar a todo trance. Reiteramos nuestra simpatía a las fuerzas 
afines. Y en cuanto a nosotros mismos antifulanistas acérrimos e incondicionale sde la Idea con entera y 
absoluta independencia de la amistad personal. Reconocemos como suprema autoridad del Partido a la 
Asamblea General sin estar amañada por minúsculas oligarquías, sino como fuerza viva cuya soberanía sea en 
todo momento respetada. Deseamos desterrar la insidia y la maniobra e introducir el estudio y el civismo. En 
fin, aspiramos a la formación de un organismo plenamente capacitado y apto para desarrollar una obra electiva 
y eficaz. Quien no sienta así la política nada tiene que hacer entre nosotros. Vaya a otras tiendas dónde 
encontrará mejor acomodo. Más que el número ha de importarnos la honradez y el decoro. O a lo menos así lo 
piensa esta Comisión Organizadora. La Asamblea, empero, ha de ser quien en definitiva diga si hemos 
interpretado su sentir. Y con la preparación de todos los trabajos de constitución del Partido que figuran en el 
orden del día damos por terminada ya nuestra misión, no sin antes reiterar nuestros deseos de que la fecha de 
hoy sea gloriosamente histórica en la política regional. 
¡Viva Izquierda Republicana de Baleares!.- La Comisión Organizadora." "La Fusió dels Partits Republicans 
d'Esquerra de Balears", a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d'abril de 1934, pàgs. 1-2. 
466.- “La Fusió dels Partits Republicans d’Esquerra de Balears”, a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 
d’abril de 1934, pàg. 2. 
467.- El nou secretari afirmà "aquesta unió és una ànsia de superació amb un elevat esperit que fa oblidar la 
política personalista; que sempre l'interés general ha d'estar per damunt del particular per a una actuació 
d'interés nacional; que el Comitè Executiu obrarà a la llum del dia i cumplirà en el deure interpretant l'estat 
d'opinió del Partit; que res es deu demanar als homes sinó al Partit i demana la colaboració de tots per una obra 

 1118 

                                                                                                                                               



proposà que es cursassin telegrames al cap del Govern i ministre de la Governació per 
protestar “de la desviación de la política republicana." Al mateix temps, s’enviaren 
telegrames a Manuel Azaña –cap d’Izquierda Republicana-, Marcel·lí Domingo —excap del 
PRSI— i Santiago Casares —excap de l’ORGA— fent esment de la seva “honestidad 
política, que ha hecho posible la unión de los republicanos de izquierda”, i al president de la 
Generalitat de Catalunya, Lluís Companys expressant-li la condolència per la mort del seu 
germà.471 A l’assemblea hi assistí molta de gent —tot i que és impossible saber-ne el 
nombre— i es llegiren nombroses adhesions. També s'acordà per unanimitat "la mes 
completa inhibició" en les festes que per al 14 d'abril s'havien d'organitzar a Palma i que les 
festes dels republicans d'esquerres "es concretin únicament a mítings de propaganda." Així 
mateix, molts dels assembleistes que varen prendre la paraula protestaren per l'actuació del 
Govern arran de l'amnistia, sou del clergat, pena de mort i "tants altres assumptes 
vergonyants." A més, es destacà sobre la necessitat del partit de treballar per tal que "mati les 
arrels del caciquisme que altra volta es fa gran i esponerós."472 
Al nou partit, també s'hi incorporaren molts d'antics membres del Partit Republicà Federal de 
Mallorca, adherit al Partit Radical de Lerroux, com els ciutadans Jaume Ginard i Ramon 
Perpinyà o el notari de Sineu Enrique Molina que arrossegà els federals sineuers, el batle de 
Montuïri Joan Mas i Verd que estirà els federals montuïrers o el mestre d'escola de Sant Joan 
Joan Petro que féu el mateix amb els federals santjoaners. 
El secretari general del Comitè Executiu d'ERB, Eduardo Gómez, féu pública una 
advertència als consells locals del pobles, tant del Partit Republicà Radical Socialista 
Independent com d'Acció Republicana de Mallorca que havien de procedir a la fusió 
d'ambdues organitzacions i a la constitució d'un consell local únic.473 
  
L'organització del partit 
Els estatuts d'ERB, estructurats en 26 articles, a més de dos addicionals, distribuït en 12 
capítols, no varen ser aprovats per l'Assemblea Regional fins el 23 de setembre de 1935. 

digna." “La Fusió dels Partits Republicans d’Esquerra de Balears”, a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 
d’abril de 1934, pàg. 2.   
468.- Joan Trian digué "qui desitjin un "amo" pel Partit corrin darrera d'en March o d'en Salas. Elogia la 
personalitat del Sr. Ferran Pou que en époques de lluites socials sabé ésser l'amic i defensor de l'obrer i li prega 
vulga continuar, amb entusiasme, la seva història que representa un banderí de justicia i lliberat." “La Fusió dels 
Partits Republicans d’Esquerra de Balears”, a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d’abril de 1934, pàg. 2.  
469.- El batle de Palma Darder es mostrà "satisfet i fussió dels republicans d'esquerra i recorda que la desunió 
fou el motiu de la pèrdua del governament. Davant l'allau dretista aconsella s'acentui la propaganda de paraula i 
per escrit. Fa veure la necessitat de que la dona s'incorpori a la lluita política i de que les juventuts d'esquerra 
s'organitzin ràpidament. Felicita la Ciutat de Felanitx on les dones i les joventuts representen l'avançada del 
nostre programa. Recalca que cal donar al Partit un sentit regional." “La Fusió dels Partits Republicans 
d’Esquerra de Balears”, a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d’abril de 1934, pàg. 2. 
470.- Pou va agrair les alusions de les quals havia estat objecte i afirmà que estava disposat "a la lluita constant i 
a seguir defensant la classe treballadora; que aquesta República no és la nostra si bé no estam disposats a 
perdre-la si ha de venir una cosa mmes pitjor." “La Fusió dels Partits Republicans d’Esquerra de Balears”, a 
República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d’abril de 1934, pàg. 2. 
471 .- “Como representante de la republicana y liberal Cataluña, más española que nunca expresándole 
asimismo la condolencia de la “E. R. B.” por la muerte de su hermano.” “Política local. La asamblea 
constituyente del partido de “Esquerra Republicana Balear”, a La Almudaina, núm. 18.103. Palma, dimarts, 10 
d’abril de 1934, pàg. 2. 
472.- “Política local. La asamblea constituyente del partido de “Esquerra Republicana Balear”, a La Almudaina, 
dimarts, 10 d’abril de 1934, pàg. 2. També “La Fusió dels Partits Republicans d’Esquerra de Balears”, a 
República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d’abril de 1934, pàgs. 1-2. 
473.- Una vegada feta la fusió entre ambdues formacions s'havia de remetre una llista d'afiliats i els noms dels 
que integraven el consell local al Consell Regional d'ERB. "Vida del Partido", a República, núm. 12. Palma, 
dissabte, 14 d’abril de 1934, pàg. 2.  
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Aquests definien que l'objectiu de la formació política "és la llibertat de les illes Balears, 
organitzades políticament en règim autonòmic, liberal, democràtic, republicà i de justícia 
social. E. R. B. proclama el deure d'afirmació i desenvolupament de la nostra personalitat 
singularment per l'us i l'enaltiment de la nostra llengua i de la nostra cultura. E. R. B. 
propugnarà perquè els seus homes actuin d'acord amb els principis ètics més exigents. E. R. 
B. es regirà democràticament i el seu programa serà l'ideari polític i social acceptat en 
l'Assemblea de Constitució i les modificacions que aprovin les seves Assemblees Regionals." 
(art. 1r). 
El capítol 2n —que integrava des de l'article 2n al 6è— tractava sobre els afiliats. Eren 
afiliats aquells ciutadans d'ambdós sexes que haguessin estat admesos reglamentàriament en 
les agrupacions i entitats de les illes (art. 2n). La condició d'afiliat obligava complir els 
deures polítics i socials derivats de l'ideari del partit i dels acords presos reglamentàriament 
pels òrgans del partit, a més de cooperar, dins la disciplina de la formació política, en 
l'obtenció dels objectius  i finalitats compresos en l'article primer dels estatuts (art. 3r).474 
L'admissió d'afiliat l'havia de fer reglamentàriament cada agrupació del partit (art. 5è) i 
aquesta condició es perdia per baixa voluntària, per pertànyer a un altre partit, per falta de 
pagament i per expulsió motivada (art. 6è).475 
El capítol 3er —que englobava des de l'article 7è al 10è— era dedicat a l'organització. 
L'autoritat màxima del partit era l'Assemblea General mentre que el partit era regi per un 
Consell Regional o Consell Executiu (art. 7è). Els afiliats havien d'estar inscrits en un Cens 
General del partit a través de les agrupacions i entitats adherides (art. 8è).476 S'indicava, a 
més, que les agrupacions i entitats adherides s'havien de regir pels seus reglaments i, per tenir 
aquesta condició, ho havien de sol·licitar al Consell Regional, prèvia "presentació del 
reglament, relació nominal de socis, noms i càrrecs directius i el compromís de cotització 
global de l'Entitat." L'admissió o refús de cada agrupació o entitat adherida havia de ser 
acordada pel Consell Regional (art. 9è). Respecte a la separació de les agrupacions o entitats 
adherides havia de ser acordada, prèvia audiència o al·legació per escrit de l'agrupació o 
entitat, pel Consell Regional, per majoria absoluta de vots (art. 10è). 
El capítol 4art —que integrava des de l'article 11è al 17è— tractava sobre l'Assemblea 
Regional. Aquest òrgan tenia la representació total del partit i s'havia de reunir de manera 
ordinària, almenys, una vegada a l'any, durant el darrer trimestre. Així mateix, es podia reunir 
amb caràcter extraordinari quan ho decidís el Consell Regional o sis juntes municipals (art. 
11è). Podien participar en les deliberacions de l'Assemblea Regional els delegats de les 
agrupacions i entitat adherides, els afiliats que formassin el Consell Regional i els afiliats que 
ostentassin càrrecs de representació popular. S'advertia que en les votacions únicament hi 
podien prendre part els delegats de les agrupacions i entitats i cada delegat tenia tants de vots 
com afiliats en possessió del carnet tenia l'agrupació o entitat que representàs i que estassin al 
corrent de les seves cotitzacions (art. 12è). L'Assemblea Regional, quan es constituís, havia 
de designar una mesa de discussió, integrada per cinc afiliats, dos dels quals havien d'actuar 
de secretaris (art. 13è). Així mateix, s'establia que qualsevol afiliat podia presentar 
proposicions a l'Assemblea Regional "les quals seran preses en consideració i es discutiran en 

474.- També la condició d'afiliat obligava, d'una banda, "a relitzar personalment i col·lectivament les tasques 
d'ordre social social i polític que els siguin encomenades pels organismes diferents. I, de l'altra, "a contribuir al 
sosteniment del Partit amb una quota mínima anual" i "a posseir el carnet del Partit." 
475.- S'establia que "l'expulsió d'afiliat per motius d'honorabilitat personal, indisciplina política, claudicació 
doctrinal o manca d'ètica en pugna amb els principis d'ideari i de conducta del Partit, serà acordada previa 
audiencia o al·legació escrita de l'interessat, i en votació secreta en Consell Regional per majoria absoluta. En 
tots els casos, la baixa implicarà la cessació en els càrrecs que l'interessat ostenti per designació del Partit." 
476.- S'afegia que "l'ingrés d'afiliats serà comunicat regularment al Secretariat del Partit que estendrà els 
Carnets corresponents i els trasmetrà a l'Agrupació o Entitat adherida, la qual els entregarà als afiliats i cuidarà 
de recollirlos en cas que el titular deixi de formar part del Partit." 
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el cas que el Consell Regional o un dels seus afiliats amb dret a participar a les deliberacions 
i votacions se les faci seves. En aquest cas l'Assemblea, a proposta de la mesa, podrà 
autoritzar l'autor de la proposició per què la defensi ell mateix" (art. 14è). Les Assemblees 
Generals Regionals havien de ser convocades amb 15 dies d'antel·lació i la convocatòria 
s'havia de publicar almenys en un diari de Palma i, si era possible, s'havia d'indicar l'ordre del 
dia (art. 15è). Una vegada convocada l'Assemblea, les agrupacions o entitats adherides 
s'havien de reunir en Junta General per nomenar els seus respectius delegats i prendre els 
acords que es considerassin convenients en relació al l'ordre del dia indicat (art. 16è). Les 
principals funcions que corresponien a l'Assemblea General eren, d'una banda, aprovar 
l'estatut del partit i el reglament del Consell Regional i, de l'altra, elegir el Consell Regional i 
jutjar la seva gestió. A més, havia de designar els candidats a diputats provincials i a Corts; 
orientar la política regional i jutjar l'actuació de tots els afiliats que ostentassin càrrecs 
representatius en els organismes provincials; fixar la quota mínima que cada afiliat havia de 
contribuir pel sosteniment del partit, i designar els delegats que, amb caràcter extraordinari, 
havien de representar la formació política (art. 17è). 
El capítol 5è —que incloïa des de l'article 18è al 20è— tractava sobre el Consell Regional. 
Aquest òrgan tenia, per delegació de l'Assemblea Regional, la representació del partit i estava 
format pels afiliats que integraven el Consell Executiu, pels representants de cada una de les 
circumscripcions comarcals, pels afiliats que ostentassin, per elecció popular, càrrecs de 
diputats provincials o a Corts, per un regidor de cada cinc o fracció que formàs part dels 
ajuntaments de Palma, Maó, Eivissa i Sant Francesc de Formentera, i per un representant de 
les Joventuts del partit (art. 18è). El Consell Regional s'havia de reunir a Palma almenys 
quatre vegades a l'any i sempre havia de ser convocat pel president o a petició de cinc 
membres d'aquest òrgan (art. 19è). Les convocatòries de reunió del Consell Regional s'havien 
de fer, com a mínim, amb vuit dies d'anticipació (art. 20è). 
El capítol 6è tractava sobre el Consell Executiu, que havia de constar de 8 afiliats, elegits per 
l'Assemblea General —en votació secreta de delegats—, per dos anys cada un i en un any se 
n'havien de renovar 4 i l'any següent els altres 4. El Consell Executiu havia de dirigir totes les 
actuacions del partit, de les quals havia de donar compte al Consell Regional i a l'Assemblea 
General del partit. El Consell Executiu havia de nomenar entre els seus integrants els càrrecs 
de president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer, comptador, bibliotecari i vocal. 
Aquest òrgan, a més, havia d'organitzar el Secretariat del partit i podia nomenar les 
comissions i ponències que cregués convenients (art. 21è). 
El capítol 7è definia les circumscripcions comarcals, cada una de les quals havia de tenir un 
representant al Consell Regional, que havia de ser elegit per la reunió dels delegats de les 
agrupacions que integraven la zona. Les Illes Balears s'estructuraven en 14 circumscripcions 
comarcals, que eren Sóller (integrada per les agrupacions de Sóller, Fornalutx, Escorca, Deià, 
Valldemossa, Banyalbufar, Esporles i Bunyola), Ponent (Andratx, s'Arracó, Calvià, Capdellà, 
Estellencs, Puigpunyent i Galilea), Sud (Llucmajor, Algaida, Pina, Marratxí, Santa Maria i 
Santa Eugènia), Felanitx (Felanitx, Porreres, Campos, Santanyí i ses Salines), Manacor 
(Manacor, Vilafranca, Petra i Portocristo), Artà (Artà, Capdepera, Son Servera i Sant 
Llorenç), Sineu (Sineu, Sant Joan, Lloret, Costitx, Maria, Montuïri i Llubí), Nord (Pollença, 
Alcúdia, sa Pobla, Muro, Campanet, Búger i Santa Margalida), Inca (Inca, Lloseta, 
Binissalem, Sencelles, Consell, Alaró, Mancor del Vall, Selva i Caimari), Palma (agrupació 
de Palma i delegacions de barriada), Maó (Maó, es Castell i Sant Lluís), Ciutadella 
(Ciutadella, Alaior, Ferreries i es Mercadal), Eivissa (la ciutat d'Eivissa, Sant Antoni, Santa 
Eulàlia, Sant Josep i Sant Joan Baptista) i Formentera (agrupació de Sant Francesc) (art. 
22è). 
El capítol 8è es dedicava a la possibilitat de crear a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera 
Consells Insulars, que s'havien de regir per un reglament, prèviament aprovat pel Consell 
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Regional (art. 23è). El capítol 9è tractava sobre les organitzacions municipals, que es regien 
de manera autònoma pel que respectava a la vida interna de l'agrupació, "tot i que complint 
les normes establertes en el present Estatut, la sobirania de les quals radicarà en les seves 
Assemblees Municipals." El poder executiu era representat per una Junta Municipal, que 
havia de ser integrada per cinc membres, elegits democràticament, en assemblea general (art. 
24è). 
El capítol 10è estava dedicat a l'aplicació i reforma de l'Estatut. D'una banda, el Consell 
Executiu i en el seu nom el president podien resoldre els dubtes o qüestions d'aplicació de 
l'Estatut. Aquest solament podia ser reformat en Assemblea Regional, convocada en reunió 
extraordinària i per acord de la majoria de votants (art. 25è). 
El capítol 11è tractava sobre la possibilitat de dissolució de la formació política, que només 
podia ser acordada en Assemblea Regional convocada en reunió extraordinària i per acord 
favorable de les dues terceres parts dels votants (art. 26è). Finalment, el darrer capítol 12è de 
caràcter addicional, establia que el partit, com a formació autònoma, declarava que "amb el fi 
d'aconseguir la màxima eficiència en l'actuació política respecte de la política nacional, 
seguiria la política i la disciplina d'Izquierda Republicana. 
No va ser, però, fins el 19 de novembre, en què Pere Monserrat, Jaume Serret i Pere Ginard 
varen signar la instància i els estatuts per presentar-los al Govern Civil per a la seva 
inscripció en el Registre d’associacions.477 
 
Una ràpida implantació territorial del partit 
Aquest partit tingué un notable creixement i assolí gran influència entre els ensenyants i va 
ser l'organització d'esquerres més introduïda dins la pagesia.  
Tant a Palma com als pobles de la Part Forana, ERB tingué una àmplia implantació 
territorial, no solament per la continuïtat de l'estructura organitzativa, sobretot d'Acció 
Republicana i en menor mesura del Partit Republicà Radical Socialista Independent, sinó 
també pel dinamisme desplegat per la direcció del partit. 
  
Palma 
Ràpidament, a Palma, la comissió organitzadora per a la constitució de l'agrupació al terme 
municipal —nomenada pel Consell Regional d'ERB— convocà, per al dijous, 26 d'abril, a 
tots els afiliats dels Partit Republicà Radical Socialista Independent i d'Acció Republicana a 
l'assemblea constituent en el local de la plaça de la Constitució, núm. 120 per discutir el 
reglament.478 El diumenge, 29 d'abril, de les 9 a les 13 h en el local social foren convocats tots 
els afiliats a ERB per procedir a l'elecció de la junta municipal de Palma.479 

477.- Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.646. ARM. La instància i els estatuts duen la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 21 de novembre de 1935. Com a formalitat es certificà que l’1 
de desembre d'aquell any, en el local de l’agrupació es feu la junta de constitucio del partit i s’elegí per 
aclamació la Junta Directiva, que fou integrada per Bernat Jofre Roca (president), Jaume Comas Cladera 
(vicepresident), Jaume Serret Ramis (secretari), Joan Trian Barceló (vicesecretari), Emili Darder Cànaves 
(tresorer), Eduardo Gómez Ibáñez (comptador), Francesc de Sales Aguiló Forteza (bibliotecari) i vocal Antoni 
Qués Ventayol. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.646. ARM. 
478.- "Política local. Constitución de Esquerra Republicana Balear, en Palma", a La Almudaina, dimecres, 25 
d'abril de 1934, pág. 3, publicà la convocatòria, assenyalant que les esmenes podien ser presentades per escrit 
fins el dia 25 d'abril i que en tots els centres del Partit Republicà Radical Socialista Independent i Acció 
Republicana hi havia còpies del reglament. També “Asamblea constituyente”, a República, núm. 13. Palma, 
dissabte, 21 d’abril de 1934, pàg. 4, en la qual s'indicava que la Comissió organitzadora de l'agrupació local de 
Palma d'ERB havia acabat els treballs que li havia encarregat el Consell Regional i, per això, convocava els 
militants dels partits dissolts republicà radical socialista independent i d'Acció Republicana. 
479.- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dissabte, 28 d'abril de 1934, pág. 3. 
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El 14 de maig, Gaspar Sabater, Bernat Jofre i Jaume Serret Ramis enviaren al governador 
civil de les Balears el reglament de l’entitat amb la finalitat de constituir a Palma una 
agrupació d’Esquerra Republicana, “filial del Partido Nacional Izquierda Republicana.”480 El 
25 de maig, es reuniren “diversos ciudadanos de profundas convicciones republicanas” per a 
tractar sobre la situació política espanyola i decidiren formar a Palma una agrupació d’ERB, 
d’acord amb el reglament presentat en el Govern Civil per a la seva aprovació. Així mateix, 
fou designada per aclamació, la nova Junta Directiva, presidida per Gaspar Sabater 
Ordinas.481 
Posteriorment a la fusió d'Acció Republicana i el Partit Republicà Radical Socialista 
Independent l'abril de 1934, les agrupacions locals varen procedir al seu canvi de nom i 
l'adaptació dels seus estatuts a la nova formació política. 
A Palma, després de la formació del Comitè Municipal, es varen constituir les delegacions de 
districte del terme municipal, en bona part, resultat de l'estructura organitzativa d'Acció 
Republicana. Així, durant el mes de juny es varen inaugurar les delegacions del Molinar (dia 
10) i dels districtes 1er (dia 15),482 7è de Santa Catalina (dia 19) i 3er (dia 24).483 Pel que fa a 
la delegació del Molinar, continuà amb el domicili social al carrer de Xedó, núm. 24, i el dia 
10 es va fer un acte públic en el qual hi varen prendre part Joan Thomàs, Joan Trian, Eduardo 
Gómez i Emili Darder.484 Mentrestant, el diumenge, dia 8, s'havia inaugurat el nou estendard 
de l'Orfeó Balear del Districte 3er.485 
El dia 15 es va elegir la Junta Directiva del districte 1er —presidida per Francesc Mas 
Vidal—486 i, l’endemà s’inaugurà el centre, que tenia el local social al carrer de Montserrat, 
núm. 64, baixos,487 amb l’assistència dels dirigents Eduardo Gómez, Francesc de Sales 
Aguiló, Manuel Cirer i el batle Emili Darder. També s’acordà, per aclamació, enviar 

480.- Registre d’associacions del Govern Civil. Caixa 1.634. Exp. 2.489. Arxiu del Regne de Mallorca. La 
instància i els estatuts duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 15 de maig de 1934. 
481.- La resta de la directiva va ser integrada per Jaume Perotti Trulls (vicepresident), Jaume Serret Ramis 
(secretari general), Joan de Deu Vila Tous (secretari d’actes), Sebastià Romaguera Mulet (secretari 
d’organització), Enric Loscos Laborda (tresorer), Rafel Capó Capó (comptador), Albert Llabrés Torres 
(bibliotecari) i, com a vocals, Miquel Fullana Llompart (1r), Josep Feliu Rosselló (2n), Fernando Leal Crespo 
(3r), Joan Sanxo Tous (4t), Guillem Salleras Llaneras (5è), Josep Quetglas Amengual (6è), Miquel Sastre 
Capellà (7è), Pere Monserrat Verger (8è), Guillem Horrach Monjo (9è) i Bartomeu Nadal Torrens (10è). 
Registre d’associacions del Govern Civil. Caixa 1.634. Exp. 2.489. ARM. 
482.- El 4 de juny de 1934, Francesc Mas, Josep Seguí i Gabriel Vidal signaren la instància i el reglament de la 
delegació per enviar al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.494. ARM. 
La instancia i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 7 de juny de 1934. 
483.- El 4 de juny de 1934, Miquel Fullana i Francesc Fuster varen signar la instància i el reglament de la 
Delegacio per enviar al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.496. ARM. 
La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 7 de juny de 1934. A més 
de Fullana i Fuster, el reglament també va ser signat per Antoni Barceló. 
484.- “Esquerra Republicana Balear. Agrupació de Palma. Delegació del Molinar”, a República, núm. 20. 
Palma, dissabte, 9 de juny de 1934, pàg. 4 (anunci). 
485.- L'orfeó va cantar “La Balanguera”, “Salut cantors”, “Llevantina” i l'himne de la República. "La Velada 
del Orfeón Republicano Balear, del Distrito III", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d’abril de 1934, pàg. 
4. 
486.- La junta directiva, per aclamació, quedà integrada per Francesc Mas Vidal (president), Andreu Vicens 
Martorell (vicepresident), Josep Seguí Moll (secretari), Francesc Vich Valls (vicesecretari), Gabriel Vidal 
Cavalcanti (tresorer), Jeroni Fiol Sastre (comptador) i, com a vocals, Rafel Seguí Rosselló (1r), Bartomeu Gil 
Amengual (2n), Antoni Forteza Cortès (3r), Bartomeu Mas Vidal (4t) i Joan Ferrer Escandell (5è). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.494. ARM. També “Esquerra Republicana Balear”, a 
República, núm. 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 2 i  "Política local. Esquerra Republicana 
Balear", a La Almudaina, dimecres, 20 de juny de 1934, pàg. 2. 
487 .- Comunicacio del 15 de juny de 1934 del secretari Josep Segui i del president Francesc Mas al governador 
civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.494. ARM. 
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telegrames als presidents de la Generalitat de Catalunya i del Consell Nacional d’Izquierda 
Republicana.488  
El dia 16, es va fer en el local social del carrer de García Hernández, núms. 63 i 65, la reunió 
constitutiva de la Delegació del 3er districte. Per aclamació, es va elegir la directiva, 
presidida per Miquel Fullana Llompart.489 El diumenge, dia 24 d'aquell mes, a les 18 h, es féu 
un cafè de companyonia en el local social, amb motiu de la inauguració de la Delegació del 
districte 3er (Eixample) i es confirmà l'elecció, per aclamació, de la Junta Directiva.490 Així 

488.- Els textos dels telegrames deien: “Barcelona. President Generalitat. Asamblea Constituent delegació 
primer districte d’Esquerra Republicana Balear aclamació acorda adhesió ferma actitut vosta dignitat Catalunya. 
Seguí, Secretari.- Mas, President” i “Señor Presidente del Concejo nacional de izquierda Republicana. Después 
de inaugurar Primer Distrito se acordó felicitar a Vd. por la campaña que hace en bien de la República de 
izquierda. Seguí, Secretario.- Mas, Presidente.” “Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 22. Palma, 
dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 2 i "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimecres, 
20 de juny de 1934, pàg. 2. 
489.- La resta de la directiva va ser integrada per Emilio Álvarez Nadal (vicepresident), Francesc Fuster Piña 
(secretari), Gustavo Hurtado Ramírez (vicesecretari), Josep Lay González (bibliotecario), Antoni Xamena 
Sastre (tresorer), Joan Vidal Llodrà (comptador) i, com a vocals, Pau Mulet Pons (1r), Jaume Seguí Garriga 
(2n), Antoni Barceló Mora (3r) i Leandre Comte Bonifacio (4t). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.634. Exp. 2.496. ARM. 
490.- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, diumenge, 24 de juny de 1934, pàg. 2, 
publicà l'anunci de l'acte en el qual deia que "Harán uso de la palabra destacados elementos del Partido, 
glosando sobre el actual momento político." També “Vida del Partido. Esquerra Republicana Balear. Agrupació 
de Palma. Delegació del III Districte (Eixampla)”, a República, núm. 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, 
pàg. 2 (anunci) i “Vida del Partido. Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de 
juny de 1934, pàg. 3 (crònica). A l'acte, hi asssistiren representacions de totes les delegacions del partit a Palma 
i del president honorari Emili Darder. Hi hagué discursos d'Àlvarez —que saludà els reunits i abogà per 
l'engradiment i prosperitat de la delegació—, Mas —president de la delegació del districte 1er—, Crespí —que 
afirmà que el districte 3er "fué y es un baluarte de la República en Palma" i va combatre enèrgicament el 
"mesianismo como producto Lerrouxista—, Perpiñà —que explicà l'evolució que havien seguit els grups de 
republicans que pertenyien al Partit Radical i "del que se han separado asqueados." També féu "un parangón 
entre la Escuela y un Centro político de civilidad para afirmar que cuando se abre un nuevo centro, como 
cuando se abre una Escuela, se cierra un presidio"— Sanxo —que es va referir extensament a la qüestió 
catalana concedint tota la raó al Parlament i al Govern de la Generalitat, "a los cuales hay que prestar la más leal 
y absoluta adhesión,"— Jaume Comas —que exposà el concepte i contingut del partit "llamado a ser el eje de la 
próxima situación española" i elogià l'actuació dels regidors d'Esquerra en l'Ajuntament de Palma, especialment 
en qüestions d'ensenyament, higiene i sanitat—, el president de la delegació del districte 3er Miquel Fullana —
que alenta a tots els reunits per dur endavant l'ideal del partit, dient que "es necesaria una férrea disciplina." 
Així mateix, va combatre la tasca "destructora que hizo la dictadura, haciendo un canto a la ciudadanía y 
detestando el espíritu servil i acabà fent un elogi del concepte de dignitat en la dona— i Emili Darder —que 
expressà la seva satisfacció "al ver este Centro que como ave fenix renace con tanto o más entusiasmo que 
cuando perteneció a la gloriosa Acció Republicana que tenía como Presidente al ilustre don Manuel Azaña." A 
més, va agrair els elogis que s'havien fet a la seva tasca i que no havia fet altra cosa que complir amb el seu 
deure. Seguidament, manifestà que "Esquerra Republicana nace con la experiencia de gobierno, que fué 
demasiado confiado, de aquel Gobierno que, a diferencia del actual, supo resolver el problema de Cataluña y 
crear numerosas escuelas en beneficio del pueblo y de la nación. Luego han venido unas Cortes, las actuales que 
solamente nominalmente podrían decirse republicanas, aunque cabe afirmar rotundamente que tienen espíritu 
netamente reaccionario." Respecte a la política local, afirmà que l'actual ajuntament havia resolt el problema de 
les aigües que durant 50 anys havia quedat sense resoldre. També parlà extensament de la tasca dels dispensaris, 
que recentment s'havien inaugurat, els quals "no tienen nada que envidiar a los mejores de las grandes 
Capitales." Acabà amb frases d'elogi a Catalunya que digué que "es el baluarte de la República." Acabà l'acte 
amb una breu intervenció del president honorari d'ERB Manuel Cirer. Així mateix, s'acordà per aclamació 
enviar telegrames al president de la Generalitat de Catalunya Lluís Company —deia "aclamació acorda adhesió 
ferma actitut vostra dignitat Catalunya, saludant en vos poble consequent" i al president del Consell Nacional 
d'Izquierda Republicana —afirmava "aclamación acuerda felicitar Vd. decidida campaña dignidad República." 
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mateix, l’Orfeó Republicà del Districte 3er inaugurà aquell dia el seu nou local social al 
carrer de Pi i Margall.491  
Mentrestant, el 19 de juny, Acció Republicana de la raval del districte 7è de Santa Catalina492 
havia celebrat una junta general extraordinària per aprovar el nou reglament per adaptar-se a 
la nova organització política.493  
Aleshores, però, es produí la primera crisi en el Consell Municipal de Palma arran de la 
dimissió del president Gaspar Sabater Ordinas i del tresorer Enric Loscos Laborda, que es va 
resoldre amb la celebració d'una assemblea municipal, el 10 de juliol, que va cobrir aquestes 
vacants amb l'elecció de Sebastià Crespí Valls, com a president, i de Diego Rullan Egea, com 
tresorer.494 
Al final d'agost de 1934, la Delegació de la Raval va patir una crisi arran de la dimissió de la 
Junta Directiva. Aquesta situació va ser resolta el 4 de setembre, amb una junta general, que 
tractà la renúncia de la directiva i s'elegí la nova direcció, a més de nomenar l’encarregat de 
la bandera.495 
Al començament d'octubre de 1934, s'iniciaren els tràmits per la constitució de la Delegació 
del poble d'Establiments, amb domicili social a la plaça del Rutlo, núm. 4, 1er. El dia 2, en 
assemblea, s'aprovà el reglament de l'entitat, que va ser presidida interinament per Miquel 
Vidal Buades.496 Oficialment, aquesta delegació es va formar el 19 d'octubre, en què es féu la 
reunió constituent i s'elegí la directiva, presidida per Miquel Vidal Buades.497  

491.- En el decurs de la vetlada, l'Orfeó, dirigit per Gabriel Piña Molina interpretà l'Himno de Riego, La 
Balanguera i Salut Cantors i, a més, Valero interpretà diversos tangos, Jaume Pons la romança Katiuska i el vals 
de Botiche, Margalida Albertí interpretà cants flamencs; Aina Albertí diverses romances, a més, amb Jaume 
Pons cantaren "Nenita te perdono" i el duet de la "Dolorosa." “Vida del Partido. Esquerra Republicana Balear. 
El Orfeón Republicano del Distrito 3.º inauguró su nuevo local”, a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de 
juny de 1934, pàg. 3.  
492 .- El 6 de juny de 1934, Acció Republicana del Arraval celebrà la junta general per acordar canviar el nom 
d’Acció Republicana pel d’Esquerra Republican Balear –en català ambdós noms-, del partit de la qual formaria 
part com a Delegació de la Raval. En aquesta sessió, a més, també s’acordà la reforma dels estatuts d’acord amb 
els d’Esquerra Republicana Balear. Comunicació del 9 d’agost de 1934 del secretari interí Ramón Vázquez 
Martínez i el vicepresident Guillem Salleras al governador civil de les Balears. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.630. Exp. 2.272. ARM. 
493.- “Acció Republicana del Arrabal. Distrito 7.º - Santa Catalina”, a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 
de juny de 1934, pàg. 3 (convocatòria signada pel secretari Ramón Vázquez). L'ordre del dia de la convocatòria 
incloïa l'aprovació de l'acta anterior, l'aprovació del nou reglament i l'apartat de precs i preguntes. 
494 .- Informació del secretari Jaume Serret, amb el vist-i-plau del president Sebastià Crespí al governador civil 
de les Balears, datada a Palma el 18 de juliol de 1934. Registre d’associacions del Govern Civil. Caixa 1.634. 
Exp. 2.489. Arxiu del Regne de Mallorca. També "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La 
Almudaina, dimarts, 10 de juliol de 1934, pàg. 3, publicà la convocatòria, signada pel secretari J. Serret. També 
“Esquerra Republicana Balear. Agrupació de Palma”, a República, núm. 24. Palma, dissabte, 7 de juliol de 
1934, pàg. 3 (convocatòria). Comunicacio del 18 de juliol de 1934 del secretari Jaume Serret i del president 
Sebastia Crespi al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.689. ARM. 
Probablement, per error, la data d'aquesta assemblea municipal que figura a la certificació de l'acta de 
constitució duu la data del 14 de juliol. El balanç d’ingressos i despeses de 1934 de l’agrupació de Palma va ser 
de 4.114,10 ptes d’ingressos i 3.474,45 ptes de despeses. Comunicacio de l’1 de marc de 1935 del secretari 
Miquel Sullana i del president Joan Sanxo al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.634. Exp. 2.689. ARM. 
495.- “Esquerra Republicana Balear. Agrupació de l’Arrabal”, a República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de 
setembre de 1934, pàg. 2 (convocatòria). 
496.- Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.724. ARM. 
497.- La resta de la Junta Directiva va ser formada per Pere Juan Oliver (vicepresident), Sebastià Sabater Salas 
(secretari), Llorenç Torres Mayans (vicesecretari), Tomàs Vidal Cerdà (comptador), Jaume Vallespir Ramon 
(dipositari) i, com a vocals, Miquel Vidal Ramon (1r), Pere Pons Terrades (2n), Miquel Caldentey Estelrich 
(3r), Gabriel Martorell Buades (4t) i Joan Salamanca Pons (5è). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
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Part Forana de Mallorca 
A la Part Forana de Mallorca, ERB va tenir una ràpida implantació, amb bona part hereva de 
l'estructura organitzativa d'Acció Republicana de Mallorca i, en menor mesura, del PRRS 
Independent. Així mateix, també hi hagué algunes evolucions des del radicalisme lerrouxista 
cap al nou partit. L'exemple més significatiu va ser la decisió (22 d'abril de 1934) de la Unió 
Republicana de Sineu que acordà, per aclamació, en junta general demanar l'ingrés a ERB —
acatant els estatuts i l'ideari del partit— i passar a denominar-se Esquerra Republicana de 
Sineu.498 
Fruit d'aquest notable creixement, el 30 de maig de 1934 es va crear l'agrupació de Sóller,499 
presidida per Joan Palou Coll;500 i, al començament de juny, ja s'havien constituït les 
agrupacions d'ERB a Portocristo501 i Sant Lluís (Menorca).502 El dia 16 d'aquell mes es formà 
l'agrupació de Sant Joan Baptista, d'Eivissa,503 presidida per Jaume Marí Marí.504 

1.639. Exp. 2.724. ARM. No va ser fins el 20 de maig de 1936, en què el secretari Sebastià Sabater envià una 
còpia de l’acta de constitució de la junta directiva de la Delegacio d’Establiments al governador civil. 
498.- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, divendres, 27 d'abril de 1934, pág. 4; 
“Vida del Partido”, a República, núm. 14. Palma, dissabte, 28 d’abril de 1934, pàg. 2. 
499.- El 18 de maig de 1934, 18 veïns de Sóller signaren la instància i els projecte de reglament per constituir 
l’agrupació a Sóller. Tenia la seu social al carrer de la República, núm. 18. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.492. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el 
Registre d’associacions del Govern Civil del 22 de maig de 1934. Signaven els estatuts Josep Pizà Servera, Joan 
Palou, Joan Tomàs i Cristòfol Barceló.  
500.- A Sóller, fruit de la fusió dels partits Acció Republicana i Partit Republicà Radical Socialista Independent 
s'havia format la nova agrupació. El 30 de maig de 1934, es varen reunir un grup de sollerics de “profundas 
convicciones republicanas” per crear l’agrupació i elegir el Comite Municipal integrat per Maria Mayol Colom 
(presidenta honorària), Joan Palou Coll (president), Jaume Bennàssar Mayol (vicepresident), Cristòfol Barceló 
Pons (secretari), Josep Pizà Servera (vicesecretari), Martí Morell Rullan (tresorer), Sebastià Cirerol Grau 
(comptador) i, com a vocals, Josep Arbona, Antoni Gay Morey i Jaume Coll Garriga. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.492. ARM. També "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La 
Almudaina,  dijous, 14 de juny de 1934, pàg. 3; “Vida del Partido. Esquerra Republicana Balear”, a República, 
núm. 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 3. 
501.- La directiva de l'agrupació quedà integrada per Antoni Nebot (president), Gabriel Vives (vicepresident), 
Joan Febrer (secretari), Jaume Galmés (tresorer) i com a vocals Antoni Santandreu i Miquel Pascual. "Política 
local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dijous, 14 de juny de 1934, pàg. 3; “Vida del Partido. 
Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 3. 
502.- Formada per membres d'Acció Republicana i "numerosas fuerzas procedentes del campo radical, 
separados de dicho partido por disconformidad con su actuación gubernamental", es formà l'agrupació d'ERB, 
que designà el Comitè Municipal integrat per Tomàs Mercadal Pons (president), Josep Tudurí Coll 
(vicepresident), Àngel Catchot Vanrell (secretari), Antoni Mercadal Olives (tresorer) i, com a vocals, Andreu 
Pons Sintes, Jaume Anglada Sintes, Llorenç Carreras Victory, Francesc Mercadal Sintes i Miquel Pons Pons. 
"Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dijous, 14 de juny de 1934, pàg. 3. També 
“Crónica de Menorca. San Luis”, a República, núm. 16. Palma, dissabte, 12 de maig de 1934, pàg. 3; “Vida del 
Partido. Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 3. A 
mitjans agost de 1934, es va constituir oficialment l’agrupació de Sant Lluís d’Izquierda Republicana, després 
que el secretari Àngel Catchot Vanrell, donàs lectura al reglament aprovat pel delegat del Govern a Menorca. 
Així mateix, es nomenà el consell local, que quedà integrat pels mateixos membres i càrrecs que el juny. “Vida 
del Partit”, a República, núm. 30. Palma, dissabte, 18 d’agost de 1934, pàg. 3.  
503.- El 4 de juny de 1934, el governador civil Joan Manent donà entrada al projecte de reglament –signat pel 
president accidental Josep Torres i el secretari accidental Vicenç Marí- de l’Agrupació Municipal de Sant Joan 
Baptista del partit Izquierda Republicana, domiciliada a la carretera d’Eivissa, núm. 1. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.514. ARM. 
504 .- El 16 de juny de 1934, es varen reunir els simpatitzants d’aquest partit per constituir oficialment 
l’agrupació i designar per elecció el Comite Municipal integrat per Jaume Marí Marí (president), Josep Ferrer 
Torres (vicepresident), Vicenç Marí Torres (secretari), Miquel Marí Marí (secretari suplent), Josep Ferrer Ferrer 
(tresorer) i, com a vocals, Josep Torres Torres, Joan Marí Torres i Antoni Colomar Colomar. Registre 
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Així mateix, al principi de juliol de 1934, es formaren agrupacions a Maó,505 Llucmajor,506 
Maria de la Salut,507 Alcúdia (dia 12), presidida per Nicolau Cifre Truyols,508 i Pollença.509 El 
diumenge, 15 de juliol de 1934, en el cafè de Can Coves es va constituir l'Agrupació 
d'Esquerra Republicana de Pollença i la seva Secció del Port. Es va nomenar president 
honorari de l'agrupació l'exdiputat a Corts Constituents Francesc Carreras Reura. Hi hagué 
intervencions del president de l'agrupació Pere J. Cànaves Salas, de Francesc Carreras, del 
propietari Antoni Maria Qués, de l'exbatle de Palma Bernat Jofre i del batle de Palma Emili 
Darder.510 El 26 de juliol, es creà l'agrupació de Felanitx,511 presidida per Pere Oliver 

d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.514. ARM. El 5 de setembre de 1934, el batle de Sant Joan 
Baptista va remetre la documentació de la societat Izquierda Republicana que s’havia interessat el governador 
civil en el seu escrit del 21 d’agost “le fuese devuelta, asi como los libros de actas, de cuentas y registro de 
socios de la misma.” Comunicació del 5 de setembre de 1934 del batle de Sant Joan Baptista al governador 
civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.514. ARM. 
505 .- S'havia constituït a Maó l'agrupació d'ERB amb militants d'Acció Republicana i "numerosas fuerzas 
procedentes del campo radical, separados de dicho partido por disconformidad con su actuación 
gubernamental". La directiva fou integrada per Joan Gomila Manent (president), Domingo Fiol Sbert 
(vicepresident), Rafel Pellicer Ponsetí (comptador), Josep Pérez Socoli (tresorer), Mateu Parpal Petrus (arxiver-
bibliotecari), Joan Carreras Pons (secretari) i Esteve Taltavull Catchot (vicesecretari). "Política local. Esquerra 
Republicana Balear", a La Almudaina, dimecres, 11 de juliol de 1934, pàg. 2; “Vida del Partit. Noves 
Agrupacions”, a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, pàg. 4. 
506 .- Amb un "número crecidísimo de socios y en medio de un gran entusiasmo" es formà la nova 
agrupació, dirigida per Bartomeu Sastre Garau (president), Bernat Salvà Tomàs (vicepresident), Pere A. Morlà 
Oliver (secretari), Ramon Parés Terrasa (vicesecretari), Damià Fullana Carbonell (tresorer-comptador) i com a 
vocals, Miquel Catany Pons, Joan Contestí Vadell, Joan Pç Mut Puigserver, Sebastià Salleras Riera, Francesc 
Noguera Mas i Jaume Miralles Peralta. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, núm. 
?????. Palma, dimecres, 11 de juliol de 1934, pàg. 2; “Vida del Partit. Noves Agrupacions”, a República, núm. 
26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, pàg. 4. 
507 .- S'anunciava la constitució de l'agrupació, amb elements procedents del Centre Republicà Federal que 
havien sol·licitat l'ingrés en el partit. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimecres, 
11 de juliol de 1934, pàg. 2; “Vida del Partit. Noves Agrupacions”, a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 
de juliol de 1934, pàg. 4. 
508 .- El 2 de juliol de 1934, Nicolau Cifre, Sebastia Salort i Francesc Gelabert signaren la instancia i els 
estatuts de l’agrupació per enviar al Govern Civil. Tenia la seu social era a la plaça de la Constitució, núm. 8, 
1er. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.500. ARM. La instància i els estatuts duen la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 3 de juliol de 1934. El 12 de juliol de 1934, a més de la 
constitució oficial de l’agrupació, es designà la Junta Directiva integrada per Nicolau Cifre Truyols (president), 
Miquel Reynés Alemany (vicepresident), Sebastià Salort Rosselló (secretari), Bartomeu Adrover Brotad 
(vicesecretari), Francesc Gelabert Truyols (tresorer), Miquel Ferrer Domingo (comptador) i, com a vocals, Joan 
Company Oller, Llorenç Cladera Cifre, Josep Llabrés Garcia, Antoni Llabrés Vives i Bartomeu Mestre Vila. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.500. ARM. També “Vida del Partit. Noves 
Agrupacions”, a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, pàg. 4.  
509 .- “Vida del Partit. Noves Agrupacions”, a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, 
pàg. 4. També "Política local. En el Puerto de Pollensa", a La Almudaina, dimecres, 18 de juliol de 1934, pàg. 
3. 
510 .- La crònica breu destacà que els parlaments "propugnaren per la unió de totes les esquerres, 
senyalaren la tàctica a seguir, feren referència al Centenari de l'abolició de la Inquisició (l'esperit de la qual 
revisqué en les passades eleccions), parlaren de l'acció reservada als joves i de l'ètica i austeritat política dels 
governants del gloriós bienni en contrast manifest amb les concupiscències dels actuals. Feren referència a 
l'actual conflicte entre el Govern i la Generalitat, reiterant la nostra simpatia a Catalunya, com a baluard de la 
República. Feren vots pel triomf de les esquerres en les urnes o on sia i afirmaren que després será l'hora de 
rectificar, davant les ensenyances rebudes els errors comesos i de realitzar una tàctica en defensa de la 
República i del contingut revolucionari, en forma tan eficaç que aquesta mai més puga ésser deshonrada pels 
seus enimics." “Vida del Partit. Noves Agrupacions”, a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 
1934, pàg. 4.  
511 .- El 14 de juliol de 1934, Jaume Febrer, Pere Oliver Domenge, Pere Mayol, Pere Antoni Reus i 
Joaquim Oliver Bonet signaren la instància i el reglament de l’agrupació per enviar al Govern Civil. Tenia la 
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Domenge i que havia nomenat com a president honorari l'exdiputat Francesc Carreras.512 
Novament, l'1 d’agost de 1934, a les 14 h, a Felanitx, es varen reunir els antics afiliats a 
Acció Republicana en assemblea constitutiva d’Esquerra Republicana. A proposta del 
president, l'assemblea nomenà president honorari de l'agrupació Francesc Carreras Reura en 
agraïment dels grans beneficis aconseguits per la ciutat, especialment el col·legi 
subvencionat de segon ensenyament. 
Entre mitjans juliol i agost de 1934, es varen formar agrupacions d’ERB a Portocristo,513 
Sineu (dia 6) —presidida per Maties Matas—,514 Son Servera,515 Puigpunyent516 i 
Capdepera.517 El 25 d’agost, el setmanari República oferia la relació de les noves agrupacions 
que s’havien admès i que havien format els consells municipals d’Estellencs,518 Campos,519 

seu social al carrer de Pi i Margall, núm. 16. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.504. 
ARM. La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 16 de juliol de 1934. 
512 .- El 26 de juliol de 1934, es va constituir oficialment l’agrupació i s’elegí la Junta Directiva, integrada 
per Pere Oliver Domenge (president), Josep Sirer Amengual (vicepresident), Joaquim Oliver Bonet (secretari), 
Llucià Sirer Amengual (vicesecretari), Jaume Febrer Mestre (tresorer), Maties Mestre Colom (comptador) i, 
com a vocals, Damià Mas Suner (1r), Andreu Adrover Oliver (2n), Antoni Sagrera Bauzà (3r), Martí Xamena 
Rosselló (4t) i Miquel Nicolau Barcelo (5è). Així mateix, per aclamació, es nomenà president honorari Francesc 
Carreras Reura, “ex-Diputado a las Constituyentes, en agradecimiento a los grandes beneficios conseguidos por 
la ciudad mediante su colaboracion activa y acertada. Igualmente fue acordado mandar telegrama de adhesión al 
insigne politico Don Manuel Azana.” L'agrupació envià un telegrama a Manuel Azaña en el qual deia: 
"Reunidos Asamblea constitutiva Esquerra Republicana Felanitx, acordóse aclamación transmitirle adhesión 
cordial firmenmente revolucionaria.- Oliver." Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.504. 
ARM. També “Vida del Partit”, a República, núm. 28. Palma, dissabte, 4 d’agost de 1934, pàg. 2. 
513 .- La Junta Municipal quedà integrada per Antoni Nebot Ferrer (president), Gabriel Vives Bibiloni 
(vicepresident), Joan Febrer Ferrer (secretari), Jaume Galmés Llull (tresorer) i, com a vocals, Antoni Santandreu 
Pascual i Miquel Pascual Jaume. “Vida del Partit”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, 
pàg. 2. 
514 .- El 4 de juliol de 1934, un grup de 23 sineuers varen signar la instància i el reglament –estandart- per 
constituir l’agrupació de Sineu enviada al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer de la Quartera, núm. 2. 
Signaven la instància Miquel Florit, Antoni Comas, Joan Gelabert, Jaume Esteva, Pere Ferriol, Miquel Bauzà, 
Josep Real, Joan Ferriol, Maties Matas, Enrique Molina Ravelló, Pere Pons, Miquel Juan, Miquel Matas, Maties 
Abraham, Pere Munar, Bartomeu Ferragut, Bartomeu Caldentey, Pere Mascaró, Antoni Munar, Bartomeu 
Ferragut, Sebastià Oliver, Miquel Gelabert i una signatura il·legible. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.635. Exp. 2.506. ARM. La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern 
Civil del 28 de juliol de 1934. El 6 d’agost de 1934, es varen reunir els simpatitzants per constituir oficialment 
l’agrupació i designar la directiva integrada per Maties Matas (president), Miquel Gelabert (secretari), Miquel 
Font (tresorer) i, com a vocals, Pere Ferriol i Pere Pons. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. 
Exp. 2.506. ARM. També “Vida del Partit”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, pàg. 2. 
515 .- La Junta Municipal quedà integrada per Sebastià Pons Vives (president), Pere J. Servera Palliser 
(vicepresident), Gabriel Servera Vives (secretari) i, com a vocals, Jaume Vives, Serafí Pons Vives, Joan 
Gelabert Verdera, Salvador Palliser i Antoni Llinàs. “Vida del Partit”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 
d’agost de 1934, pàg. 2. 
516 .- La Junta Municipal quedà integrada per Joan Vila (president), Pere A. Barceló (vicepresident), 
Llorenç Palmer (secretari), Jordi Morey (vicesecretari), Bartomeu Llabrés ((comptador), Guillem Bordoy 
(tresorer), Joan Llabrés (bibliotecari) i, com a vocals, Vicenç Llinàs, Francesc Morey, Joan Morey i Gabriel 
Barceló. “Vida del Partit”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, pàg. 2. 
517 .- La Junta Municipal quedà integrada per Llucià Pascual Flaquer (president), Francesc Terrassa 
Sancho (vicepresident), Gabriel Flarquer Massanet (secretari), Antoni Massanet Ferrer (vicesecretari), Francesc 
Massanet Servera (tresorer) i, com a vocals, Nicolau Flaquer Juan i Mateu Flaquer Font. “Vida del Partit”, a 
República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, pàg. 2. 
518 .- El consell directiu quedà format per Mateu Vidal Riera (president), Gaspar Bestard Balaquer 
(vicepresident), Bartomeu Vidal Riera (secretari) i, com a vocals, Mateu Palmer Riera i Manuel Vidal Perpinyà. 
“Vida del Partit”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
519 .- La Junta Directiva quedà integrada per Guillem Mas Bonet (president), Rafel Ginard Ballester 
(vicepresident), Jaume Vidal Moll (tresorer), Miquel Moll Mas (comptador), Tomàs Ayarte Mas (secretari), Pau 
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Sant Llorenç des Cardassar,520 Santanyí (dia 13) —presidida per Sebastià Vidal Juan,—521 
Maria de la Salut522 i Pollença.523 El dia 25 també es formà l'agrupació de sa Pobla,524 
presidida per Felip Serra Cladera.525  

Rigo Coll (vicesecretari) i, com a vocals, Miquel Ollers Fullana, Sebastià Alsinas Ginard, Josep Campos Moll i 
Francesc Forteza Gusiá. “Vida del Partit”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
520 .- La Junta Directiva quedà formada per Onofre Riera Llinàs (president), Antoni Sureda Salas 
(vicepresident), Bernat Estelrich Galmés (secretari), Guillem Galmés Riera (vicesecretari), Bartomeu Ferrer 
Riera (dipositari) i, com a vocals, Antoni Juan Gelabert, Gaspar Mesquida Melis i Miquel Genovart Llodrà. 
“Vida del Partit”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
521 .- L’1 d’agost de 1934, un grup de 12 santanyiners (Bartomeu Sitjar, Sebastià Vidal, Bernat Escalas, 
Francesc Ferrer, Pere Maymó, Marc Obrador, Antoni Barcelo, Julià Vila, Andreu Amengual, Josep Garí, Jaume 
Antoni Blat i Guillem Vidal) varen signar la instància i el reglament de l’agrupació per enviar-lo al Govern 
Civil. Tenia el domicili social al carrer de García Hernández, núm. 1. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.635. Exp. 2.515. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre 
d’associacions del Govern Civil del 2 d’agost de 1934. El 13 d’agost de 1934, a les 20 h, es varen reunir en el 
domicili social de l’agrupació del carrer de García Hernández Sebastià Vidal Juan, Francesc Ferrer Sastre, 
Andreu Amengual Vidal, Bartomeu Sitjar Jaume, Julià Vila Amengual, Josep Garí Julià, Andreu Bonet Rigo, 
Bernat Escalas Burguera, Miquel Muntaner Servera, Jaume Antoni Clar Cifre, Rafel Vidal Ferrer, Blai Pons 
Barceló, Marc Vidal Obrador, Antoni Amengual Vidal i Marc Muntaner Rigo per constituir definitivament 
l’agrupació. Després d’aprovar el reglament que s’havia presentat al Govern Civil, Julià Vila Amengual 
presentà una candidatura per ocupar els càrrecs “de los socios a quienes creia mas aptos para su desempeno.” 
Per aclamació, s’aprovà la directiva integrada per Sebastià Vidal Juan (president), Bernat Burguera Escalas 
(vicepresident), Julià Vila Amengual (secretari), Bartomeu Sitjar Jaume (vicesecretari), Andreu Amengual 
Vidal (tresorer) i, com a vocals, Jaume A. Clar Cifre, Josep Garí Julia i Francesc Ferrer Sastre. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.515. ARM. Al comencament de gener de 1936, l’agrupació 
acordà traslladar el seu domicili social a la placa Major, núm. 17, pis. Comunicació del 14 de gener de 1936 del 
president Sebastià Vidal al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.515. 
ARM. També “Vida del Partit”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
522 .- El Comitè Municipal quedà format per Jaume Ginard Mestre (president) i com a vocals, Pere Barceló 
Mestre, Jaume Sureda Cifre, Rafel Arles Clovell i Bernat Quetglas Ximenis; i la Junta Directiva per Gabriel 
Mestre Mas (president), Jaume Gual Mas (secretari), Francesc Bonnín Piña (tresorer), Joan Torelló Bergas 
(bibliotecari) i, com a vocals, Joan Ferriol Sureda, Joan Roig Quetglas, Antoni Roig Gelabert i Jaume Negre 
Perelló. “Vida del Partit. Més Agrupacions admeses”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 
1934, pàg. 3. 
523 .- La Junta Directiva quedà formada per Pere J. Cànaves Salas (president), Joan Aguiló Salvà 
(vicepresident), Miquel Mayol Bover (tresorer), Miquel Vilanova Vives (vicetresorer), Pere Tomàs Socias 
(secretari), Joan Cortès Cànaves (vicesecretari) i, com a vocals, Guillem Bauzà Cifre, Ignasi Domingo Bayona, 
Mateu Torres Gamundí, Bartomeu Vilanova Suau i Bernat Borràs Rotger. “Vida del Partit. Més Agrupacions 
admeses”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 3. 
524 .- L’1 d’abril de 1933, Felip Serra Cladera havia signat la instància i el reglament de l’agrupació 
d’Acció Republicana de sa Pobla per enviar al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer Major, núm. 84, però 
sembla que no s'envià l'acta de constitució oficial de l'agrupació. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.635. Exp. 2.508. ARM. La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil de 
l’1 d’abril de 1934. Signaven el reglament Bartomeu Soberat, Martí Mestre, Onofre Pons, Antoni Cladera i dues 
signatures il·legibles. 
525 .- El 25 d’agost de 1934, es varen reunir en junta general, sota la presidencia d’Antoni Cladera Serra, 
com a membre de més edat de la comissió organitzadora, per constituir l’entitat Acció Republicana de sa Pobla. 
En primer lloc, acordaren que l’entitat portàs el nom d’Esquerra Republicana de sa Pobla en lloc d’Acció i que 
per a la mateixa regissin els estatuts aprovats pel governador civil l’1 d’abril de 1933. Seguidament, s’elegí la 
Junta Directiva, integrada per Felip Serra Cladera (president), Martí Vert Mir (vicepresident), Martí Mestre 
Crespí (secretari), Francesc Bennàssar Serra (vicesecretari), Josep Soberats Sanz (tresorer) i, com a vocals, Joan 
Pizà Reynés, Francesc Cantallops Reynés, Bartomeu Soberats Sanz i Onofre Pons Bennàssar. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.508. ARM. El 20 de gener de 1936, l’agrupació canvià de 
domicili i passà del carrer Major, núm. 72 que abans habitava al carrer de la Costa, núm. 25, 2on. Comunicació 
del 24 de gener de 1936 del president Felip Serra Cladera al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.508. ARM. 

 1129 

                                                                                                                                               



En aquells mesos, tal com comunicaren al Govern Civil de les Balears, també hem pogut 
documentar els canvis de les agrupacions d'Acció Republicana a ERB de Puigpunyent (11 de 
març de 1934),526 de Campos (22 de juliol de 1934)527 i Bunyola (26 d'agost de 1934).528 
De totes maneres, aquella primera etapa del partit, caracteritzada per una gran dinamisme 
organitzatiu, tingué un notable fre arran de la repressió dels fets d'octubre de 1934. 
 
La primera renovació del Consell Executiu 
A mitjans setembre de 1934, les agrupacions locals d'ERB celebraren les assemblees 
municipals per discutir el nou reglament de la formació política i nomenar els seus delegats a 
l'Assemblea Regional.529 
El 23 de setembre, a partir de les 10 h, se celebrà l'assemblea regional del partit en la qual 
assistiren la majoria de delegats dels consells municipals forans i de les delegacions de 
Palma.530 S'aprovaren, després d'un detingut estudi, els nous estatuts del partit i, per 
aclamació, es varen nomenar els vuit integrants del Comitè Executiu.531 
En el número del 29 de setembre, en portada, el setmanari República reproduí l'article 1er 
dels nous Estatuts d'ERB en el qual es definien els objectius del partit.532 Dies després, se 
celebrà la primera reunió del Consell Executiu, que acordà els càrrecs directius: Bernat Jofre 
Roca (president), Jaume Comas Cladera (vicepresident), Jaume Serret Ramis (secretari), Joan 
Trian Barceló (vicesecretari), Francesc de Sales Aguiló Forteza (bibliotecari), Emili Darder 
Cànaves (tresorer), Eduardo Gómez Ibáñez (comptador) i Antoni Maria Qués Ventayol 
(vocal).533 
 
La campanya de propaganda 
Des del primer moment després de la creació del nou partit es dugué a terme una intensa 
activitat propagandista, tant a Palma com a la Part Forana. 

526  .- Comunicació del 24 de juliol de 1934 del secretari LLorenç Palmer Suau al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.632. Exp. 2.398. ARM. 
527  .- Comunicació del 10 d’agost de 1934 del secretari Tomàs Ayarte i del president Guillem Mas al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.347. ARM. 
528 .- Comunicació del 26 d’agost de 1934 del secretari Bernat Nadal i del president Andreu Homar 
d'Acció Republicana Bunyolina al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 
2.247. ARM. També MARGAIS, Xavier: La Guerra Civil a Bunyola. Amb la por al cos. Edicions Documenta 
Balear/Universitat de les Illes Balears. Palma, 2004, pàgs. 55-56. 
529 .- Així, el 20 de setembre de 1934, se celebrà l'Assemblea Municipal de Palma, per tractar sobre la 
discussió del reglament del partit i el nomenament dels delegats a l'Assemblea Regional, a més de diversos 
temes. "Esquerra Republicana Balear. Agrupació de Palma", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de 
setembre de 1934, pàg. 2 (convocatòria signada pel secretari accidental Vila). 
530 .- "Esquerra Republicana Balear. Asamblea general", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de 
setembre de 1934, pàg. 2 (convocatòria signada pel secretari accidental Bernat Jofre). L'ordre del dia que 
s'establia era acta anterior, discussió i aprovació dels estatuts, dimissió del president i secretari i precs i 
preguntes. 
531 .- Foren designats Bernat Jofre, Jaume Comas, Jaume Serret, Antoni Maria Qués, Emili Darder, Joan 
Trian, Francesc de Sales Aguiló i Eduardo Gómez. "Vida del partit", a República, núm. 36. Palma, dissabte, 29 
de setembre de 1934, pàg. 2. Respecte al Comitè Executiu elegit el 8 d'abril, hi hagué els canvis següents: va 
sortir de l'òrgan Vicente Tejada i hi entraren Bernat Jofre, Jaume Serret, Francesc de Sales Aguiló. 
532 .- "Esquerra Republicana Balear. Asamblea general", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de 
setembre de 1934, pàg. 2  
533 .- Destacat a República, núm. 36. Palma, dissabte, 29 de setembre de 1934, pàg. 1. Respecte al Comité 
Executiu d'abril de 1934, accedí a la presidència Bernat Jofre —en substitució de Vicente Tejada—; Jaume 
Serret ocupà la secretaria en substitució d'Eduardo Gómez —que va ser comptador—, i Antoni Maria Quès —
que ocupava el càrrec de comptador passà a ser vocal.— Jaume Comas, Joan Trian i Emili Darder continuaren 
detentant els mateixos càrrecs. També hi hagué com a nou bibliotecari -càrrec de nova creació, Francesc de 
Sales Aguiló. 
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— La celebració del tercer aniversari de la proclamació de la República 
El 14 d'abril de 1934, tot i que els moments polítics eren poc propicis per a festes segons les 
esquerres, ERB organitzà diversos actes, com mítings a Establiments (17 h),534 a la barriada 
de la Llibertat (19 h), a Felanitx (a la nit)535 i un cafè de companyonia en l'hotel Terminus (21 
h).536 Aquell dia també es feren actes a Inca —organitzat per la Unió Republicana Federal—
537 i Puigpunyent.538 
Sens dubte, l'acte central d'ERB per commemorar el tercer aniversari de la proclamació de la 
Segona República va ser el cafè de companyonia en l'hotel Terminus. Hi varen intervenir el 
jove i "batallador republicà" Pere Capellà,539 Sebastià Crespí,540 Joan Tomàs,541 Miquel 

534 .- Al míting hi prengueren part Manuel Cirer i Miquel Fullana. "Comemorando el 14 de Abril de 
1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 2. 
535 .- Des de Palma, s'hi traslladaren el secretari i el vicesecretari d'ERB Eduardo Gómez i Joan Trian i el 
correligionari Costa. Varen visitar els centres d'Acció Republicana, Acció Ciutadana Femenina i les Joventuts 
d'Esquerra. "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, 
pàg. 2. 
536 .- "Actos para hoy", a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d’abril de 1934, pàg. 2. Sobre aquest 
darrer acte, la nota indicava que "Este acto modesto, íntimo, servirá no solo de homenaje a la significación de la 
revolución española en los memorabls momentos de su triunfo sino también como acicate para mantener aquel 
mismo estado de espíritu par que en su día vuelva a incorporarse a la República y proseguir así la labor de las 
Constituyentes interrumpida ahora por un Gobierno entregado por completo a los enemigos del Régimen." 
"Política local. Izquierda Republicana de Baleares", a La Almudaina, dissabte, 14 d'abril de 1934, pág. 2. 
També “Commemorando el 14 de Abril de 1931”, a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d’abril de 1934, 
pàg. 1.  
537 .- Se celebrà un banquet, en el qual assistiren més d'un centenar de comensals, presidits pel batle d'Inca 
Miquel Beltran Planas i el tinent de batle de Palma Francesc de Sales Aguiló. Hi hagué parlaments del regidor 
inquer Antoni Capó, Francesc de Sales Aguiló i el batle Beltran. "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a 
República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 2. 
538 .- Al matí, se celebrà una festa cívica a la qual assistiren els membres d'ERB de Palma Gaspar Sabater i 
Miquel Fullana, que es dirigiren al nombrós públic. "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 
13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 2. 
539 .- Segons la crònica, Capellà "se condolió del rumbo actual de la política republicana desde el 
Gobierno y alentó a los republicanos de izquierda para intensificar sus propagandas a las que desea la 
resonancia de las trompetas de Jericó al conjuro de cuyos sones caían con estrépito la murallas graníticas; abogó 
para que nuestras propagandas tengan también la misma eficacia y destruyan el muro ya agrietado de los 
radicales en contubernio conlos monárquicos para rescatar así la República. Habla de unas multas que se les 
impusieron a unos jóvenes de Algaida por el delito de querer commemorar dignamente las fiestas de estos días. 
Para todo lo que sea laborar por la República de izquierdas ofrece su concurso y el de sus correligonarios de 
Algaida que si son en número relativamente poco numerosos, son sin embargo de ánimo esforzado y dispuesto a 
todo por la causa del Ideal." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 
d'abril de 1934, pàg. 1. 
540 .- Crespí evocà la significació de la proclamació de la República i "el dolor que le causa el tener que 
contemplar al cabo solamente de tres años el rumbo funesto que ha tomado. Recuerda aquellas admirables 
manifestaciones de ciudadanía que contrasta con el ambiente de general indiferencia que observa ahora. Añade 
que hubo de luchar para defender el casino del Centro de las iras de la multitud. Este casino que era y sigue 
siendo el más formidable reducto del caciquismo ha adornado este año sus balcones con colgaduras y es que 
pasamos por la amargura de contemplar que son los mayores enemigos de la República los que con más ardor la 
homenajean este año. Dice que hay que volver a elevar a toda costa el espíritu ciudadano y para ello pide a los 
republicanos de verdad sean soldados al servicio de un Ideal a quien hay que sacrificarlo todo para la 
consecución de su triunfo definitivo." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, 
dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 1. 
541 .- Tomàs també començà remomorant "los inolvidables momentos del año 1931 en que llenos de 
inquietud y de entusiasmo pugnaban en el Gobierno Civil, mucho antes de la proclamación oficial de la 
República, por la entrega del mando. Rememora también la gesta heróica de Galán y García Hernández 
haciendo referencia al agravio que a la memoria de dichos mártires se ha inflingido en pleno Parlamento. Con 
este motivo habla de los procedimientos vituperables de las derechas de difamación y de injurias. Finalmente 
excita a los republicanos a trabajar para ver de lograr para el año 35 un aniversario más digno para la República, 

 1131 

                                                 



Fullana,542 Bernat Jofre,543 Antoni Maria Qués,544 el vicepresident del partit Jaume Comas545 i 
Joan Rullan —mestre Sóller.—546 

la que hemos de rescatar para las izquierdas." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. 
Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 1. 
542 .- Fullana començà dient que "a pesar de ser los tiempos poco propicios al optimismo su fé en el Ideal 
no mengua sino que por el contrariose aviva sobre todo cuando recibe el hálito entusiasta de viejos republicanos 
como Mestre Solle, excitando a los jóvenes a no desmayar en la pelea. Dice que en realidad los momentos 
actuales son de negrura y de tinieblas. Pero que después de la noche sombría viene un rosado amanecer. Que si 
la República se ha visto hoy por completo desvirtuada en su contenido es porque ha habido muchos fariseos 
entre los republicanos y porque ha tenido también un Judas que la ha vendido. Pero confía en un glorioso 
resurrexit. En párrafos vibrantes invita a la lucha para trasmitir a nuestros hijos nuestro patrimonio ideal más 
depurado, y para laborar por el enaltecimiento y prosperidad de la Patria." "Comemorando el 14 de Abril de 
1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 1. 
543 .- Jofre evocà "la gloriosa revolución del 68. Recuerda el juicio de un ilustre estadista republicano 
quien atribuía el fracaso posterior de dicho movimiento a que aquellos liberales, completamente inexpertos y 
sobradamente incautos, se preocuparon más de celebrarla con himnos y fiestas bullangueras que con obras 
efectivas de renovación; por esto todas las esencias revolucionarias quedaron inéditas dentro las mochilas de los 
milicianos y el país siguió con las mismas lacras de antes. Y entre las fiestas de percalina de hoy. ¿Qué queda 
del espíritu del 14 de Abril del 31? Seamos nosotros quienes con plena conciencia de nuestra responsabilidad 
nos erijamos en su depositario y laboremos en silencio y con la mayor seriedad para reincorporarlo plenamente 
a la vida política del país. Se refiere a la influencia perniciosa del voto de la mujer. Recuerda la frase de Prieto 
que dijo: "Se ha dado una puñalada trapera a la República." Sin embargo como el voto existe en la Constitución 
hay que laborar para conseguir la incorporación de la mujer a la República. Dedica en nombre de todos unas 
sentidas frases de simpatía a las mujeres asistentes al acto. Hace referencia a la amnistía que no es fruto de un 
acto expontáneo de perdón de los republicanos sino como una imposición vergonzosa de las derechas, como 
una trágala de las mismas. Hace un parangón del movimiento de Galán contra un Gobierno faccioso y del de 
Sanjurjo contra otro legitimamente constituído que se ha pretentido equiparar. Declaró lamentables ocupen 
ministerios individuos que ignoran el a b c de la democracia. Alude a las declaraciones de la Ceda que antepone 
a España Dios. Pero donde dice Dios debe entenderse el Cardenal Segura o el Nuncio de Su Santidad entregado 
a Musolini. Hace referencia también el odio de la Ceda al Parlamento. Señala las diferencias de los fascios, nazi 
y vaticanista, y sus semejanzas. Manifiesta la imperiosa necesidad de destruir tales sentimientos morbosos que 
corroen la necesidad de nuestros tiempos. Declara que el panorama político no es de pesimismo para los 
republicanos de izquierda como muchos creen. Tiene una fé inquebrantable en el inmediato porvernir de las 
izquierdas y con tal motivo brinda por el pronto y definitivo triunfo de la democracia española y por la 
redención espiritual de Baleares." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, 
dissabte, 21 d'abril de 1934, pàgs. 1-2. 
544 .- El membre directiu del partit Qués afirmà que "dice que al mirar la hoja del calendario ha visto que 
era hoy el día de Santa República Mártir. Dice que los republicanos de izquierda no pueden festejar la 
República porque siendo hija suya no pueden estar alegres si está enferma de cuidado. Cuando el momento de 
peligro pase, si llega a pasar, entonces será el momento de las fiestas y de las alegrías. Hace referencia a las 
luchas de los republicanos y a su actual unión. Se refiere a la historia del lerrouxismo y recuerda la labor nefasta 
de los radicales y recuerda la labor nefasta de los radicales en el Ayuntamiento de Barcelona que ha quedado 
como vergüenza administrativa. También hace memoria de su célebre obstrucción. Y declara la necesidad de 
arrasar todo esto para moralizar el pais, elevar su nivel espiritual con el triunfo de las izquierdas. También hace 
referencia al semanario y dice que si los republicanos de Mallorca responden, tal vez dentro de poco se habrá de 
penar en serio en editar un diario." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, 
dissabte, 21 d'abril de 1934, pàg. 2. 
545 .- Segons la crònica, Jaume Comas també començà per "evocar la fecha de Abril del 31 y el asalto a la 
Diputación Provincial. Habla de la corrupción de la política mallorquina entregada por completo al más 
oprobioso caciquismo. Dice que cuando en el futuro, desde la persepectiva que la historia ofrece para el análisis 
de los sucesos, se examine la época que corremos, habrá sido un gran honor para el mallorquín que no quiso 
sucumbir a las inmoralidades de los desaprensivos políticos monárquicos. De ahí la necesidad de que 
levantemos el espíritu político de Mallorca para separarlo de los bajos fondos por donde todavía se arrastra. 
Hace un minucioso análisis de las elecciones de Noviembre y de los votos obtenidos por los diversos partidos, 
afirmando que en las mismas a pesar de tener todas las circunstancias desfavorables los republicanos tuvieron 
mayoría. Afirma que el león no ha perdido todavía su vitalidad y que se prepara un nuevo 14 de Abril. Anima a 
los republicanos para futuras jornadas donde nos pondremos de nuevo a prueba y termina vitoreando la 
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El divendres, 20 d'abril de 1934, el catedràtic d'institut i president de la Secció de Cultura de 
l'Ajuntament de Palma, Eduardo Gómez Ibáñez féu una conferència a l'Ateneu sobre 
l'"Ideario republicano de izquierda." Inicià la xerrada dient que "ante todo incumbe a las 
Izquierdas la defensa de la República, no porque esta haya de ser para ellas, sino porque las 
derechas no la sienten en su aspecto de responder a tendencias humanas naturales, elevadoras 
del proletariado, al que se adula cuando se le teme, pero sin estar dispuesto a perder 
privilegio alguno." Després afirmà que "La República debe ser gobernada por los 
republicanos, no por aquellos que no acaban de definirse y se jactan de ser republicanos o 
monárquicos según convenga, eogismo inadmisible en política." Continuà comentant que no 
podien fer la necessària renovació de maneres i de persones aquells que duien el "peso de un 
pasado que les ata" i que hi havia d'haver partits polítics amb diferents matisos, "unos que 
avancen y otros que consoliden lo avanzado", però que de cap de les maneres "lo desanden, 
porque entonces toda obra resulta estéril y además provocan reacciones que no sabe donde 
pueden terminar." 
Respecte a les esquerres republicanes, assenyalà que volien un Estat fort i potent, que 
"discipline y controle todos los poderes que puedan constituir fuerzas contra él." Indicà que 
l'organització de l'Estat s'assentava sobre l'autonomia municipal, en concordància amb els 
sentits liberal i històric. A més, esmentà que les esquerres propugnaven la creació del 
patrimoni comunal rescatant els béns comunals que "alevosamente han sido robados a los 
pueblos de España por los viejos caciques." Després de l'autonomia dels municipis venia 
"naturalmente" la de les regions per a construir de nou Espanya "como ordena su Historia y 
su Geografía." Afegí que l'ensenyança gaudia de la màxima atenció per part dels partits 
d'esquerres, "ya que solo ella puede crear y mantener el liberalismo y la democracia" i que la 
màxima aspiració es podia sintetitzar en l'escola única, "que llevará gratuitamente a todos los 
niños de la nación a ocupar en la sociedad el puesto que sus aptitudes y su vocación les 
deparen con independencia de la fortuna de sus padres." 
Respecte a la política econòmica, advertí que la crisis i les dificultats que trobaven les 
democràcies per governar per l'oposició de la plutocràcia "que es el verdadero gobierno 
actual", feia precisa l'ordenació de l'economia i el sotmetiment a l'Estat dels grans "resortes 
del crédito" en benefici del patrimoni públic i el control estatal de les matèries primeres. 
Assenyalà que era necessari un pla coordinat d'obres públiques mitjançant una entesa entre 
els ministeris d'Agricultura, Obres Públiques, Economia, Hisenda i Treball "para que no se 
tire el dinero del contribuyente, sino que verdaderamente se mitigue el paro obrero porque 
cada obra pública deje una estela de trabajos particulares fecundos detrás de ella." Apostà per 
la continuació de la reforma agrària, inspirada en el respecte al petit i mitjà propietari, 
valoritzant els terrenys amb la desaparició dels cultius antieconòmics, facilitant el crèdit i 
"escalonando su aplicación", amb la finalitat que les finques no afectades "en absoluto o que 
no lo sean de momento queden libres para la contratación y el crédito." Apostà també per la 
potenciació de la repoblació forestal —ja que molts de terrenys no admetien un altre cultiu i 
es crearia riquesa i milloraria, amb la modificació del règim de pluges, l'agricultura en 
general. Finalment, apuntà que la inactivitat dels capitals, les herències sense causa legítima, 
la sanitat i l'assistència social  —"que son función primordial de justicia por parte del 

República." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 1934, 
pàg. 2. 
546 .- El soci honorari del partit, Joan Rullan —mestre Sóller— excità a tots els republicans a propagar i 
afavorir el setmanari República i afirmà que "si hoy él había tenido necesidad de poner la banedera a media asta 
en señal de luto espera que a pesar de su edad avanzada que rebasa de mucho los ochenta años, el entusiasmo de 
los jóvenes les deparará la satisfacción de contemplar el resurgimiento de nuestros ideales y de su implantación 
desde el Gobierno." "Comemorando el 14 de Abril de 1931", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril 
de 1934, pàg. 2. 
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Estado"— eren qüestions en les quals el matís esquerrà s'accentuava per l'àmplia intervenció 
que propugnava en aquest sentit.547 
Els dies 28 i 29 de març, a Catalunya, es donà la consigna d'encendre fogueres a tots els 
indrets de les muntanyes catalanes.548 A Mallorca, en resposta a aquest moviment liberal de 
Catalunya, les Joventut d'Esquerra de Felanitx encengueren dues fogueres a dalt dels puigs 
de la Mola i del Calvari d'aquest municipi.549 
Després de la constitució de l'agrupació d'ERB d'Alcúdia, s'inaugurà la nova seu del partit, 
situada a la plaça de la Constitució, núm. 8, 1er, amb l'assistència dels membres del Consell 
Executiu Regional Antoni Maria Qués, Bernat Jofre i Francesc Carreras. En aquest acte, hi 
hagué intervencions del president de l'agrupació Nicolau Cifre —que presentà els oradors—, 
Antoni Maria Qués, Bernat Jofre i Francesc Carreras.550 
En aquells mesos abans de la repressió dels fets revolucionaris d'octubre de 1934, els dos 
municipis més emblemàtics del nou partit foren Palma i Felanitx, en els quals en ambdós es 
detentaven les batlies i hi havia les estructures organitzatives més sòlides d'ERB. Així, el 
diumenge, 29 de juliol, aprofitant que Francesc Carreras es trobava de vacances a Mallorca, 
de retorn de Sant Salvador551 visità el local d'Esquerra Republicana de Felanitx.552 Carreras, 

547 .- "En el Ateneo. "Ideario republicano de izquierdas" por D. E. Gómez Ibáñez", a La Almudaina, 
diumenge, 22 d'abril de 1934, pág. 7. 
548 .- "Catalunya contra el feixisme", a República, núm 15. Palma, dissabte, 5 de maig de 1934, pàg. 1. 
549 .- "Fogueres liberals a Felanitx", a República, núm 15. Palma, dissabte, 5 de maig de 1934, pàg. 2. La 
crònica del corresponsal felanitxer, datada el 29 d'abril, afirmava: "Les joventuts d'esquerra, en una decisió 
entusiasta i unànim, acordaren ja entrada la nit respondre al clam de Catalunya. Després d'enviar telegrames 
d'adhesió al President de la Generalitat, emprengueren la marxa, amb caravana jovenivol i numerosa, vers els 
turons de la Ciutat, que talment guaites en peu de guerra vetllen la nostra llibertat. Feia de bell veure aquella fila 
de joves en processó fantàstica, que aclaria el llampec de la tempesta, caminar vers el cim dels turons ciutadans, 
els ulls flametjants i els cors enardits, ja en el cim es formà una pira monumental que ben prest llengotetjava 
dins la boira, entre cants i aplaudiments, marcant en el firmament el signe de las llibertats humanes. La primera 
que flamejà fou dalt el Calvari, responent, tot seguit, desde la Mola, l'altre estol de agosarats jovenells, i en el 
cor congrià l'anhel que cremava els llavis i cloia els punys: lluitar fins a morir per la llibertat. Visca la 
República! avant... joventut. La primera hora del dia dominical sonava en la torre de la Casa de la Vila, el cel 
s'era aclarit, lluny ja la tempesta, i arreu titil·lejaven els estels, quan es tornava la caravana patriòtica i encara 
espurnetjaven, als cims, els foguerons de la llibertat." 
550 .- Segons la crònica, els tres oradors "parlaren de la significació de dretes i esquerres, remarcant que si 
l'actual conglomerat governant, amb les seves immoralitats i concupiscències, són dretes, nosaltres som tot el 
contrari, es a dir esquerres, el que significa, abans de tot, una ètica política, una austeritat i moralitat, postulats 
que son compendi de la labor d'Azaña des del Govern. Fan referència al programa d'Esquerra Republicana, 
referint-se a la Reforma Agrària, a les reformes socials i militars, demostrant que aquest era l'únic camí possible 
per arribar a una mútua convivencia, pròpia dels pobles civilitzats. En certa forma, doncs, som nosaltres 
renovadors i conservadors alhora. Tot el contrari de la tàctica de les dretes que desfigurant tota l'obra de les 
Constituents han tornat als jornals de fam, fent-se incompatibles amb tot avanç i progrés i sembren una inminent 
revolució. Són elles els anti-conservadors, els veritables destructors. Aprofitant la coincidència del Centenari de 
l'abolició de la Inquisició, parlen extensament d'aquesta institució i del seu esperit supervivent en les cremes de 
llibres que es feren, fa alguns anys, a Sóller, Alaró i altres pobles i rediviu encara en les eleccions darreres. 
Esperit contra el quel cal donar la batalla decisiva. S'estenen en consideracions sobre la significació de la 
reforma Agrària, la qual defensa els interessos dels que cultiven la terra, petits propietaris i conreadors. D'això 
en dedueixen la paradoxa que es dóna a Mallorca (terra de petits propietaris i conreadors) on es dóna el vot a les 
dretes que legislen descaradament contra les classes modestes i en favor exclusiu dels potentats i latifundistes. I 
finalment paralen de la significació del mort[sic] fidelísima concedit a Alcudia en motiu de la guerra de les 
Germanies i es fan vots per a que el dia de demà se li puga reafirmar aquest adjectiu per haver sabut 
enèrgicament defensar la nostra República." “Vida del Partit. Noves Agrupacions”, a República, núm. 26. 
Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, pàg. 4. 
551 .- Tal com assenyalen Aina Adrover i Joan Cabot, Francesc Carreras i la seva dona Carmen, juntament 
amb les parelles Pere Oliver i Catalina Massutí, Pere Reus i Pura Manzanares, Bartomeu Nadal i Magda 
Busquets, i Jaume Mas i Joana Huguet deixaren la seva signatura al llibre de visites del santuari de Sant 
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després de lliurar al president de l'agrupació Pere Oliver Domenge, una fotografia de Manuel 
Azaña dedicada a l'agrupació, es dirigí a la nombrosa concurrència. Carreras parlà sobre la 
situació política espanyola que qualificà de desgovern i de traició del Partit Radical. Recordà 
"la triste etapa del Municipio barcelonés cuando lo del cementerio y la cal; compara 
procedimientos, coteja nombres y resume con justas palabras el presente político de España: 
Avui tota l'Espanya és l'Ajuntament de Barcelona."553 També analitzà la política econòmica554 
i advertí que "los momentos son muy difíciles. En el ambiente se masca la revolución, la 
guerra civil que destrozará totalmente nuestra economía y el bienestar social. El Estado es 
fuerte y a su amparo se apresta la reacción. La masa trabajadora, unida muéstrase firmemente 
decidida para la defensa de su derecho a la vida. La tragedia amenaza hundir España y 
solamente un cambio de rumbo en la política antes de fin de año, una inmediata restauración 
de las directrices republicanas del 14 de Abril podría salvarnos. Adivinar el futuro es muy 
difícil, aún el futuro próximo, y mucho más en España; pero, sí, debo deciros que, si la 
insensatez nos lleva a la catástrofe, antes de consentir una dictadura de tipo militar-fascista, 
trabajemos por la consolidación del proletariado en el gobierno del Estado."555 Carreras, 
també després d'agrair el nomenament de president honorari de l'agrupació, definí Felanitx 
com a "baluarte del izquierdismo en Mallorca." Seguidament, l'exdiputat a Corts visità 
l'Escola Graduada i el Col·legi subvencionat de 2on ensenyament, el parc escolar i la 
Cooperativa de Treballadors. A la nit, convidat per la seva directiva, visità les Joventuts 
d'Esquerra, on tornà a fer un parlament. Presentat pel president de l'entitat, Antoni Llodrà —
que afirmà que "sería nuestro diputado, apesar de la expoliación de que se le hizo víctima"—, 
Carreras dissertà sobre els nous conceptes de democràcia i llibertat.556 

Salvador amb la incripció "Per la reconquesta de la República." ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 
1931-1939. República, Guerra i Repressió. Res Pública Edicions. Eivissa, 2002, pàg. 41. 
552 .- “Vida del Partit. Francisco Carreras en Felanitx”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost 
de 1934, pàg. 2. 
553 .- “Vida del Partit. Francisco Carreras en Felanitx”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost 
de 1934, pàg. 2. 
554 .- Segons la crònica, Carreras tractà sobre "la repercusión dolorosa en los productos del campo 
desvalorizados completamente como consecuencia de desacertadas disposiciones. La baja enorme que ha 
sufrido el almendrón y demás productos agrícolas con la promesa de desventuras, agobios y sacrificios. Votad 
las derechas, pequeños propietarios y arrendadores, y seguirán mermándose vuestros ingresos honrados, 
comprometidos por la política de los grandes terratenientes sostenedores de la inmoralidad y de la traición 
imperante." “Vida del Partit. Francisco Carreras en Felanitx”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost 
de 1934, pàg. 2. 
555 .- “Vida del Partit. Francisco Carreras en Felanitx”, a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost 
de 1934, pàg. 2. 
556 .- Segons la crònica, Carreras afirmà "No puede haber libertad para el liberticida. Sólo es nacional lo 
republicano. Axiomas políticos que deben regular nuestra actuación en el próximo gobierno y que por haberlos 
olvidado, por seguir las directrices liberales del siglo XIX, estamos contemplando la destrucción de la obra de 
las Constituyentes, perdiendo toda esperanza de restauración dentro de la legalidad. Refiérese a la mentida 
lealtad de la burocracia con el nuevo régimen, acatado farisaicamente en los primeros tiempos, saboteado más 
tarde, combatido con descaro en nuestros días de vergüenza y traición. No se deben olvidar las conductas y en 
las horas próximas del triunfo debemos justicia a nuestra libertad. Habla de la prensa con minuciosidad y 
detalle, aduciendo algunos ejemplos que imponen la nacionalización de las empresas editoras. Sólo es nacional 
lo republicano, sólo los republicanos son merecedores de la libertad. Acaso creais ver en mis palabras un 
sentido fascista, no importa. Es la resolución firme, decidida, de enérgica defensa de la libertad, de franca 
oposición a cualquier intento de dictadura vaticanista o simplemente monarquizante. Alude a la triste situación 
de la Repúblcia, completamente desnaturalizada, y al peligro inminente y catastrófico de una revolución social. 
Solamente un gobierno nacional de izquierdas puede evitar la lucha sangrienta, y esto antes de octubre. Mas, si 
la lucha se produce, no hay dilema: las izquierdas debemos cooperar con la revolución social, que las derechas 
con su ceguera estúpida no supieron evitar." “Vida del Partit. Francisco Carreras en Felanitx”, a República, 
núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, pàg. 2. 
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Novament, el diumenge, 19 d'agost, organitzada per la Delegació de l'Eixample del Districte 
3er de Palma, es féu l'excursió a Felanitx, que suposà un gran aplec dels representants de les 
agrupacions d'esquerres, especialment dels municipis del districte de Manacor.557 Des del 
local social —carrer de García Hernández— i de la plaça de Sant Antoni, de Palma, sortiren 
a les 7 del matí prop de 200 excursionistes que de pas per Llucmajor —on foren saludats per 
batle Bartomeu Sastre i els principals dirigents d'aquella agrupació i visitaren la nova Escola 
Graduada— i per Porreres —on també els militants de l'agrupació els feren una especial 
rebuda.— Varen dinar a Portocolom i després es traslladaren a Felanitx, "on eren esperats per 
una gran gentada i per nombroses Comissions d'altres pobles que ja havien arribats." Hi havia 
representacions de les agrupacions d'ERB de Santanyí, ses Salines, Montuïri, Sineu, Campos, 
Sencelles, Artà, Sant Llorenç, Son Servera i Pollença. Inicialment, visitaren el grup escolar 
—"joia de Felanitx i orgull de la majoria esquerrana del seu Ajuntament"— i també anaren a 
la seu de l'Agrupació d'Esquerra, on se celebrà un cafè de confraternitat. Seguidament, hi 
hagué discursos del batle de Felanitx i president de l'agrupació local d'ERB, Pere Oliver 
Domenge,558 de Miquel Fullana —en nom de la Delegació organitzadora de l'excursió—,559 de 
Ramon Perpinyà560 i del batle de Palma Emili Darder.561 Posteriorment, en manifestació es 
traslladaren al local social de les Joventuts d'Esquerra, on hagué parlaments del president 
Llodrà —que donà la benvinguda en nom de l'entitat—, de Joan Rullan —mestre Sóller—,562 

557 .- “Esquerra Republicana Balear. Agrupació de Palma”, a República, núm. 28. Palma, dissabte, 4 
d’agost de 1934, pàg. 3 (anunci); República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d’agost de 1934, pàg. 1 (destacats). El 
preu dels tiquets eren de 7 pessetes i es podia subscriure a l'excursió en els locals de les delegacions del 3er 
districte —carrer de García Hernández, núm. 65— i del 7è districte —la raval de Santa Catalina—, a més del 
local central de l'agrupació de la plaça de la Constitució, núm. 120, de Palma. Es comunicava, a més, que les 
llistes de subscripcions es tancarien el dia 13 d'agost, a les 21 h. Posteriorment, s'anuncià que la incripció es 
tancaria el dia 18. "Política local. ESquerra Republicana Balear.- Excursión a Felanitx", a La Almudaina, 
divendres, 17 d'agost de 1934, pàg. 3, publicà l'anunci de l'activitat i destacà la inscripció es podia fer fins el dia 
18 a les 21 h. A més, el viatge s'havia de fer "en modernos y cómodos autocares, conforme el itinerario 
anunciado, siendo el precio del ticket siete pesetas." Les inscripcions es podien fer en el local centra del partit 
—plaça de la Constitució, núm. 120— i en les delegacions de districte de l'Eixample, la Llibertat, es Molinar, la 
Calatrava, el districte 5è, la Raval i Establiments. 
558 .- Oliver Domenge, després d'una sentida i emocionant salutació, expressà "la satisfacció que sentia al 
veure congregats allí tantes representacions i notables del Partit; explicà la conveniència de que es repetixin 
sovint aquests aplecs i proposà per a prompte una igual concentració al cor de Mallorca: Inca. Parla de la lluita a 
mort que, per part de les dretes, es fa laes esquerres i acaba amb un ¡Visca la llibertat!." “Grandiós èxit de 
l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
559 .- Miquel Fullana, a més d'agrair l'assistència de les distintes agrupacions, "exalta les joventuts per a 
que apliquin el seu esforç a fer reviere aquell esperit cívic del moviment de les germanies." “Grandiós èxit de 
l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
560 .- Perpinyà parlà sobre "federalisme i les llibertats pairals perdudes, de que ens han de tornar a fer 
mereixedors. Alenta a la massa a fiscalitzar sempre l'obra dels seus dirigents per tal de que mai puga ésser 
traïda, i perque, si els homes representatius fallasin, al interpretar el nostre contingut revolucionari, sapiguem 
agranar-los, sense aturar-nos mai en a nostra marxa ascendent." “Grandiós èxit de l’excursió a Felanitx”, a 
República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2.  
561 .- Darder felicità l'Ajuntament de Felanitx "per la tasca realitzada en la solució del seu problema 
escolar, la qual és causa de que l'Ajuntament de Felanitx puga ésser prés com a exemple a imitar pels 
representants de tots els demés pobles. Criticà durament el desig de les dretes que no voldrien luxe en les 
Escoles, per treure la conseqüència de que els escolars pobres tenen dret a fruir dels mateixos avantatges que els 
rics. I parla de Catalunya, com a model dels pobles dignes, a la qual havem d'imitar en la seva lluita per a assolir 
les llibertats nacionals, en defensa dels nostres drets legítims, que el govern espanyol deixa, a voltes, molt 
malparats, com per exemple, amb els recents decrets sobre turisme." “Grandiós èxit de l’excursió a Felanitx”, a 
República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
562 .- El vell republicà mestre Sóller alentà "als joves per tal que mai es deixin perdre els pocs avantatjos 
assolits i perque, amb la seva empenta revolucionària, es fassin dignes d'un millor benestar." “Grandiós èxit de 
l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
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de Josep Feliu,563 del batle de Montuïri Joan Mas,564 de Feliu Llompart —en nom de la 
Delegació del Districte 1er de Palma—,565 de l'exdiputat a Corts Francesc Carreras,566 de 
Bernat Jofre —en representació del Consell Regional d'ERB.—567 Al final s'acordà remetre 
un telegrama a Manuel Azaña.568  
Els dies 8 i 9 de setembre de 1934, es programà fer una gran concentració d’esquerres a 
Felanitx per commemorar la pèrdua de les llibertats pàtries durant l’estiu de 1715.569 El 
programa d'actes previst per aquells dos dies era el següent, el dia 8, a les 18 h, s'havia de fer 
un berenar de confraternitat als puigs del Calvari i Sista i, a les 21 h, un ball de saló a la pista 
del Camp de la Torre. El dia 9, a les 11 h, a l'entrada de la vila per la carretera de Palma, 
s'havien de rebre, amb banderes i música, les representacions de les delegacions de Palma i 
de les agrupacions del partit. Aleshores, en manifestació, s'havien de recórrer els carrers del 
14 d'Abril, Fermín Galán i Plaça, on s'havia de dissoldre i les banderes s'havien de deixar al 
local de les Joventuts d'Esquerra. A les 16 h, s'havia de dur a terme una assemblea i míting 
d'afirmació esquerrana al Camp de la Torre i les conclusions sobre qüestions "autonomistes i 
de cooficialitat de la llengua", que s'havien de lliurar al batle de Felanitx per la manifestació 
que recorreria els carrers de Bellpuig, Sínia, Pi i Margall, Major, Jordi Sabet i la plaça de la 
República. A les 20 h, s'havia de celebrar la manifestació de comiat, que havia d'acompanyar 
els visitants fins a la sortida de la ciutat, recorrent els carrers de passeig de la Torre, Bellpuig, 

563 .- Feliu començà dient que "estava desitjós de posar-se en contacte amb la democràcia de Felanitx i 
que, en aquesta ocasió, vol confessar el seu íntim goig al dirigir-los la paraula. Parla de l'esperit cívic català i 
compara, en paràgrafs brillants, Catalunya i Felanitx per treure la conseqüència de que si Catalunya és l'únic 
recó i baluard de la República Espanyola, també Felanitx és el baluard del Republicanisme mallorquí perque la 
democràcia de Felanitx es viva i emotiva, com la democràcia catalana. Expressa el seu desig de que, tal com es 
féu a Catalunya amb éxit, les esquerres s'uneixin amb fé i sense recels per a millor poder aniquilar la tirania i 
l'opressió." “Grandiós èxit de l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, 
pàg. 2.  
564 .- El batle de Montuïri, Mas i Verd, "descrigué la seva alegria de poder-se adherir per primera vegada, 
en nom dels republicans de Montuïri, a un acte del Partit d'Esquerra, el qual han volgut acoplar-se, defugint 
aquell estat de tristesa que els aplanara, al pertenèixer al Partit d'En Lerroux." “Grandiós èxit de l’excursió a 
Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
565 .- Llompart, després de saludar els reunits en nom de la Delegació del districte 1er de Palma, parlà "del 
decret del Ministre, Sr. Hidalgo, sobre la movilització general, el qual blasmà." “Grandiós èxit de l’excursió a 
Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
566 .- Carreras "es mostrà partidari d'aquestes manifestacions ciutadanes, les quals voldria que es repetissin 
sovint. Al·ludeix als atacs que li fa al "El Luchador" en ocasió d'unes recents conferències que donà al mateix 
local, la qual cosa, diu, per si sola ja prova el seu encert. I proposà tot un pla d'actuacions futures que fou 
aprovat unànimement." “Grandiós èxit de l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 
d’agost de 1934, pàg. 2. 
567 .- Jofre afirmà que "si "Renovación Española" havia triat Covadonga per inici de la seva propaganda, 
Esquerra ha triat Felanitx com a cor encés del republicanisme mallorquí, d'on ha de partir la nostra actuació per 
a la reconquesta de Mallorca. Un dels nostres lemes, diu, ha d'ésser la rèplica a les dretes, amb les armes 
mateixes que elles usin. Fa un brillant paral·lel entre l'actual descomposició del bloc de dretes i la coordinació 
dels grups esquerrans, com a síntoma d'un demà més lluminós." Seguidament, saluda Rafel Estades "per la 
persecució de que és víctima, el felicita i encoratja a seguir el camí emprés. Al·ludeix a les fogueres catalanes 
que tengueren un vigorós tornaveu a Mallorca amb les que s'encengueren a Felanitx i acaba dient que així els 
Mallorquins com els navegants que passin per Mallorca, al adonar-se de la flamarada espiritual que surt del cor 
de Felanitx, amb els pits plens de joia i els cors d'cuardiment, es rejoveniran i tendran més braó per a la 
reconquesta de la República." “Grandiós èxit de l’excursió a Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 
25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
568 .- El text del telegrama deia: "Reunidos elementos Esquerra Republicana Balear, con motivo excursión 
palmesana a Felanitx, acuerdan reiterarle entusiasta adhesión.- Salúdale.- Oliver." “Grandiós èxit de l’excursió a 
Felanitx”, a República, núm. 31. Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 2. 
569 .- “Gran concentració d’Esquerres a Felanitx els dies 8 i 9 de Septembre”, a República, núm. 31. 
Palma, dissabte, 25 d’agost de 1934, pàg. 4 (anunci, detalant el programa d'actes). 
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plaça de Joanot Colom, Torre Major, Nunó Sanç, 14 d'Abril i passeig de Ramon Llull.570 El 7 
de setembre, la Comissió d'ERB comunicà a la premsa que la concentració d'esquerres —
amb la participació del partits republicans d'esquerres, socialistes i comunistes— que s'havia 
de dur a terme a Felanitx s'havia aplaçat perquè no havia estat autoritzada.571 L'endemà, el 
setmanari República confirmà que el governador civil no havia autoritzat aquesta 
concentració d'esquerres.572 
Així i tot, el 9 de setembre, convidats pel Comitè Local d'ERB, varen visitar Santanyí Bernat 
Jofre, Josep Feliu i Bartomeu Nadal. En el local d'Unió Obrera, els tres dirigents ciutadans 
feren un acte de propaganda573 i també aprofitaren l'estada per visitar l'Escola Graduada.574 
 
El setmanari República 
Des de la formació del nou partit ERB, l'antic òrgan d'Acció Republicana, el setmanari 
República —que s'havia començat a editar el 27 de gener de 1934— passà a ser el portaveu 
de la nova formació política. Aquest periòdic va ser un element de primer ordre en la 
configuració del nou partit i en la difusió del seu ideari. Hi foren col·laboradors habituals 
Francesc Carreras Reura, amb el pseudònim "Myself,575 Pere Capellà,576 Joan Mas Verd577i el 

570 .- “Gran concentració d’Esquerres a Felanitx els dies 8 i 9 de Septembre” a República, núm. 32. Palma, 
dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 4 (anunci). 
571 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina,  dissabte, 8 de setembre de 1934, 
pàg. 2. 
572 .- La nota deia: "Republicanos, Socialistas, Sindicalistas, Comunistas. 
 Las Autoridades abusando de sus atribuciones no autorizan la Concentración de Izquierdas en Felanitx 
para los días 8 y 9 de los corrientes. Queda aplazada hasta nueva orden, pero, ¡ciudadanos libres de Mallorca! 
estemos preparados y cuando toquen a somatén, todos unidos y como un sólo hombre, con muchísimo respeto, 
responderemos ¡¡presente!! ¡Izquierdas de Mallorca! ¡¡Alerta!!", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de 
setembre de 1934, pàg. 1. 
573 .- Segons la crònica, en la xerrada es féu un "minucioso análisis del programa de Izquierda 
Republicana. De la situación caótica del momento. Se contrastaron conductas de los que han gobernado esta 
segunda República. Se hizo examen del contenido social del magnífico programa del Partido. Se habló de la 
labor de las izquierdas en Cataluña. Se hizo referencia tambien a los más candentes problemas regionales tales 
como el aumento de las tarifas de la Trasmediterránea, del acto que las derechas han celebrado en Felanitx... 
etc..." Així mateix, continuava la peça periodística, dient "Se hicieron propósitos de si otra vez el sufragio 
vuelve a inclinarse hacia la izquierda, la conducta de los republicanos debe ser muy distinta a la que observaran 
en el famoso bienio y sobre todo en Mallorca donde las raíces del caciquismo aún están arraigadas en el alma 
del pueblo." "Setmana política. De Santanyí", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de setembre de 1934, 
pàg. 2. 
574 .- "Setmana política. De Santanyí", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de setembre de 1934, 
pàg. 2. 
575 .- "Suum cuique (Chismorreo trascendental)", a República, núm. 9. Palma, 24 de març de 1934, pàg. 1; 
"La crisis de un partido", a República, núm. 10. Palma, 31 de març de 1934, pàg. 1; "Haciendo memoria y 
formando conciencia", a República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 1; "¡Manos limpias! 
¡Manos limpias", a República, núm. 12. Palma, dissabte, 14 d'abril de 1934, pàg. 1; "El primer miting de 
Izquierda Republicana. La aristocracia de la República", a República, núm. 13. Palma, dissabte, 21 d'abril de 
1934, pàg. 4; "De García Prieto a Lerroux", a República, núm. 14. Palma, dissabte, 28 d'abril de 1934, pàg. 4; 
"Comentarios de la semana", a República, núm. 15. Palma, dissabte, 7 de maig de 1934, pàg. 4; "Un nuevo 
Gobierno monárquico-radical", a República, núm. 16. Palma, dissabte, 12 de maig de 1934, pàg. 4; "Mosaico 
político de la semana", a República, núm. 17. Palma, dissabte, 19 de maig de 1934, pàg. 4; "Acotaciones y 
apostillas", a República, núm. 18. Palma, dissabte, 26 de maig de 1934, pàg. 4; "Los de Fontainebleau y los de 
aquí", a República, núm. 19. Palma, dissabte, 2 de juny de 1934, pàg. 1; "Mitos", a República, núm. 21. Palma, 
dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 1; "Pele-Mele", a República, núm. 22. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, 
pàg. 4; "Los éxitos del Gobierno", a República, núm. 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 4; 
"Lerrouxismo, Catalanofobia y necedad", a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 4; 
"Carta del Republicano desconocido", a República, núm. 24. Palma, dissabte, 7 de juliol de 1934, pàg. 4; "La 
sesión de Cortes del 4 de Julio de 1934", a República, núm. 25. Palma, dissabte, 14 de juliol de 1934, pàg. 4; 
"Botones de fuego", a República, núm. 26. Palma, dissabte, 21 de juliol de 1934, pàg. 4; "Liberalismo y 
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notari de Sineu, Enrique Molina Ravelló —sota les sigles E. M. R.— publicà en el setmanari 
República un serial sobre la Llei d'arrendaments.578 Així mateix, també hi publicà els articles 
"Los títulos de la Ceda"579 i "March, March y March."580 
 
La intensificació de les crítiques al Partit Radical de Mallorca 
Una de les principals línies de crítica política d'ERB va ser a l'antic Partit Republicà Federal 
de Mallorca. D'una banda, s'incidí en la crisi d'aquesta formació política i la contradicció per 

democracia", a República, núm. 27. Palma, dissabte, 28 de juliol de 1934, pàg. 1; "Democracia y liberalismo", a 
República, núm. 28. Palma, dissabte, 4 d'agost de 1934, pàg. 4; "Desaparece otro símbolo de la España 
monárquica", a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 d'agost de 1934, pàg. 4; "Cartas vistas", a República, 
núm. 30. Palma, dissabte, 18 d'agost de 1934, pàg. 1; "Se aproxima el desenlace", a República, núm. 31. Palma, 
dissabte, 25 d'agost de 1934, pàg. 4; "Banqueteando y baqueteando", a República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 
de setembre de 1934, pàg. 4; "Panorama", a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 de setembre de 1934, pàg. 
3; "... y con el mazo dando", a República, núm. 35. Palma, dissabte, 22 de setembre de 1934, pàg. 1; "La Ceda 
en pugna con el Gobierno", a República, núm. 36. Palma, dissabte, 29 de setembre de 1934, pàg. 1; "El culto de 
lo moral", a República, núm. 37. Palma, dissabte, 6 d'octubre de 1934, pàg. 4. Així mateix, Francesc Carreras 
—amb el pseudònim de Myself— envià al setmanari República l'article "La utopía de Azaña" de Luis 
Araquistain que havia publicat a la revista Leviatán. Així, des del núm. 33, del 8 de setembre, al núm. 37, del 6 
d'octubre, l'òrgan d'ERB l'insertà en forma de serial. En l'entradeta dels articles de Luis Araquistain, Myself, 
deia: "La personalidad de Luis Araquistain, como pensador y como escritor, como hombre que maneja de modo 
maravilloso la faucltad de raciocinio y que luego, en el orden artístico, traduce de la manera más sujestiva y 
elegante, lo raciocinado, suscita en mí, desde añejas fechas, la más cálida admiración. Nada importan, en tales 
aspectos, las discrepancias ideológicas. Nada significa que Araquistain sea socialista y yo no, pese a las 
simpatías y a las afinidades que a los socialistas nos vinculan. Para los devotos de la "funesta manía de pensar", 
que tanto asustaba a los Profesores de la antigua Universidad de Cervera, la mecánica cerebral de Luis 
araqistain es algo que, por lo extraordinario e incluso insólito a veces, despierta en mí aunque ello parezca 
desmesurado, el orgullo de mi estirpe humana que puede ostentar ejemplares tan insignes como Araquistain." 
En aquest article, segons Myself, Araquistain "estudia la personalidad de nuestro excelso caudillo. Y yo deseo 
que los lectores de "República" conozcan el trabajo de referencia. Pretendo facilitarles así, como un ejemplo 
eminente de aristocracia mental en nuestra democracia política, la plena noción de lo que nuestros hombres 
representativos son y significan en España y en el mundo." ARAQUISTAIN, Luis: "La utopía de Azaña", a 
República, núm. 33. Palma, dissabte, 6 de setembre de 1934, pàg. 1; a República, núm. 34. Palma, dissabte, 15 
de setembre de 1934, pàg. 4; aRepública, núm. 35. Palma, dissabte, 22 de setembre de 1934, pàg. 4; aRepública, 
núm. 36. Palma, dissabte, 29 de setembre de 1934, pàg. 4; i a República, núm 37. Palma, dissabte, 6 d'octubre 
de 1934, pàg. 2 [Havia de continuar, però la interrupció de la col·lecció de República no ens permet saber fins 
quan]. Sobre Luis Araquistain i la revista Leviatán, vegeu BIZCARRONDO, Marta: Araquistain y la crisis 
socialista en la II República. Leviatán (1934-1936). Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1975. 
576.-  "La garra", a República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 3; "¡Juventud... adelante!", a 
República, núm. 24. Palma, dissabte, 7 de juliol de 1934, pàg. 2; "Mussolini pregonero de la Muerte", a 
República, núm. 87. Palma, dissabte, 12 d'octubre de 1935, pàg. 2; "Otra vez el verdugo", a República, núm. 89. 
Palma, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàg. 3; "¡Mansa Mallorca!", a República, núm. 94. Palma, dissabte, 30 
de novembre de 1935, pàg. 2 
577 .- MAS VERD, Joan: "Calumnia, Calumnia que.... De Montuiri", a República, núm. 74. Palma, 
dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 3 i a República, núm. 77. Palma,  1 d'agost de 1935, pàg. 2; "De Montuiri", a 
República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 1935, pàg. 2; "De Montuïri", a República, núm. 87. 
Palma, dissabte, 12 d'octubre de 1935, pàg. 3; "Honrando a un Maestro. De Montuïri", a República, núm. 96. 
Palma, dissabte, 21 de desembre de 1935, pàg. 2 
578 .- E. M. R.: "La Ley de Arrendamientos", a República, núm. 66. Palma, dissabte, 11 de maig de 1935, 
pàg. 1; a República, núm. 67. Palma, dissabte, 18 de maig de 1935, pàg. 1; a República, núm. 68. Palma, 
dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 2; a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 1;  a 
República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 4; a República, núm. 72. Palma, 22 de juny de 1935, pàg. 
1; a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 1; a República, núm. 74. Palma, 6 de juliol de 1935, 
pàg. 1; i a República, núm. 75. Palma, 13 de juliol de 1935, pàg. 2. 
579 .- E. M. R.: "Los títulos de la Ceda", a República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 1935, 
pàg. 1. 
580 .- E. M. R.: "March, March y March", a República, núm. 100. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, 
pàg. 4. 
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la seva política de Govern,encapçalat per Alejandro Lerroux, condicionada pel suport de la 
CEDA581 i, de l'altra, es criticaren alguns dels seus principals dirigents illencs, especialment 
el president tant del partit com de la Diputació Provincial, Francesc Julià,582 i el governador 
civil, Joan Manent. 
Així mateix, també es féu especial ressò de l'escissió de Martínez Barrio i la creació del Partit 
Republicà Demòcrata Radical. El 23 de juny, el setmanari República publicà en portada el 
destacat: "Del "Partido Radical" no en queda, a Mallorca, quasi bé res mes que el nom. A tots 
aquells que se n'han separat per a seguir a Martínez Barrio o per refer-se federals, per a 
millor defensa d'uns ideals que ens són comuns, diem: Salut, amics, dem-nos les mans."583 
 
La visita de propagandistes estatals 
El 25 i 26 de maig, el jurista i diputat per Múrcia d'Izquierda Republicana Mariano Ruíz 
Funes i l'exgorvernador i exdiputat per les Balears Francesc Carreras també feren una visita 
de propaganda a Menorca, on participaren en mítings a Maó, Ciutadella, Alaior i Sant 
Cristòfol i feren visites a Sant Lluís i es Castell.584 
ERB aprofità la visita a MalloRca de pas cap a Menorca de Ruiz Funes perquè fes una 
conferència sobre "Impresiones sobre el actual momento político" en el seu local de la plaça 
de la Constitució el diumenge, 27 de maig de 1934.585 Però, a causa del "entusiasmo 
despertado", decidí el dia 25 traslladar-la al Saló-Cinema Colonial del carrer de l'11 de febrer 
de la barriada de la Llibertat.586 Aprofitant l'avinentesa, el setmanari República publicà un 
article de Ruíz Funes als seus lectors.587  

581 .- El 14 d'abril, el setmanari República publicà dues notes, una a la portada, que deia "L'Assemblea 
Municipal de València dels Autonomistes ha palesat el republicanisme de la Ciutat del Turia. Sigfrid Blasco en 
la preparació de l'Assemblea Provincial sembla renegar de l'herència del seu pare" i l'altra a la pàgina 4, en què 
afirmava: "Hi ha radicals que es redimeixen: l'Assemblea Municipal de València del Partit Autonomista acordà 
desfer-se del Partit Radical. Els radicals de Zaragoza acorden ingresar al Partit d'Esquerra i felicitar a Azaña per 
l'elecció de President del nou Partit." A República, núm 12. Palma, dissabte, 14 d'abril de 1934, pàgs. 1 i 4. 
Novament, el 19 de maig, publicà "Ara resulta que dins el Partit Radical hi ha tres classes de gent: republicans 
de Martínez Barrio, cedistes de Lerroux i cedistes de Gil Robles. En la desfeta el "pavo" quedarà sense cap 
ploma." A República, núm 17. Palma, dissabte, 19 de maig de 1934, pàg. 1. Altra vegada, el 19 de maig, 
publicà "Es un fet la desfeta del "Partido Radical Español". Martínez Barrio i els republicans que hi quedaven se 
n'han sortit. Al voltant del "caudillo" hi queda la "patulea" d'incondicional lerrouxistes." A República, núm 17. 
Palma, dissabte, 19 de maig de 1934, pàg. 4. 
582 .- En portada i de forma destacada, el 19 de maig, República publicà "Totes les minories municipals 
(socialistes, esquerra, radical (!), centrista i dretes) s'han pronunciat contra el President de la Diputació, que ho 
és per ésser regidor de Palma. La dimissió del Sr. Julià és inminent, si ésser lerrouxista no exclou la delicadesa."  
A República, núm 17. Palma, dissabte, 19 de maig de 1934, pàg. 1. També "La Diputación y el trato de los 
asilados", a República, núm 17. Palma, dissabte, 19 de maig de 1934, pàg. 2. Novament, el 2 de juny, el 
setmanari d'ERB publicava amb ironia la nota: "Al President, presidenciable, de tota entitat constituida i a 
constituir, fem avinent que hi ha vacants a Balears les presidències del Partit de Sanchez Roman, dels maurins, 
dels nacionalistes vascs, dels separatistes, dels trentistes i encara de 639 grupets de nova trinca. Sr. "Joliá", es 
concedeixen 15 de plaç per a solicitar-les." A República, núm. 18. Palma, dissabte, 2 de juny de 1934, pàg. 1. 
583 .- A República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 1. 
584 .- "En Menorca", a República, núm 19. Palma, dissabte, 2 de juny de 1934, pàg. 2 i "Crónica política 
de Menorca", a República, núm 19. Palma, dissabte, 2 de juny de 1934, pàg. 3. 
585 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, núm. ?????. Palma, dissabte, 25 de 
maig de 1935, pàg. ? (anunci). 
586 .- A l'acte, estaven convidats els militants i simpatitzants de Palma i dels pobles de la Part Forana. 
"Política local. Esquerra Republicana Balear, Agrupación de Palma.- Conferencia política", a La Almudaina, 
dissabte, 26 de maig de 1934, pág. 2 (convocatòria de l'acte, fent esment al canvi de lloc). També 
“Conferencia”, a República, núm. 18. Palma, dissabte, 26 de maig de 1934, pàg. 2 (anunci). 
587 .- “Mariano Ruíz Funes parla als llegidors de “República”, a República, núm. 18. Palma, dissabte, 26 
de maig de 1934, pàg. 1. El full escrit per Ruíz Funez deia: "Las derechas españolas, abrumadas por una 
tradición de incapacidad y de indisciplina, porque les falta la cohesión del Ideal y les osbra el brutal egoísmo del 
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Tal com estava previst, el dia 27, en el Cinema Colonial, el president honorari d'ERB, 
Manuel Cirer, s'encarregà de la presentació de l'orador. Ruiz Funes inicià la xerrada, dient 
que es tractava d'una "conversación íntima" amb els "elementos de la democracia 
mallorquina" i que les seves meditacions es produïen en unes "circunstancias tan dolorosas 
para el régimen, como las presentes." Es remuntà al context polític de la instauració de la 
República, l'elaboració del text constitucional i l'obstrucció d'alguns sectors republicans a la 
tasca de les Corts Constituents.588 Seguidament es referí a la creació d'un conjunt de mites, 
com els de la decadència de les Corts Constituents589 i del marxisme,590 i a les eleccions 
generals de novembre de 1933.591 També explicà com s'actuava sense tenir en compte les lleis 

interés, apenas instaladas en el Parlamento y en la vida política del país, han vivido ya todos los fracasos. 
Fracaso en las Cortes. Fracaso en la obra de Gobierno, llevada a cabo por persona interpuesta. Fracaso en la 
opini´n, que gracias principalmente a ellas —y es un servicio que liga nuestra gratitud— ha podido comprender 
que la conciencia, las ideas y la conducta son factores de tal importancia en la dificil función de gobernar que, 
sin ellos la anarquía se erige en sistema y quedan frustradas las más generosas aspiraciones del espíritu. Este 
ligero episodio derechista, de tan graves consecuencias para el ritmo progresivo de la República aleccionará a la 
opinión y le impedirá en el futuro lanzarse a aventuras de incomprensión y de ligereza, como la que culminó en 
las elecciones de noviembre. Nos enseñará, a los republicanos de izquierda que sólo hay un camino despejado 
para el éxito de nuestos esfuerzos: el de la solidaridad y el de la disciplina. Mostrará a todos los españoles 
amantes del régimen que tuvo los limpios orígenes de un generoso esfuerzo popular, que es necesario perder la 
condición cómoda e inmoral de expectador y que hay que sumarse con la propia obra al magnífico designio de 
reconquista de la República." 
588 .- "Se refiere a la necesidad sentida, una vez instaurada la República, de crear unos órganos adecuados 
de gobierno y que se reunieron las Cortes para redactar una Constitución, cuando era precipitado todavía 
articular la República. Dice que había ya hombres preparados y capacitados a quienes precisaba mejor un 
prólogo de plenos poderes. Hace historia de como después de instaurados los elementos jurídicos, los enemigos 
se valieron de ellos para laborar contra la República, mientras que la inconstancia de algunos sectores 
republicanos se dedican a obstruccionar la total labor de las Constituyentes, lo que ocasionó la ruptura con los 
auténticos republicanos y socialistas. Obstrucción absurda que nació de una apetencia de poder y con el pretexto 
de ensanchar la base de la República, la que perseguía el descrédito del régimen parlamentario." "Política local. 
Esquerra Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 
1934, pág. 2. 
589 .- "Explica como a continuación se crearon una serie de mitos o imponderables, que en un país 
letárgico habían de evitar a muchos las molestias del discernir. Se refiere al mito de la decadencia de las 
Constituyentes, y explica como una campaña de prensa, muy bien pagada, propalaba a todas horas que las 
Cortes estaban agotadas, que precisaba disolverlas y hacer una nueva consulta al país, cuando distaban mucho 
de este supuesto agotamiento, ya que quedaban todavía muchas leyes complementarias en proyecto. Y si se 
resintieron del cansancio, la única solución debió de ser un corto descanso." "Política local. Esquerra 
Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pág. 2. 
590 .- "Otro mito, dice, fué el marxismo, creado por las derechas que lograron enredar a algunos 
republicanos. Se quejaban de unas leyes que consideraban de tipo socialista pero sin razón. El marxismo explica 
todos los fenómenos por su aspecto económico por lo que únicamente las derechas eran marxistas por cuanto lo 
veían todo bajo un interés económico. Aquellas leyes, dice, eran de tipo social,interpretando aquellos principios 
fundamentales de conducta de todos los partidos. Por otra parte interpretaban una parte mínima del artículo 16 
de la Constitución, y cuando éste se votó nadie pensó en el mito marxista." "Política local. Esquerra 
Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pág. 2. 
591 .- "Se refiere a continuación a las elecciones últimas, las que por obra de las derechas se convirtieron 
en una lucha económica. Dice que las derechas desencadenaron entonces una lucha social que puede tener 
consecuencias trágicas. Contrasta los elementos de lucha de las izquierdas, consistentes en la propaganda oral 
en contraposición a aquellos señoritos que recorrían los distritos en lujosos autos, repartiendo dinero. Contra las 
ideas, los billetes de banco, dice. Y vencieron observa por esto y por dos actividades que cooperaron a su 
triunfo: la ley electoral mayoritaria que desaprovecharon los republicanos y la neutralidad del Gobierno que 
revistió carácteres de traición. Y a pesar de este triunfo, continúa diciendo, no se atreven a gobernar por miedo y 
recurren al gobierno por una persona interpuesta que se aviene a instaurar una República de monárquicos. A 
falta de programa, que no tenían, se acuerdan de las promesas, en artículos de prensa, hechas durante la 
campaña electoral: dar dinero al clero y amnistiar a los monárquicos, y las realizan juntamente con el programa 
subyacente contra todas las leyes de tipo social. Y entonces conceden 15 millones al clero para redimirse de la 
obligación de ayudar a su Iglesia con sus donativos, egoísmo que motivó una enérgica pastoral del Obispo de 
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laiques i es referí al programa polític governamental.592 A més, definí dues posicions 
republicanes, la primera, la tradicional per la qual la República era una finalitat i l'altra, que 
considerava el règim republicà com un mitjà per dur a terme tot un programa.593 Acabà 
afirmant que tornava a sonar l'hora de les esquerres i que tots havien de col·laborar en la 
“reconquista” de la República.594 
 
 
 
El suport d'ERB al conflicte de la Generalitat 
Tal com exposen Mateu Morro i Sebastià Serra, des de l'abril fins l'octubre de 1934, "la 
Catalunya republicana és el mirall on cal mirar-se, el darrer baluard de la República quan a la 
resta de l'Estat la dreta governa, i no és estrany que el juny de 1934, es proposi per als 
republicans d'esquerra l'ensenya: "Al costat de Catalunya per la reconquista de la 
República."595 
Arran del conflicte entre el Govern de la Generalitat i el Govern de la República amb motiu 
de la Llei de contractes de conreu aprovada pel Parlament de Catalunya l'11 d'abril de 1934 i 
publicat el decret que declarava la seva vigència el 5 de maig. Aleshores, el Govern de la 
República, dirigit per Samper, inicià un llarg període de conflictes i negociacions. Arran de 

Madrid-Alcalá: millones que serán repartidos no para aliviar la triste situación del clero rural sino entre 
categorías más altas que ni predican, dice, la doctrina de Cristo ni llevan sus vestiduras. Según el orador, para 
estos, primero es la caja de caudales y después Dios. 
 Califica de absurda una Amnistía para señoritos expatriadores de capitales, monárquicos y negada a los 
humildes. No debió la República en circunstancias inestables perdonar a sus enemigos, pero de darse la amnistía 
ésta debió ser igual para todos los extremismos." "Política local. Esquerra Republicana Balear.— Conferencia 
del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina,  dimarts, 29 de maig de 1934, pág. 2. 
592 .- "Ensanchar la República y pacificar los espíritus. Es pintoresco, dice, ensanchar la República con 
cimientos no republicanos. Están en la República Royo Villanova y los agrarios que nunca se han preocupado 
de resolver el problema de la tierra y que solo hicieron acto de presencia contra la incautación de las fincas de la 
Grandeza de España, porque solo les interesa la renta de los latifundios. Su programa, dice, es solo derogativo. 
Son aquellos sepulcros emblanqueados que, bajo la Religión, esconden toda clase de inmundicia. Habla de que 
la pacificación de espíritus no ha resultado ser otra cosa que la creación de un Estado gendarme." "Política 
local. Esquerra Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina, dimarts, 29 de maig 
de 1934, pág. 2.  
593 .- "A este propósito aduce el ejemplo de la vejez. Lo importante, dice, no es la vejez que supone el 
término de la vida; lo importante es su ejemplaridad. Para el orador no basta una declaración de republicanismo, 
precisa además el contenido. Habla de Repúblicas desnaturalizadas y de otras que no lo son y observa que no se 
avendría con una República portuguesa o polaca, pero con la checoeslovaca modelada por el honestísimo 
Masarick. La Española, dice, nació como una antimonarquía, no borbónica, sino contra todo lo que la 
monarquía representa. Hace un bellísimo paralelo entre la democracia y la eficacia y entre la libertad y la 
intransigencia, observando que no está en crisis la democracia, pero sí el respeto hacia una minoría demócrata. 
Recuerda las palabras de Manuel Azaña al decir que no puede haber libertad contra la libertad y que la libertad 
puede ser únicamente para los liberales. En referencia a las reacciones de tipo fascista, cuyo origen fué la 
guerra, dice que no son otra cosa que un reemplazamiento de la vida de las trincheras." "Política local. Esquerra 
Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pág. 2. 
594 .- "De nuevo suena la hora de las izquierdas, las que han dejado de ser ingenuas, porque saben donde 
está el enemigo. Dice que estas fueron tildadas de de cobardes porque fueron generosas, y que hoy desconfían 
de los técnicos que cambian de color como los taxis, hombres sin nervio, ni sangre, ni corazón: solo con técnica. 
 Llama la atención a todos para que colaboren a la reconquista de la República porque es inmoral el 
papel de simple espectador. Excita a la actividad y acaba recordando la frase de Azaña: lo importante es 
navegar en contraposición a la del poeta italiano: lo importante es vivir, para afirmar que si no ha de navegar no 
importa nada la vida." "Política local. Esquerra Republicana Balear.— Conferencia del Sr. Ruiz Funes", a La 
Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pág. 2. També “Ruiz Funes en Mallorca”, a República, núm 19. 
Palma, dissabte, 2 de juny de 1934, pàg. 2. 
595 .- MORRO, Mateu i SERRA, Sebastià: L'esquerra nacionalista a Mallorca (1900-1936). Edicions de 
La Magrana/Diputació de Barcelona. Barcelona, 1986, pàg. IXXX. 
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les pressions, tant de les forces del poder econòmic de Catalunya, a través de la Lliga, com de 
grups, com l'Institut Agrícola de Sant Isidre, el Govern de la República entaulà davant el 
Tribunal de Garanties Constitucionals un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei. El 6 
de juny, aquest òrgan fallà, per 13 vots contra 10, que "debe declarar y declara que el 
Parlamento de la región autónoma catalana carece de competencia para dictar la ley sobre 
Contratos de Cultivos de 11 de abril de 1934, siendo en consecuencia nula esta ley y todos 
los actos de ejecución de la misma."596 Com assenyalen diversos autors, s'havia consumat el 
primer atac greu contra l'autonomia catalana. 
Davant aquell conflicte, d'una banda, el Consell Nacional d'Izquierda Republicana féu 
pública una nota en la qual se solidaritzava amb la democràcia catalana i denunciava als 
republicans de l'Estat el greuge que s'interferia l'autonomia i a la Constitució.597 De l'altra, la 
reacció de suport d'ERB a la Generalitat de Catalunya no es féu esperar i, des de Mallorca, li 
varen transmetre nombroses adhesions.598 
També des de les planes del setmanari República varen ser contínues les mostres de suport al 
Govern de la Generalitat de Catalunya i les crítiques al Govern de Samper contra l'autonomia 
catalana.599 Així, el 16 de juny, es publicà el destacat: "Republicans: el problema de la 
llibertat de Catalunya ens afecta a tots. Sense aquest baluard, es pensa serà cosa fàcil enterrar 
la República. Defensem ambdues Institucions glorioses."600 També inclogué alguns articles 
de fons, com el d'Enric, titulat "Al costat de Catalunya"601, o l'intitulat "Serenitat!"602 

596 .- "El senyor Samper no sap el que es diu", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, 
pàg. 2. També es reproduïa una crònica d'Alart Prats sota el titular "L'Esquerra Catalana es retira del Parlament 
al crit de ¡Visca la República!", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 2. 
597 .- Aquesta nota es reproduïa a "La "Izquierda Republicana", en un vibrant manifest, se solidaritza amb 
la democràcia catalana, i denúncia als republicans d'Espanya l'agravi que s'infereix a l'autonomia i a la 
Constitució", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 2.  
598 .- "Adhesions de Mallorca a la Generalitat de Catalunya", a República, núm 21. Palma, dissabte, 16 de 
juny de 1934, pàg. 3. Es reproduïen textos dels telegrames al president de la Generalitat de Catalunya del 
secretari Eduardo Gómez i del president[sic] d'ERB, respectivament, que deia "Esquerra Republicana Balear, 
s'uneix a la protesta general pel fall Tribunal Garanties i reitera una vegade més, adhesió obra Govern 
Generalitat i Parlament." També del batle de Palma Emili Darder: "Ajuntament de Palma darrera sesió acordà 
dirigir-vos salutació expressant simpatia a Generalitat de Catalunya motiu greu atac inferit sentiments 
autonomistes catalanes amb qual íntimament està solidaritzada Corporació Municipal meva presidència" i dels 
comitès d'ERB i de les Joventut d'Esquerra de Felanitx: "Esquerra Republicana Felanitx y Joventuts d'esquerra, 
en representació majoria poble, aplaudeixen actitut Catalunya en l'actual moment de perill per les llibertats, 
oferint-se germanívolment a vostres determinacions."  També ENRIC: "Al costat de Catalunya", a República, 
núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 3; i "Serenitat", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de 
juny de 1934, pàg. 4.  
599 .- "El Govern Samper contra l'Autonomia Catalana", a República, núm 16. Palma, dissabte, 12 de maig 
de 1934, pàg. 2. 
600 .- A República, núm 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 4. 
601 .- ENRIC: "Al costat de Catalunya", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 3. 
S'afirmava "Catalunya, amb un gest contundent, vol palesà una vegada més la seva dignitat cívica. La República 
espanyola —i aixó és evident— ha perdut aquella emoció i esperit dels primers temps. Avui una i demà una 
altre, la vella Espanya va conquerint, de nou, les posicions que durant segles degradà amb la seva política 
inconscient i innoble. De l'esperit de la Constitució, optimista i jovenivol, no en queda, quasi bé més que el 
record, i de bell nou són foragitats del cercle republicà els autèntics republicans i socialistes. D'aquella realitat 
del bieni constructiu en resta com a record encara, Catalunya, contra la qual l'Espanya, passada de moda, 
dirigeix els seus trets, ben dirigits. S'ha dit que és Catalunya el baluard de la República Espanyola i per aixó 
precisament, l'intent de l'hora dels monarquitzants és la desfeta d'aquest baluard. Ahir fou el Tribunal de 
Garanties que no respectà ni la Constitució ni l'Estatut que són institucions de la República. Ara és el Parlament 
que es vol desentendre d'ambdues coses en motiu del projecte de radiodifusió. I sempre... el regateig per a no 
concedir tot alló que, al seu dia, concediren a Catalunya les glorioses Constituents. En aquest aspecte, com en 
tots els demés, la política de pacificació d'esperits ha fracassat; i arriba a tots els indrets el descontent i el país es 
revolta inquietant i amenaçador. En aquesta protesta unànim de tots els pobles no hi podia mancar Catalunya, 
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El 16 de juny, després de la constitució oficial de la Delegació del Districte 1er de Palma 
d'ERB, s'acordà enviar un telegrama d'adhesió al president de la Generalitat.603 En la 
inauguració de la Delegació de l'Eixample d'ERB també es decidí enviar una telegrama de 
suport al president Companys.604 També es publicà l'article, signat per C. de M., "Catalunya 
triomfant".605 

nord i guió de la democràcia viva, espanyola. Allí, a Catalunya, es viva encara l'emoció del 14 d'Abril del 31; i 
corresponent al crit d'alerta de l'Honorable President i Govern de la Generalitat, tots els sectors polítics, en una 
solidaritat nacional, acudeixen sota el guiatge del seu Govern per a defensar, juntament amb les llibertats 
conquerides, l'esperit del règim, avui en perill i desnaturalitzat. Ens plau aquest gest del poble català fins a 
l'extrem de proposar als republicans d'esquerra que treballin sempre i on sia sota aquesta ensenya: Al costat de 
Catalunya per la reconquista de la República." 
602 .- "Serenitat", a República, núm. 21. Palma, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 4. L'article deia: "El 
Govern de Catalunya ha fet el que havia de fer per viure amb honor i amb dignitat: "Volem viure sense fàstic ni 
vergonya..." deia la veu emocionada del President Companys en el seu memorable discurs davant dels diputats 
de Catalunya. No cal reiterar els termes del gravíssim problema. No cal retreure antecedents ni dades. Ja és 
igual. Els catalans, a primera línia del front de batalla, amb tota la responsabilitat d'un acte conscient, amb tot el 
coratge fred de les hores excepcionals de la vida, afronten les coses, encara que, com en aquesta hora d'avui, les 
coses vulguin dir això: la revolució. Una revolució per tornar al 14 d'abril. Per tornar al millor de nosaltres, a la 
jornada ideal de la nostra vida, a aquella cosa viva i fecunda que era l'afirmació d'un poble en marxa i la 
reivindicació de llargues anyades de lluita per la dignitat civil i per l'honor de la pàtria i de la Llei. Aqui som, en 
aquesta hora decisiva del destí. El President Companys va estar a l'alçada de la responsabilitat tremenda. No es 
tracta del litigi d'una Llei interpretada diversament. Es tracta d'un problema fonamental. Es tracta de donar per 
acabat, o per no donar-li, el cicle que s'obria el 14 d'abril davant totes les terres espanyoles. 
 I perqué això és d'aquesta manera, sense nerviosisme i sense apassionaments, nosaltres afirmem, estar 
al costat del Govern i del Parlament català en aquest honor de viure o de morir per la llibertat. La responsabilitat 
és tan enorme que no pot ésser la fàcil pirotècnia de les frases la que impulsi la nostra ploma. No. No hi ha 
frases avui, que solucionin res. Hi ha, només, la categòrica posició ciutadana de salvar la República i de salvar 
Catalunya davant el gran fracàs de totes les claudicacions d'un Poder que va convertint-se en monarquia i d'una 
política que ha esdevingut oprobi i mercadeig. Hora decisiva, hora de coratge. Es severa i pot ésser heròica. 
Reclama serenitat i coratge. La declaració del Govern autonòmic és decisiva. La retirada dels parlamentaris 
catalans —secundada noblement pels diputats bascos— no pot rectificar-se. Passi el que passi s'ha de donar el 
pit. Catalunya es veu assistida per totes les esquerres republicanes i socialistes espanyoles. No va sola, docns, a 
l'aventura i a la reconquista. Que cada un sàpiga ésser a l'alçada de la responsabilitat del moment. L'hora és 
d'una tremenda gravetat. Es la més greu que ha viscut la República. Que cada un compleixi amb el seu deure!" 
603 .- El text telegràfic, signat pel president Francesc Mas i pel secretari Josep Seguí, deia: "Asamblea 
Constituent delegació primer districte d'Esquerra Republicana Balear aclamació acorda adhesió ferma actitut 
vostra dignitat Catalunya." "Esquerra Republicana Balear", a República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 
1934, pàg. 2. 
604 .- El text del telegrama, signat pel president Miquel Fullana i pel secretari Francesc Fuster deia: 
"Assamblea Constituent delegació III Districte (Eixampla) d'Esquerra Republicana Balear, aclamació acorda 
adhesió ferma actitut vostra dignitat Catalunya saludant en vos poble consequent." "Esquerra Republicana 
Balear", a República, núm 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 3. 
605 .- C. DE M.: "Catalunya triomfant", a República, núm. 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, pàg. 2. 
Es manifestava: "Inquietuts encara. Les més greus en la història del règim republicà. Hi juguen circunstàncies 
que bé poden esser el principi de la fi de la República, o el començament de la reinstauració del règim. 
Catalunya continua mantenint una posició ferma i digna, i davant aquest fet dues Espanyes suren en la mar 
turbulenta de la vida política espanyola. L'Espanya faraònica, anacrónica dels Lerrouxs, Melquiades, Gils, 
Martínez de Velascos i Goicoecheas, patrioters de "toros y pandereta"; l'Espanya de "La Nación" per qui el 
catalanisme "es una cosa vil, rastrera, de baba, que se arrastra por el polvo y que vive mientras no pisotea su 
cabeza viscosa un zapato decidido y enérgico"; l'Espanya de "El Debate" predicador de la máxima violència i de 
"El Siglo Futuro" per qui els homes de la Generalitat són uns tirans i la culpa de tot la tenen els maçons; de 
"Informaciones" (March!) que anomena als catalans traidors que atenten a la integritat de "España única 
sagrada e indivisible"; de l'"A B C" que culpa de tot al senyor Azaña. Es a dir, tota l'Espanya, en descomposició 
y putrefacte, contra Catalunya. Per contra l'Espanya civil, liberal, la nova, la republicana al costat de Catalunya. 
I presidint aquestes dues Espanyes, un Govern d'optimistes insconscients, sense noció del que tenen entre mans. 
On anem a parar? Els predicadors de violències parlen d'un rebel·lia del poble català contra la juridicitat de la 
República, i cal desfer aquest tópic. El Parlament català, en consonància amb el que preceptúa la Constitució de 
la República i basant-se en dos articles del seu propi Estatut, un dels quals, l'onzé, concedeix a la Generalitat 
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Així mateix, el 30 de juny, en el destacat al costat de la capçalera de República, es publicà 
"La qüestió catalana en peu! "El Debate" crida: Hay que someterles. Si, contestam nosaltres: 
La República ha de sotmetre a tots els no republicans. ¡Visca Catalunya, que és la 
República!"606 Novament, el 7 de juliol, el setmanari d'ERB publicà al costat de la capçalera 
un fragment del discurs d'Azaña en el Cine Pardiñas en el qual havia destacat que Catalunya 
era l'únic baluard republicà que quedava a l'Estat.607 
 
La visita del conseller de la Generalitat Ventura Gassol 
Entre el 28 d'agost i l'1 de setembre de 1934, el conseller de la Generalitat de Catalunya, 
Ventura Gassol va ser de visita a Mallorca. Oficialment, l'estada era per assistir a un 
homenatge a fra Juníper Serra (28 d'agost) i al descobriment d'una làpida que donava nom a 
un carrer de l'Eixample de Palma a Francesc Macià (1 de setembre). Però la presència del 
conseller a l'illa es convertí en un esdeveniment per mostrar la intensificació de les relacions 
polítiques i culturals entre les esquerres republicanes de Mallorca i de Catalunya..Al moll ja 
anaren a rebre'l el batle de Palma Emili Darder, els regidors Francesc de Sales Aguiló i 
Bernat Jofre, a més d'una representació d'ERB.  
El dissabte, 1 de setembre, a les 19 h, Ventura Gassol, acompanyat del vocal del Tribunal de 
Garanties Constitucionals, el mallorquí Antoni Maria Sbert, visità el local social d'ERB.608 En 
un local ple de gom a gom,609 es va llegir una lletra d'adhesió del tinent de batle Lambert 

l'exclusivitat de la legislació en tot el que fa referència al camp i amb el que li dóna l'exclusivitat de la legislació 
civil, pogué, en ús d'uns drets constitucionalíssims, votar la llei de Contractes de Conreu. I encara que 
mancassin aquests fonaments d'ordre constitucional, hauria pogut votar aquesta llei pel grau d'autonomia que 
pot concedir als Municipis, tota vegada que el problema dels rabassaires és eminentement municipal. Malgrat 
tot el Tribunal de Garanties Constitucionals, per una exigua majoria, prescindint del caire jurídic del problema i 
responent a la passió política del moment en que fou el·legit, dictaminà una sentència que es una enormitat i que 
demostra un desconeixement total de les lleis de la República. Després el Parlament català votà un altre llei que 
si bé dòna la casualitat d'èsser idèntica a l'anterior, és una llei nova perque no és aquella. Ni ha prou amb 
comprovar la data d'aprovació per a veure que són dues. Per tant no hi ha rebel·lía. No hi ha desacatament a un 
veredicte capciós, perque això ha estat esbiaixat amb la presentació i aprovació de la nova llei que és i no és 
l'antiga. Catalunya no ha vulnerat la Constitució. En tot cas l'ha vulnerada el Tribunal de Garanties amb un fall 
anti-constitucional i el mateix Govern Samper que recolza aquesta anticonstitucionalitat i vol imposar-la contra 
tot dret i raó. Tan no hi ha rebel·lia per Part de la Generalitat que entenem, amb Eduard Barriobero, que ara la 
Generalitat encarna la veritable representació del Dret Constitucional, del Dret Públic i del Dret Civil. I amb 
aquesta visió del conflicte, som i serem sempre conseqüents, adhuc prescindint d'aquells sentiments d'unitat de 
llengua, raça i història que ens uneix al poble català. El "Partido Regionalista" ha cregut oportú fer pública una 
nota en la qual després de dos extrems de confusionisme reiterat, diu solidaritzar-se amb l'actitut del senyor 
Josep Sampol i Ripoll que votà contra las aspiracions catalanes en la sessió històrica del Tribunal de Garanties 
Constitucionals. No ens estranya que uns senyors revisionistes de la Constitutució es trobin bé en una situació 
anticonstitucional. Ens extranya solament que els intel·lectuals (!) d'aquest partit, els quals tenen en les seves 
mans la direcció del mateix, quan constantment viuen de cara a Barcelona per a assegurar-se un èxit literari, i 
altres avantatges que, per avui, encara callarem, a plaer, es classifiquin dintre l'Espanya de "La Nación", "El 
Debate", "A B C", "Informaciones" etc. Aixó és greu."   
606 .- Destacat a República, núm. 23. Palma, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 1. 
607 .- "Catalunya és l'únic baluard republicà que ens queda; el Govern de Catalunya és l'únic Poder 
republicà que hi ha en peu a la Península. Vosaltres triareu: jo us dic la veritat tal com la penso." Destacat a 
República, núm. 24. Palma, dissabte, 7 de juliol de 1934, pàg. 1. 
608 .- La junta municipal de Palma d'ERB convidà a l'acte tots els seus afiliats i simpatitzants. "Política 
local", a La Almudaina, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 2 (anunci de l'acte). 
609 .- "Entusiasme. Cap altra qualificatiu sabriem emprar per definir l'acte del proppassat dissabte a 
l'estatge d'Esquerra Republicana Balear. El local plé i molt major que hagués estat. L'entrada dels senyors 
Gassol i Sbert i més tard la de Gabriel Alomar féu esclatar xardoroses ovacions." "Setmana política. Entusiasme 
a Esquerra", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 2. 
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Juncosa i hi hagué discursos de Bernat Jofre,610 Antoni Maria Sbert611 i Ventura Gassol.612 A 
la nit, els consells regional i municipal d'ERB li oferiren un sopar. 
En el banquet que se celebrà en honor de Ventura Gassol, el batle de Palma Emili Darder 
destacà la satisfacció en què l'Ajuntament de Palma havia vist la vinguda a Mallorca del 
conseller, recordant "la asociación del Ayuntamiento de Palma a las alegrías y penas de 
Cataluña."613 Les paraules de Darder foren contestades per Ventura Gassol destacant les 

610 .- Segons la crònia, Jofre "féu un discurs brillantíssim de salutació a l'Honorable Conseller de Cultura 
de la Generalitat i interpretant la significació i ideari d'Esquerra Republicana Balear que vol fer madurar a 
Balears la consciència col˜lectiva orientada pels postulats de llibertat i justícia social i moguda per un veritable 
sentiment de patriotisme, desvetllant així la nostra autèntica personalitat per tal de fer-nos mereixedors de 
gaudir aquelles mateixes —i més amples— conquestes polítiques que comença a tenir Catalunya. Ultra 
l'afirmació d'unitat de raça, de cultura i de llengua, afirmà l'orientació del Partit cap a Catalunya per assolir una 
major intel·ligència i cooperació entre els esquerrans d'ambdós pobles, orientació exigida per motius ètnics i 
encara més perque és Catalunya el baluard de la República i l'única institució republicana que ens queda, tot 
advertint que altra hora l'actitut nostra si al Principat hi governàssin els senyors Esteves. Fóu ademés 
oportuníssim el senyor Jofre al requerir dels senyors Gabriel Alomar i Antoni M.º Sbert una major actuació en 
la política balear, de la qual En Gabriel Alomar n'ha d'ésser el veritable inspirador dins el camp esquerrà." 
"Setmana política. Entusiasme a Esquerra", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 
2. 
611 .- Segons la crònica, "el senyor Antoni M.º Sbert, just, precís, contundent després d'una salutació 
fervorosa, contestà l'al·lusió del senyor Jofre. Seré amb vosaltres, digué, sempre que volgueu, però per exposar 
clar el pensament sense equivocs de cap classe. Aquí com a Catalunya és i serà catalanista i esquerrà. Sempre es 
presentarà per tot arreu amb aquesta significació doble. Per altra part Catalunya no ens ha d'enporuguir. 
Catalunya estima els fills de Mallorca i els enalteix igualment que els propis. Ni és imperialista ni absorbent, 
doncs quan conqueria pobles no matava cultures ni personalitats col˜lectives, les redimia simplement. Es posa al 
servei de les esquerres de Balears. En una ma portarà una antorxa. En l'altre el que calqui." "Setmana política. 
Entusiasme a Esquerra", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 2. 
612 .- Segons la crònica, Gassol "no es pot desfer del càrrec que ostenta però aiximateix fóu l'home 
d'esquerres, batallador. Ell, com el Govern esquerrà de Catalunya és tolerant i vé a retre un homenatge a un 
frare franciscà i no veiè en lloc que cap religiós retès a Juníper Serra l'homenatge degut. Aquests darrers són els 
intransigents, no donen mai la cara, però combaten difamant i negant el pa, fins a sortir-ne amb la seva. Les 
esquerres bé donen llibertat als pobles que la desitgen. Les dretes ofegarien tota llibertat individual i col·lectiva. 
Les esquerres bé dignifiquen la dona, fent-la digne companya de l'home i equiparant-la a aquest amb iguals 
drets, fins el del vot; les dretes, que mai s'han preocupat dels drets de la dona, valent-se dels que les otorgaren 
les esquerres, les esporugueixen, als confessionaris, per què votin per Déu contra el Diable. Les esquerres bé 
han dignificat la família donant el camí de desfer-se als mal casats, les dretes ens presenten adversaris de la 
família. Ben respectuoses fóren les esquerres amb l'Església tancant-la als seus llocs sagrats, les dretes que ja no 
pensen amb la veritable persecució que sofriren els seus sacerdots durant la monarquia i la dictadura posen el 
crit al cel acusant-nos de perseguidors de l'Esglésies. Ah, les dretes tenen sempre procediments tèrbols. Els seus 
escrúpols no els priven de fer una barreja entre monjes i dones caigudes en prostitució, per a llançar-les contra 
la República. 
 Ja se'n anirà més content després d'aquest contacte amb les esquerres de Balears. Les belleses naturals, 
els contactes oficials i culturals... tot li ha plagut però necessitava acarar-se amb aquella Assamblea enfervorida, 
entussiasmada, que es sent esquerrana i mira a Catalunya on hi batega una mateixa ànima. I evoca a Macià, al 
qual Palma ha retut un homenatge. Homenatge que ha ferit el cor de Catalunya doncs que Macià continua éssent 
el símbol de Catalunya, l'ídol de les multituts, dels obrers, dels nens, de les dones; Macià, el patriota, el vident, 
el perseguit, el pelegrí per terres d'Europa i Amèrica; Macià, encarnació de l'ànima catalana. Ah, i com desitja 
que sorgeixi el Macià de Mallorca! Potser és ja viu i es troba entre nosaltres, afirmava. Pocs o molts que sigueu, 
esparxiu l'ideal del ressorgiment mallorquí, féu ambent, crideu els obrers —ells són els que dugueren la victòria 
a Catalunya— que l'home sorgeix sempre que ho reclamin les circunstàncies." "Setmana política. Entusiasme a 
Esquerra", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 2. 
613 .- Darder afirmà que "vinimos a conmemorar con vosotros la fausta fecha de la entrega del Estatuto y 
vinimos también en otra fecha triste, tristísima, asociándonos afectadísimos a vuestro duelo por la muerte de 
don Francisco Maciá." Seguidament, digué que "nos satisface muchísimo, honorable Consejero, que hayais 
venido deparándonos este acto de convivencia. Catalanes y mallorquines somos unos. Yo no tengo que 
proclamar ante vos la catalanidad de Malorca." Recordà la gesta de la conquesta de Mallorca pel rei "catalán" 
Jaume I i comentà que "hizo catalana a Mallorca con guerreros catalanes y nos ofreció el patrimonio de una 
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relacions culturals i polítiques entre Mallorca i Catalunya.614 Després del banquet, els 
assistents, convidats pel president d'ERB de Sóller Palou varen fer una excursió al torrent de 
Pareis. Abans de tornar a Palma, el regidor d'ERB Pere Rullan, propietari del Restaurant 
Trianon, obsequià amb un refresc al conseller de Cultura Gassol i al seu sèquit. La comitiva 
s'acomiadà de Gassol en l'hotel Royal, on s'allotjava.615 
L'1 de setembre, el setmanari República dedicà àmplia informació a la vinguda de Ventura 
Gassol a Mallorca. D'una banda, Joan Sanxo dedicà una salutació al conseller de la 
Generalitat616 i de l'altra, reproduí de manera destacada en portada les salutacions de Gassol617 

lengua y una cultura." Es referí també a la unió que sempre hi hagué entre "las manifestaciones literarias de 
Cataluña y Mallorca" i recordà la tasca de Ramon Llull i de Bernat Metge. Esmentà també "elocuentemente a la 
participación que ha tenido Mallorca en el renacimiento literario catalán" dient que al costat de Joan Maragall i 
Jacint Verdaguer hi hagué Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera. Afegí, a més, que "nosotros vivimos aquí 
sumidos en la desconsideración sin habernos otorgado siquiera un decreto de bilingüismo" i acabà brindant per 
"vuestra libertades" i aixecant la copa per "vuestra Cataluña republicana, liberal y democrática. Qiero[sic] 
saludar por vos al Honorable Presidente de la Generalidad don Luis Companys y encomendaros 
encarecidamente se repitan estas visitas con frecuencia." "La estancia del Sr. Gassol en Mallorca", a La 
Almudaina, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 2. 
614 .- Ventura Gassol afirmà ""Cataluña siempre ha sentido para Mallorca un amor de hermana predilecta. 
Aquí no me he cansado de hablaros de Cataluña y cuando hable allí hablaré de vosotros, de vuestra tierra con la 
misma emoción que estos días os he hablado de la mía. De estos actos como el de hoy[,] el de estos días 
pasados y los que aún celebraremos juntos, les sucederá convivencia espiritual. Y al anunciar este intercambio 
espiritual me place dirigirme no solo a los políticos sino a los poetas y a los literatos de Mallorca. Permitidme 
que al hablar de ellos los vea en la representación de mi amigo y hermano Colomar. A los que se lamentan 
erróneamente de de[sic] la muerte del espíritu mallorquinista les recuerdo el hecho anecdótico de la conquista 
de Mallorca de que nos hablaba mi entrañable amigo y hermano el Alcalde de Palma. Yacían inertes los cuerpos 
de los Moncadas entre el plañidero llanto de los guerreros. El rey conquistador de Mallorca les invitó que en vez 
de llorar vengaran su muerte. No os detengais en plañideras lamentaciones. Me ha sido gratísimo oir de D. 
Emilio Darder llamarse catalán de Mallorca. En la excursión de hoy me he sentido viviendo entre las reliquias 
de Ramón Llull. También se llamó a sí mismo aquel sabio, catalán de Mallorca. He concebido un proyecto que 
me propongo realizar. Pienso incluir a Mallorca en el plan de circulación que los elementos artísticos de mayor 
prestigio de Cataluña harán por los pueblos de Cataluña. Aquellas misiones de arte vendrán a Mallorca como 
irán por Cataluña, considerando a esta isla como una prolongación de Cataluña. Por esta corriente espiritual 
Mallorca y Cataluña se considerarán ligadas más estrechamente. Dejadme que levante mi copa por esta tierra 
vuestra y por vuestras aspiraciones de reconquista. Deseo que de entre vosotros surja un Maciá que os lleve al 
logro de vuestras aspiraciones." "La estancia del Sr. Gassol en Mallorca", a La Almudaina,  dissabte, 1 de 
setembre de 1934, pàg. 2. 
615 .- "La estancia del Sr. Gassol en Mallorca", a La Almudaina, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 2. 
616 .- SANXO, Joan: “Salutació a l’Honorable Conseller de la Generalitat de Catalunya, Ventura Gassol”, 
a República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 1. Deia: "És a Mallorca l'ombra vivent de 
Francesc Macià. El poeta polític o el polític poeta? Home de tot cor i intel·ligència. Si; tot un home, Ventura 
Gassol. Encara és viva en mi la frasse que em dirigií, fa dos anys, a Gelida: Saludau els germans de Mallorca. 
Encara sent l'emoció de la seva abraçada de llavors.  Ara són els germans de Mallorca que us saluden, germà 
Gassol. Ara és la Catalunya insular que us aclama. És la mateixa ànima del Principat. Si els nostres dos països, 
dos cossos amb una sola ànima, han estat durant tant temps divorciats, ara ja, també a Mallorca heu fet estremir 
aquesta ànima nostra a força d'encerts des de el vostre sitial del Govern de Catalunya. I entre les aclamacions i 
salutacions que heu desfet al vostre pas per Mallorca, no vull hi manqui la meva, intrascendent i humil·lissima, 
però sincera. Jo salut, en Vós, aquella nostra poesia que des de els primers balbuceigs de la Renaixença, sempre 
ascendent, ha adquirit ja un valor universal, i a la nostra Cultura rediviva. Jo salut, en Vós, la consciència 
nacional del nostre poble, els inicis de la nostra llibertat política i la democràcia catalana. A Vós i al càrrec 
públic que ostentau, la meva salutació més cordial. Però encara majorment va dirigida la meva salutació i 
adhessió al simbol que encarnau d'unes reivindicacions més amples i totalitàries, i al que hauria d'ésser i 
representar el vostre càrrec de Conseller, càrrec que ha d'ésser més tard o més prest, representació de la 
Catalunya gran, dins l'Estat Occità, on potser unicament serà possible que cada un dels pobles es senti lliure i a 
l'ensems solidaritzat amb els demés, amb lligams d'autèntica germanor. Honorable Conseller de la Generalitat 
de Catalunya: Saludau els germans del Principat." 
617 .- Deia el text de V. Gassol: "Amics de REPUBLICA tinc una fe cega en Mallorca. Sé que, a no tardar 
es retrobarà com s'ha retrobat ja Catalunya. I si algú em preguntès per quin camí, diria que només n'hi ha un 
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i d'Antoni Maria Sbert,618 que qualificava d'"ambaixadors espirituals de la nostra germana 
Catalunya retrobada."619 Aquell dia, en l'Hotel Victòria diverses entitats cultural, com 
l'Associació per la Cultura de Mallorca, Casal Català i Germanor Catalana, oferiren un 
banquet de confraternitat al conseller de la Generalitat Ventura Gassol, en el qual també hi 
hagué una àmplia representació d'ERB.620  
El 8 de setembre, Joan Sanxo publicà l'article "Quan es té la raó l'important és actuar d'acord 
amb la raó" en el qual elogiava la visita de Ventura Gassol.621 També sota el pseudònim de 
David es publicà un elogiós article sobre el conseller de la Generalitat.622  

dintre de la República: un partit ben esquerrà i ben independent en el sentit mallorquí de la paraula." A 
República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 1. 
618 .- El diputat mallorquí per Catalunya, Antoni Maria Sbert afirmava: "Amics d'Esquerra Republicana de 
las Balears! Si Catalunya peninsular és un poble model de civilitat on l'autonomia és un fet que ultrapassa tots 
els intents d'intromissió, és perque l'Esquerra Catalana ha duit a l'ànima del poble l'ideal nacional de catalanitat 
juntament amb la senyera de la justícia social i de la Llibertat; l'idea nacionalista, esdevinguda així popular, ha 
fet possible lo que trenta anys d'un catalanisme a vegades platònic, a vegades claudicant, però sempre allunyat 
del poble, no havien obtingut, ni ho haurien conseguit mai sense enderrocar per medi del poble la monarquia 
espanyola.  Un poble que no té una gran empresa, un gran ideal a realitzar és un ramat, una multitut informe de 
resignats i dels que s'aprofiten d'aquesta resignació. Un sentiment que no compta amb el poble, que no interessa 
al poble perque no representa per a ell una idea lliberadora és mort per a la política. Alçeu doncs al poble de les 
illes nostrades amb la senyera de la justícia social, digueu-li ço que és ben veritat, que ell és un poble que té 
ánima de nació i que seran inutils tots els intents de lliberació si han de dependir d'altres pobles més endarrerits 
i atrassats que el nostre; digueu-li que així com el primer acte del rei català En Jaume Ier fou donar-li llibertat, 
escrita en el llibre dels furs i privilegis, el primer acte de la unitat espanyola del primer Borbó fou la befa i la 
supressió d'aquestes llibertats. I quan aquest poble nostre, enlairat per l'ideal de recobrar la seva ànima perduda 
s'alçi amb el puny tancat i el cor obert, formant el front únic enfront de la tradició que vol conservar lo estranger 
a casa nostra, les nostres illes seran nostres, seran del nostre poble i jamai de quatre comerciants de consciencies 
que les comanden avui. Per aquesta tasca, per a escampar les cendres del nostre cementeri espiritual compteu 
amb l'ale del vostre ANTONI M.ª SBERT." A República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 
1. 
619 .- Continuava dient República en aquella nota que Gassol i Sbert "representen un exemple a imitar, tot 
assenyalant, en les lletres que trascrivim, el que hauria d'ésser norma de conducta de les forces esquerranes de 
Balears, norma que nosaltres començam a fer-nos nostra. Que els sia agradable l'estada entre nosaltres i que sia 
aquest un primer contacte, a repetir sovint, per tal d'arribar a l'intel·ligència i compenetració que escau a dos 
pobles d'una Història comuna." A República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 1. 
620 .- "La estancia del señor Gassol en Mallorca", a La Almudaina, diumenge, 2 de setembre de 1934, pàg. 
2. 
621 .- Sanxo deia: "La petjada de Ventura Gassol ha honorat tots els bells indrets de la Roqueta. La seva 
figura magestàtica ha estat l'ensenya de la Catalunya nova onetjant sobre el nostre paisatge. El seu pas ha obert 
un solc dreturer sobre la terra fèrtil dels cors dels mallorquins i el seu verb, abrandat de fervor i humanisme, ha 
estat la bona llevor. Quina brostada auguram per a l'esdevenir! 
 Gabriel Alomar digué, en una frase justa, que el verb de Gassol havia reconstruit quelcom d'aquella 
suprema unitat catalana que nasqué a Santa Ponsa. Així ha estat. Davant de Ventura Gassol s'han obert els cors, 
sense recels, i abandonant prejudicis, incomprensions i equivocs han parlat amb claretat. Autoritats, polítics, 
literats i poble hauran fet comprendre al Conseller de Cultura de Catalunya com no són aquí indiferents la 
memòria de l'Avi, la cultura catalana i les conquestes polítiques del Principat. Ens causa empagaiment veure 
que el nostre esperit cívic no ha anat paral·lel amb el de Catalunya, malgrat del paral·lelisme en la Renaixença 
literària, però s'haurà adonat el senyor Ventura Gassol de la nostra voluntat ferma d'avançar, a passes de gegant, 
tot el camí perdut. Ja els coneixem als pirates que malmeten la nostra personalitat i en comptes d'ajudar la nostra 
ascensió nacional, trafiquetjen a Madrid, valent-se d'una confiança que amb males arts i pitjor fé conqueriren, 
atents unicament al seu guany i prestigi personal; però cada ànima dels mallorquins, que no han renegat d'ésser-
ne, és una atalaia de vigilància i de combat alhora. Per això més tard o més prest ens imposarem, de la mateixa 
manera que s'han imposat els del Principat. La seva raó és també la nostra raó. Volem compartir junt l'alegria de 
la liberació de la gran família catalana. En molts cors han sorgit desigs de rectificació de conductes. Els sonets 
estan bé per a les hores d'oci. Planyir-nos sí, quan el plany ens esperonetgi a la reivindicació de les glories 
passades. Però planyir-nos simplement, no escau a la virilitat de la nostra raça i civilització llatines. Cal 
majorment —Gassol ho digué amb brillant forma— venjar l'opressió dels darrers segles. Aquesta trajectòria ha 
d'ésser la nostra Revolució: enaltir la nostra personalitat autèntica, matizant-la d'esquerrisme i donant-li un 
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El 27 de setembre de 1934, va morir a Barcelona el dirigent d'Esquerra Republicana de 
Catalunya, Jaume Carner Romeu, que havia estat ministre d'Hisenda (16 de desembre de 
1931-12 de juny de 1933).623 El primer número de República després de la mort de Carner li 
dedicà la portada amb un article d'homenatge624 i també reproduí de manera destacada 
diversos fragments del seu discurs "Orientacions polítiques i socials" pronunciat a 
Barcelona.625 Al cap d'una any, quan es complia el primer aniversari de la mort de Carner, 
República li dedicà una breu nota de record.626 
 
La solidaritat d'ERB amb els ajuntamens bascs en el conflicte amb el Govern de 
Samper 
Tal com assenyala José Luis de la Granja, a l'estiu de 1934 "en el Gobierno de Samper había 
dos ministros radicales antiautonomistas: Rafael Salazar Alonso, de Gobernación, y Manuel 
Marraco, de Hacienda. La animadversión de este último al Concierto económico dio lugar a 
un importante movimiento municipalista, que, al ser duramente reprimido por Salazar Alonso 
y los gobernadores civiles, provocó un grave conflicto político entre los ayuntamientos 
vascos y el Gobierno de Samper."627 El problema fonamental, idò, va ser la vulneració del 
Concert pel Ministeri d'Hisenda i la seva defensa per part dels ajuntaments bascs. També 
aquests afegiren la reivindicació de la substitució de les Comissions Gestores de les 
diputacions provincials a través de la convocatòria immediata d'eleccions provincials i la 
defensa de l'autonomia municipal. 
Tal com havia succeït amb el conflicte amb la Generalitat de Catalunya, també des de les 
planes del setmanari República es mostrà especial atenció al conflicte entre el Govern de 
Madrid i els municipis bascs.628 El 25 d'agost, es publicà el destacat "Als bascos perseguits, 
destituïts dels seus càrrecs de representació popular, multats i empresonats, i a Euskadi, 
nacionalitat resurgent, la nostra més ferma i cordial adhesió."629 L'1 de setembre, novament el 

contingut humanista de llibertat i justícia socials, de cara als germans de Catalunya." SANXO, J.: "Quan es té la 
raó l'important és actuar d'acord amb la raó", a República, núm. 33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, 
pàg. 1. 
622 .- S'afirmava "Si Ventura Gassol no fos altre cosa que Conseller de la Generalitat de Catalunya 
(malgrat tractar-se d'una institució d'arrels històriques i admirada) hauriem saludat, al seu pas per Mallorca, al 
personatje oficial que té amb nosaltres afinitats polítiques. Però Gassol, es per a nosaltres, molt més que tot 
això: és el veritable capdill de la Catalunya que vibra irredenta per la seva llibertat; és l'autèntic català que 
estima la seva terra on va veure la llum primera; la terra que'l formà espiritual i culturalment, amb una llengua 
rica i expresiva. L'home, en fi, que exposà sa vida i sofri exilis pel seu amor a Catalunya, és un germà de raça, 
que sent com nosaltres y parla la mateixa llengua. Ademés l'ilustre visitan és una notable poeta, que sent la vida 
a través d'excels estèl de les més belles inquietuts humanes i va ésser el noble i entusiasta amic del gran 
Francesc Macià, entrat de plè a l'inmortalitat. Per aixó li poguerem dir: Germà Gassol, la Mallorca catalana us 
saluda amb la cordialitat i l'afecte dels llaços de sang familiars." DAVID: "Davant el germà", a República, núm. 
33. Palma, dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 2. 
623 .- Sobre l'actuació de Carner com a ministre d'Hisenda, vegeu COSTA CAMPÍ, María Teresa: La 
Hacienda desde sus ministros: del 98 a la guerra civil. 2000, pàgs. 343-370. 
624 .- "En la mort de Jaume Carner. Una altra exemplaritat", a República, núm 37. Palma, dissabte, 6 
d'octubre de 1934, pàg. 1 i  
625 .- "Unes paraules d'En Carner", a República, núm 37. Palma, dissabte, 6 d'octubre de 1934, pàg. 1. 
626 .- "Aniversari. Jaume Carner", a República, núm. 86. Palma, dissabte, 5 d'octubre de 1935, pàg. 4. 
627 .- DE LA GRANJA SAINZ, José Luis: Nacionalismo y II República en el País Vasco. Siglo XXI de 
España Editores, S. A. Madrid, 2008, pàgs. 505-506. 
628 .- "Els fets d'Euskadi", a República, núm. 30. Palma, dissabte, 18 d'agost de 1934, pàg. 2 i "Euskadi 
triomfant. De cara a l'Espanya nova", a República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 1 
[article reproduït a MORRO, Mateu i SERRA, Sebastià: L'esquerra nacionalista a Mallorca (1900-1936). 
Edicions de La Magrana/Diputació de Barcelona. Barcelona, 1986, pàg. 167-168. 
629 .- A República, núm. 31 Palma, dissabte, 25 d'agost de 1934, pàg. 4. 

 1149 

                                                                                                                                               



setmanari edità el destacat "Tot el nostre comentari a les persecussions de que són objecte els 
nacionalistes bascos, vé vinculat a aquest crit: Gora Euskadi."630 
Al final d'agost, la Comissió Executiva permanent del País Basc convocà una assemblea de 
les comissions intermunicipals a Zumárraga, a la qual es convidaren a tots els diputats bascs i 
catalans i els batles navarresos. Varen acceptar la invitació Esquerra Republicana de 
Catalunya i la Unió Socialista de Catalunya, mentre que la Lliga va declinar la convidada. 
Aleshores, el Govern de Samper va prohibir l'assemblea de Zumárraga i el ministre de 
Governació Salazar Alonso declarà que faria tot el possible per tal que no se celebràs. El 2 de 
setembre, varen acudir a Zumárraga, ocupada per les forces de l'ordre públic, la majoria de 
les comissions municipals, els diputats del PNB, Indalecio Prieto i catorze diputats catalans 
(la majoria d'ERC, federals i de la USC). Malgrat la resistència dels guàrdies d'assalt, els 
diputats bascs i catalans aconseguiren entrar a l'Ajuntament de Zumárraga i celebrar 
l'assemblea. L'únic acord que es va adoptar va ser manifestar la seva enèrgica protesta pels 
atropellaments governamentals als ajuntaments bascs i solidaritzar-se amb l'actitud dels 
ajuntaments bascs en relació al concert econòmic i sotmetre-se al manament de les 
corporacions municipals d'Euskadi.631 El setmanari República donà amplis detalls sobre 
aquesta assemblea i acabà afirmant "un nou ridícul pel Govern Samper. El Poble Basc és ja 
major d'edat."632 També en la sessió plenària del 19 de setembre de l'Ajuntament de Palma 
s'aprovà una proposta, subscrita pels regidors López, Mas, Ferbal, Bauzà, Garcia, Ferretjans i 
Bisbal, d'adhesió als ajuntaments bascs i sol·licitar al Govern la reposició immediata de tots 
els regidors elegits per voluntat popular.633  
Des del començament de setembre de 1934, els governadors civils varen substituir els 
ajuntaments bascs per comissions gestores, integrades per radicals, cedistes, monàrquics, 
tradicionalistes i ex upetistes i varen ser processats centenars de regidors bascs per 
abandonament de les seves funcions o desobediència. El 29 de setembre, des del setmanari 

630 .- A República, núm. 32. Palma, dissabte, 1 de setembre de 1934, pàg. 4. 
631 .- Per veure amb detall aquesta qüestió, DE LA GRANJA SAINZ, José Luis: Nacionalismo y II 
República en el País Vasco. Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 2008, pàgs. 511-513. 
632 .- "A desgrat del Govern de Madrid que tractà d'imposar-se amb terceroles i ametralladores 
l'Assemblea de Parlamentaris bascos i catalans es celebrà diumenje a Zumàrraga", a República, núm. 33. Palma, 
dissabte, 8 de setembre de 1934, pàg. 4. 
633 .- La proposta va ser defensada pels regidors López i Bauzà i triomfà pels vots dels regidors d'ERB, 
socialistes i radicals demòcrates i amb el vot en contra dels regidors Cortès i Forteza. Moments abans, el regidor 
Llabrés havia abandonat la sessió. Llibre d'actes de l'Ajuntment de Palma. 1934. AMAP. Aquest fet era 
aprofitat pel setmanari d'ERB per criticar els regionalistes . Es deia: "La proposta va ser aprovada amb els vots 
contraris dels regidors Cortès i Forteza, ambdós amb infles mallorquinistes, i sobretot el darrer, autonomista 
convençut i conseqüent fins el passat dimecres. Hi haurà encara qui cregui amb l'ideal dels regionalistas? 
Quanta falta ferien a aquesta votació els altres autonomistes Fons Morell i Sureda i Blanes! La proposició tenia 
les seves reserves. No tenia cap aspecte polític. Es limitava a la defensa de l'autonomia municipal. Ni tans sols 
consignava una protesta. Així i tot dos senyors autonomistes votaren en contra. Nosaltres, no. No sols ens 
adherim a l'acord municipal, sino que sene reserves de cap classe, ens solidaritzam amb la rebel·lia del país 
euskar, protestam de les arbitrarietats del megalòman Zalazar, li oferim el nostre modest concurs per al a 
victòria d'Euskadi contra l'opressió d'un Estat imperialista encara, sense mitjans de poder-ho ésser, que continua 
abussivament oprimint un poble que té madura ja i desperta la seva conciència nacional, amb l'interés de rebrer-
ne d'allí encoratjament, quan Baleares es decideixi a ésser el que cal que sia, seguint la trajectoria i exemple dels 
demés pobles ibèrics, herois de l'estructuració del veritable Estat Espanyol. Llavors... tal com li ha passat a la 
Lliga a Catalunya, tampoc el salvarà el Sr. Forteza el seu sacàstic autonomisme ni al Sr. Cortès.... les eves 
estampetes, amb nom de comèdia, que ens fa representar al Saló Mallorca, encara que vagin escrites en la nostra 
llengua... Comediants! Aquest és l'únic nom que unit al de traidors, podem atorgar-los, nosaltres que som 
nacionalistes de debó. "Setmana política. Ens resignam a creureho, per què és veritat", a República, núm. 35. 
Palma, dissabte, 22 de setembre de 1934, pàg. 3. 
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República es tornava a tractar sobre la qüestió basca i es denunciava, precisament, que a 
Biscaia els gestors que es nomenaven eren monàrquics.634 
 
Crítiques al diputat Zaforteza contràries al regionalisme 
Així mateix, a mitjans juny de 1934, també tingué especial ressò la intervenció en la sessió 
de les Corts del dia 13 d'aquell mes del diputat de la Unió de Dretes per les Balears Lluís 
Zaforteza contràries al regionalisme i a la possible recepció a les Balears d'audicions de ràdio 
en català. Així, sobre que els baleàrics Zaforteza digué "no queremos oir las emisoras 
catalanas, porque nosotros no queremos aprender el catalán por mucho que se parezca al 
mallorquín y quizás precisamente por parecérsele. Nosotros queremos oir un lenguaje más 
distinguido que el catalán y el mallorquín. Y regionalista está bien que lo sea el Sr. Fons, 
pero nunca un hombre de mi linaje."635  
El setmanari República, a més de reproduir textualment la intervenció de Zaforteza, dedicà 
un extens comentari a les seves paraules636 i un article en el qual qualificava Zaforteza d'agent 
colonitzador.637 

634 .- "A Biscaia, de cada deu gestors —llevat de l'Ajuntament de Bilbao, on però, tampoc en manquen—, 
nou són monàrquics. Monàrquic és també l'alcalde de Sant Sebastià i no s'està de pas de dir-ho sempre que ve a 
tomb. I ho són també d'altres regidors. Monàrquics són també gairebé tots els gestors nomenats per substituir els 
regidors elegits pel poble de Vitória el dia 12 d'abril. ¿Qué d'estrany té, doncs, que hom parli de conxorxes i que 
es digui que s'està lliurant la República als monàrquics?..." "Setmana política. El que passa a Biscaia", a 
República, núm. 36. Palma, dissabte, 29 de setembre de 1934, pàg. 3. 
635 .- "En las Cortes. Una sesión memorable", a República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, 
pàg. 1.  
636 .- "En las Cortes. Una sesión memorable", a República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 1934, 
pàg. 1. Després de rproduir la intervenció textual de Lluís Zaforteza en la sessió de les Corts del 13 de juny, hi 
havia uns comentaris, signats per Bili, que deien: "No se puede negar. El Sr. Zaforteza es todo un patriota. Por 
serlo tanto, cuando España se desengraba en Africa, el Sr. Zaforteza, entonces Marqués del Verger y Capitán de 
los Tercios de Flandes, quiso también por la negra honrilla, desangrarse un poquito. Y el Sr. Zaforteza empuñó 
el mandoble y marchó contra el agareno vil. Pero no hubo modo de que el agarero vil y el Sr. Zaforteza llegaran 
a encontrarse. Y no ciertamente por culpa del Sr. Zaforteza sino por mor del agareno vil, que retrocedía sin 
cesar a medida que el Sr. Zaforteza avanzaba. (Alegaba el vil agareno que él estaba en guerra con España pero 
no con el Sr. Zaforteza, quien le parecía muy simpático.) Y el Sr. Zaforteza avanza que te avanzarás, y el vil 
agareno retrocede que te retrocederás. Y nada, no hubo arreglo. El Sr. Zaforteza, pese a su patriotismo, no logró 
darle alagareno vil ni siguiera  un mal puntapié. Y, claro está, el Sr. Zaforteza se sintió decepcionado y 
capitidisminuido, y, hombre pundoroso, renunció a su condición de militar que tan ineficaz le resultaba para 
ajustarle las cuentas al agareno vil. Y el Sr. Zaforteza regresó a España. Humo las glorias de la vida son. 
Cuando hubo guerra en Africa, el Sr. Zaforteza dejó de ser militar. Cuando hubo en España Republica el Sr. 
Zaforteza dejó de ser Marqués. ¡Mala suerte, vive Dios! Pero, el Sr. Zaforteza es hombre de recursos, de ciertos 
recursos, vamos al decir. Ya que no fuese militar ni marqués, el Sr. Zaforteza seria Diputado. Y ya que era 
todavía ingeniero (así, a secas y con elegante sobriedad, pues antes, recordémoslo, era ingeniero militar), logró 
el Sr. Zaforteza, según hemos leído en un periódico, la dirección técnica de una carretera, "con lo cual —dice el 
periódico citado— podrá el Sr. Zaforteza hacer frente a los ingleses." ¡Pero, como? ¿Porqué, ahora que no es 
militar, tiene que hacer frente a los ingleses el Sr. Zaforteza? ¿Es que a los ingleses no les basta con ocupar el 
Peñón de Gibraltar sino que quieren, además, avasallar al Sr. Zaforteza? Sr. Zaforteza, solemnemente se lo 
decimos: Por encima de todas las diferencias políticas ponemos nosotros la solidaridad nacional. ¡Cuente, pues, 
con nosotros el Sr. Zaforteza, contra esos ingleses imperialistas y absorbentes! Pero, mientras escribimos estas 
líneas un amigo indiscreto las va leyendo y nos hace notar que existe una casta especial, metafórica, de ingleses 
que no han nacido en Inglaterra. ¡Ah, diablo! ¡En esto no habíamos caído! Con estos ingleses metafóricos no 
nos hemos atrevido nunca ni nunca quisimos su trato. ¡Libre Dios de ellos al Sr. Zaforteza! ¡Socórrale con los 
infinitos arbitrios de su poder! ¡Déle, sí, una carretera, si con ella se puede remediar! ¡Agótense, en auxilio del 
Sr. Zaforteza, todos los medios providenciales antes de que los ingleses, implacables a la par que metafóricos, 
sacrifiquen a un hombre de su linaje!" 
637 .- "El Diputat Zaforteza, agent colonitzador", a República, núm 22. Palma, dissabte, 23 de juny de 
1934, pàg. 1. L'article afirmava "Sabiem que el Sr. Zaforteza és a Madrid el diputat de la màxima "chulería" que 
fa ostensible la seva presència al Parlament a cops de sabata i rabietes d'infant ridícul, ja que no terrible. 
Tampoc ens era desconegut, malgrat les seves extemporànees i insinceres declaracions autonomistes —de la 
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El 1934, l'advocat Josep Maria Pou Sabater638 publicà el llibre El doble crimen de Argel (de 
75 pàgines, editat per la Tipografia de Santiago Vives, de Barcelona) en el qual denunciava 
un complot de March per assassinar a Manuel Azaña i Indalecio Prieto a Alacant per a 
propiciar un canvi de govern i lliurar-se de la presó i, al mateix temps, incriminar a la família 
Garau. Aquest llibre va ser àmpliament difós pel setmanari República.639 
El 14 de setembre, la Federació Socialista Balear, la Federació Comunista, la Joventut 
Comunista, la Unió General de Treballadors i Esquerra Republicana Balear comunicaren que 
preparaven un míting "monstruo" antifeixista i de protesta contra el decret del ministre de la 
Governació sobre l'ingrés dels menors en els partits polítics.640 
 
La posició davant la política internacional 
Des de les planes del setmanari República també es manifestà una preocupació pel context 
internacional, especialment per l'ascens dels feixismes a Alemanya, Àustria i Itàlia. 
Aleshores, no escatimaven comparacions entre l'ascens del feixisme en aquests estats 
europeus i una certa comparació amb la situació política espanyola. 
El 17 de febrer de 1934, República en la capçalera i com a destacat publicà: "En Viena han 
caído 1.500 obreros ante la feroz represión del "católico" Dollfuss. Ya tiene un precedente 
Gil Robles."641 
Novament, el 7 de juliol de 1934, des de les pàgines de República es denuncià la repressió 
del règim nazi contra membres crítics amb el partit.642 I, el 4 d'agost, criticà l'assassinat del 
canceller austríac Dollfuss.643 
 
Les conseqüències dels fets d'octubre de 1934 

autonomía bien entendida, naturalment— a la revista "Esto", que el Sr. Zaforteza era un mallorquí 
desnaturalitzat, un fill indigne de la pàtria. 
 Pero suposàvem així mateix que la responsabilitat del càrrec y el fré dels seus aliats regionalistes 
impedirien que el de les patadetes obrís la boca per a llançar crits incoherents contra la nostra llengua que és 
una realitat vivíssima del nostre ésser col·lectiu. No hi fa res que el Sr. Zaforteza proclami que l'espanyol és la 
llengua de tots. Aquí parlam una altra llengua i si per aquest fet ens nega el qualificatiu d'espanyols, és ell 
l'autor de las inyecciones de separatismo. Li estaria millor al Sr. Zaforteza que es contentàs amb el renou de les 
seves patades; de patriotisme no en pot parlar qui té per centre i mòvil únic i exclussiu, l'estòmac. Però convé 
que es sàpiga aquí la seva gesta insultant, si no fos ridícula, i que la recordin, per vergonya pròpia, els Pons, 
Morells, Fortezas, Ferrers, Suredas i Companyia d'aquell Centre Autonomista, borrat del mapa polític d'una 
mossegada del llop "Partido Regionalista", els quals diuen fer-ne de la reivindicació de la nostra llengua la raó 
primordial de les seves actuacions. Ells amb els seus vots enlairen les despulles del tronat "marqués" i 
majorment a ells els haurà d'afectar el verí que llança tanta inèpcia entronitzada. Ells que, com intel·lectuals, fan 
públics manifests d'adhesió als conceptes de Patria i Llengua, coincidents amb els de l'intel·lectualitat catalana, 
deuen, com a polítics, ésser conseqüents amb aquets mateixos principis. I no és conseqüencia lógica l'haver 
ajudat a això: TRAHICIO a la pàtria."  
638 .- El 1934, l'advocat Josep Maria Pou Sabater presentà una denúncia davant el Tribunal Suprem contra 
l'evadit Joan March. Per a documentar aquesta denúncia, l'advocat va incloure un exempler de la seva obra "El 
doble crimen de Argel." L'agost de 1934, un advocat representant de JOan March presentà al repartiment d'afers 
civils del Jutjat Municipal un escrit cridant a la conciliació a l'advocat Pou i Sabater pel llibre ja que 
considerava que contenia injúries i calumnies. "Los Tribunales. Querella contra un letrado", a La Vanguardia. 
Barcelona, divendres, 3 d'agost de 1934, pàg. 14. 
639 .- Destacat a República, núm. 25. Palma, dissabte, 14 de juliol de 1934, pàg. 1. S'afirmava "Propaganda 
gratuïta. Llibre sensacional. El doble crim d'Argel per l'advocat Josep M. Pou Sabater. El procés que ha de 
conèixer Espanya entera i els mallorquins majorment". També la crònica "Un crim a Alger o els "negocis" del 
Sr. March. Un llibret sensacional", a República, núm. 27. Palma, dissabte, 28 de juliol de 1934, pàg. 3. 
640 .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 15 de setembre de 1934, pàg. 3. 
641 .- Destacat a República, núm. 4. Palma, dissabte, 17 de febrer de 1934, pàg. 1. 
642 .- "Els darrers fets d'Alemanya", a República, núm. 24. Palma, dissabte, 7 de juliol de 1934, pàg. 1. 
643 .- "Davant el cadàver de Dollfuss", a República, núm. 28. Palma, dissabte, 4 d'agost de 1934, pàg. 1. 
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El 6 d'octubre, sortia el núm. 37 del setmanari República que afirmava "Distintes 
circumstàncies, ens han fet sortir amb retràs: Censura civil, vaga general. Per altra part, ens 
és difícil, en aquests moments greus, d'escriure el nostra comentari, per raons molt fàcils de 
comprendre. Tampoc detallarem els fets ocorreguts, doncs la nostra informació seria molt 
incompleta per causes alienes a la nostre voluntat. Les autoritats ens diuen que l'ordre ha 
estat restablert. Després dels fets tràgics d'aquests dies, aconsellam als amics, ni resignació ni 
desesperació. Simplement, dignitat."644  
Els fets revolucionaris del 6 d'octubre tingueren conseqüències importants per Esquerra 
Republicana Balear a causa de l'actuació repressiva del governador civil Joan Manent. D'una 
banda, se suspengueren els ajuntaments encapçalats per Esquerra Republicana, amb la 
destitució dels seus regidors, i el nomenament de comissions gestores, formades per membres 
dels partits Radical, Regionalista i Unió de Dretes. De l'altra, l'octubre de 1934, es varen 
registrar i clausurar momentàniament els locals de les agrupacions d'ERB de molts de pobles 
de l'illa. Així mateix, alguns dirigents del partit es varen veure sotmesos a consells de guerra 
per la seva actuació en els fets revolucionaris. Aleshores, ERB va perdre les batlies de Palma, 
Llucmajor i Felanitx i les majories representades pels seus regidors varen ser suspeses. 
El 15 d'octubre, el governador civil comunicà als periodistes que no havia pres mesures de 
destitucions d'ajuntaments. Així i tot, els comunicà que havia suspès dels seus càrrecs el batle 
de Llucmajor Bartomeu Sastre Garau —d'Esquerra Republicana—i els tinents de batle 
socialistes Miquel Monserrat Parets, Julià Lladó Albertí i Joan Miquel Amengual i el síndic 
Joan Mut Puigserver, d'Esquerra Republicana. Havia designat per ocupar-se de la batlia el 
radical Miquel Carbonell Clar, que fins aleshores havia estat el primer tinent de batle.645 
Tot i que no hem trobat gaire referències documentals sobre la clausura de locals d'ERB, el 
20 d’octubre, a les 22 h, d’acord amb un ofici de la Comandància Militar de les Balears, el 
comandant del lloc de la Guàrdia Civil de Calvià, Pere Castell Sampol, va procedir a aixecar 
la clausura del local d’Acció Republicana d'aquest municipi.646 
A mitjans novembre de 1934, ERB, després d'haver vist com s'havien clausurat i registrat els 
locals de les seves agrupacions, recuperà una certa normalitat. Així, el dijous, 20 de 
novembre, l'agrupació de Palma d'ERB celebrà l'assemblea municipal per tractar sobre l'ordre 
del dia de la propera assemblea regional.647  
Dissortadament, però, la manca dels exemplars de la col·lecció del setmanari República entre 
el 13 d'octubre de 1934 (núm. 38) i el 27 d'abril de 1935 (núm. 64) ens impossibilita fer un 
seguiment de l'activitat del partit en aquells mesos tan transcendentals. 
De totes maneres, sabem que una de les actuacions principals d'ERB al final de 1934 va ser 
l'intent de reposició de l'Ajuntament de Palma suspès pels fets revolucionaris d'octubre. Així, 
el 8 de desembre, el notari de Palma Nicasi Pou Ribas es personà al despatx del batle-
president de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Palma, el radical Lluís Ferrer Arbona, i 
en nom dels vint-i-dos regidors suspesos —que pertanyien a les minories dels partits 
Socialista, Acció Republicana i radicals-demòcrates—, va requerir la seva reposició, ja que 
havia transcorregut el termini de 50 dies després de la seva suspensió.648 El batle Ferrer 

644 .- Destacat, a República, núm 37. Palma, dissabte, 6 d'octubre de 1934, pàg. 2. 
645 .- La Almudaina, dimarts, 16 d'octubre de 1934, pàg. 2. 
646  .- Comunicació del comandant de lloc Pere Castell Sampol al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.324. ARM. 
647 .- A més, es notificava que en el local del partit hi havia còpies del projecte d'estatuts del partit que 
s'havien de discutir i aprovar en l'assemblea regional, advertint que totes les esmenes que es volien presentar 
s'havien de fer per escrit. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, divendres, 16 de 
novembre de 1934, pàg. 4, publicà la nota de convocatòria signada pel secretari accidental, J. Vila. 
648 .- El text presentat a la Comissió Gestora Municipal pels regidors suspesos era el següent: "Con fecha 
16 de octubre del corriente año, los requirentes, recibieron del Secretario de este Excmo. Ayuntamiento, una 
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Arbona contestà al requeriment manifestant que prenia nota i que en donaria compte als 
membres de la Comissió Gestora.649 En la primera sessió plenària de la Comissió Gestora, 
que se celebrà el 10 de desembre —amb l'assistència dels gestors Cortès, Morell, Juan, 
Albertí, Espases, Llabrés, Vaquer, Vich, Riutort, Comas i Fortuny, presidits per Ferrer 
Arbona— es tractà el requeriment notarial dels regidors suspesos, en el qual sol·licitaven la 
seva immediata reposició. L'únic acord que va prendre la corporació municipal va ser donar-
se per assabentada d'aquesta petició.650 

comunicación por la que se disponía nuestra suspensión de concejales de la Corporación Municipal en virtud de 
oficio recibido del señor Gobernador civil, cuya orden la fundaba dicha primera autoridad en unas facultades 
extraordinarias que afirmaba le habían sido conferidas. Estas facultades no podían ser otras que las otorgadas 
por la vigente Ley de Orden Público en su artículo 55 que dispone en su primer párrafo que "todo funcionario o 
Corporación prestará inmediatamente dentro de los límites de su competencia el auxilio que la autoridad civil o 
militar le pidan para sofocar la rebelión o sedición y restablecer el orden"; y en su apartado segundo escribe que 
"todo funcionario o Corporación que no prestase inmediatamente auxilio a la autoridad superior militar o civil, 
será en el acto suspendido de empleo, cargo o función, y sueldo anejo si lo tuviere y reemplazado interinamente 
hasta la resolución del Gobierno, a quien se dará cuenta al efecto." Como se vé, tales facultades no implican un 
arbitrio absoluto en la autoridad civil ni en el Gobierno para despojar representaciones populares. Las 
suspensiones a que hace referencia la Ley precitada, deben tener un fundamento: la negativa de un auxilio que 
ni la Corporación ni los requirentes formularon, pues, por el contrario, tanto por las manifestaciones que ante la 
autoridad hizo el Alcalde D. Emilio Darder, como por la actitud del Ayuntamiento que dentro los límites de su 
competencia mantuvo escrupulosamente el orden, no desatendiendo ningún servicio público, evitando así 
tomara mayor incremento la huelga por aquellos días intentada, la Corporación Municipal cumplió su deber en 
forma insuperada. No habiendo, pues, incurrido enl a infracción que señala el artículo 55 de la Ley de Orden 
Público, es obvia la ilegalidad de la suspensión ordenada a su amparo y que se ha querido supeditar a un 
pretendido arbitrio absoluto que la letra y espíritu de la Ley desmiente en forma categórica e inequívoca. Por 
otra parte, la Ley Municipal de 2 de agosto de 1877, cuyas disposiciones sobre la materia están actualmente en 
vigor y de las que, por tal causa, no puede prescindirse en ningún caso como se ha reconocido por el propio 
Gobierno al resolver el caso del Ayuntamiento de Madrid, otorga también a los Gobernadores la facultad de 
suspender a los Ayuntamientos y concejales; pero tal facultad, lejos de ser omnímoda, está regulada por unas 
normas y limitada por unos preceptos que, de ser incumplidos, automáticamente dejan sin efecto la suspensión. 
Y como durante los cincuenta días de la suspensión del Ayuntamiento no se ha mandado formar causa alguna, 
ni se ha seguido procedimiento que se señala en los artículos 191 y 192 de la Ley Municipal, es evidente que, 
según el artículo 190, los gestores no pueden seguir desempeñando funciones municipales pasado el plazo de 
ocho días tras haber sido requeridos. En virtud de lo expuesto, los infrascritos en su calidad de concejales 
legítimos de este Ayuntamiento, suspensos de sus cargos en virtud de orden gubernativa de 16 de octubre del 
año en curso, no por apego al cargo, sino por imperio y supremacia del Derecho, requieren al Presidente y 
vocales de la Comisión Gestora que regenta actualmente la Administración Municipal, para que dentro del 
plazo legal cesen en las funciones que vienen desempeñando, reservándose los requirientes, en caso de no ser 
atendidos en este requerimiento, el ejercicio de todas las acciones que les confieren las disposiciones legales en 
vigor para hacer prevalecer su derecho, que entienden no puede ser violado impunemente, ni enervado con la 
posible pretensión de excusarse con resoluciones gubernamentales y disposiciones de Gobierno inaplicables a 
este caso." Signaven l'escrit Emili Darder, Llorenç Bisbal, Docmael López, Jaume Bauzà, Luis Ferbal, Antoni 
Albertí, Eduardo Gómez, Ignasi Ferretjans, Damià Rigo, Francesc de Sales Aguiló, Rafel Rigo, Josep Mas 
Rubí, Vicenç Tejada, Miquel Porcel, Lambert Juncosa Iglesias, Bernat Jofre, Jaume Garcia, Manuel Cirer i 
Miquel Navarro. "Política local", a La Almudaina, dijous, 13 de desembre de 1934, pàg. 2. 
649 .- "Política local. Requerimiento notarial al Alcalde Presidente de la Comisión Gestora del 
Ayuntamiento", a La Almudaina, diumenge, 9 de desembre de 1934, pàg. 4. 
650 .- "La sesión de la Comisión Gestora Municipal", a La Almudaina, dimarts, 11 de desembre de 1934, 
pàg. 2. El secretari llegí la comunicació del governador civil que havia suspés els regidors i també donà lectura 
a una comunicació de la Direcció General d'Administració del 24 de novembre en la qual es deia que el ministre 
havia aprovat la suspensió que havia fet el governador, suspensió que havia de continuar fins que judicialment o 
governativa es dictassin disposicions definitives. El gestor Morell manifestà que el requeriment fet al batle era 
nul ja que estimava que l'esmentat requeriment havia de fer-se al governador civil, que era l'autoritat que havia 
suspés els regidors i proposà que l'Ajuntament es donàs per assabentat. Seguidament, intervingué el regidor 
Cortès indicant que el requeriment dels regidors suspesos tenia dos aspectes, el legal i el polític i, acabà la 
intervenció, dient que els gestors estaven ocupant els seus càrrecs per un imperatiu del poble que en les darreres 
eleccions havia mostrat la seva disconformitat amb els revolucionaris "más o menos declarados." Finalment, el 
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El 2 de març de 1935, en l'Audiència de Palma se celebrà la vista de la causa instruïda pel 
Jutjat de Manacor contra Gaspar Fuster Segura, Gabriel Fuster Huguet, Antoni Adrover 
Albons, Miquel Amengual Juan, Jaume Julià Rigo, Antoni Llabrés Terradas i Pere Oliver 
Domenge651 acusats del delicte de coaccions amb motiu d'una vaga a Felanitx.652 Després de 
la vista, el fiscal retirà l'acusació que havia formulat contra els processats.653 
 
La reactivació política durant el 1935 

batle va intervenir breument i s'acordà que l'Ajuntament es donava per assabentat El secretari demanà quina era 
la contestació de la Comissió Gestora Municipal als regidors suspesos i es decidí que fos l'acord adoptat pel 
consistori. 
651 .- Segons Aina Adrover i Joan Cabot, Pere Oliver Domenge va ser detingut en tres ocasions: entre el 30 
d'octubre i el 3 de novembre, el 19 de novembre i el 24 de desembre, i el 26 de febrer i l'1 de març de 1935. 
Oliver Domenge publicà dos articles al setmanari El Felanitxer acusant com a principal responsable de la 
persecució a Sebastià Puig Albons. ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 1931-1939. República, Guerra 
i Repressió. Res Pública Edicions. Eivissa, 2002, pàgs. 42-43.  
652 .- "Audiencia. Causa por rebelión en grado de tentativa", a La Almudaina, diumenge, 3 de març de 
1935, pàg. 4. El ministeri públic estigué representat pel fiscal Marín mentre que la defensa dels processats va 
anar a càrrec dels advocats Bernat Jofre i Ferran Pou. El fiscal afirmà "al tenerse noticia la tarde del seis de 
octubre de 1934, en la ciudad de Felanitx, de que en España se había declarado o iba a declararse la huelga 
revolucionaria con el fin de desconcer la autoridad del Gobierno constituído e impedir a éste el libre ejercicio de 
su función, trataron en dicha ciudad de coadyuvar a ella y al efecto se celebraron reuniones en las Sociedades 
Unión Obrera y Juventud de Izquierdas, no llegando a ponerse de acuerdo por haber opiniones de que era 
improcedente llegar a tal estado, y en esta situación —digué el fiscal—, los procesados, estimulados por el 
Oliver, se dirigieron en unión de otros que no se ha podido precisar, a diversas obras y centros industriales, con 
el fin de que pararan el trabajo, llegando a conseguirlo en alguno de ellos, sin que el movimiento llegara a tener 
más importancia, por la intervención de la fuerza." El fiscal qual·lificà el fet d'un delicte de rebel·lió en grau de 
temptativa i demanà per a cada un dels processats la pena de 2 mesos i un dia d'arrest major. Per contra la 
defensa sol·licità l'absolució dels processats. Seguidament, declararen Gaspar Fuster —que afirmà que el dia 6 
va anar a visitar un tal Ferragut per tal que convocàs la junta de la societat i que no prengué part en el que va 
ocórrer aquell dia—, Gabriel Fuster —que digué que el dia 3 a l'horabaixa es va reunir la junta del Partit 
Socialista i acordà no anar a la vaga, que el dia 6 anà a treballar i que a les 13 h va ser convidat per abandonar la 
feina i ho féu i que tampoc prengué part en els actes que es feren—, Antoni Adrover —manifestà que va assistir 
a la reunió de la Unió Obrera, en la qual s'acordà no anar a la vaga i que a l'horabaixa, mentres prenia cafè, va 
veure passar uns grups i els va seguir sense prendre-hi part—, Miquel Amengual —que digué que no prengué 
part amb els grups i que únicament hi assistí com a espectador—, Jaume Julià —declarà que el dia 6 era en el 
local de la Joventut d'Esquerres i que va ser convidat per anar amb els grups, i els va seguir, però sense prendre 
part en el moviment—, Antoni Llabrés —comentà que el dia 6, era al local de la Joventut d'Esquerres, va veure 
sortir un grup i els va seguir com a espectador, ignorant la intenció que portaven—, Pere Oliver —afirmà que el 
dia 6 estava en funcions de batle i que anà a la Batlia per vigilar l'administració, negà que hi fos per estar al 
corrent del moviment que s'iniciava i ignorà que es telegrafiàs al governador dient-li que s'havia declarat la vaga 
revolucionària—. Així mateix, varen comparèixer com a testimonis del president de la Unió Obrera Nicolau 
Ferragut —que afirmà que el dia 6 havia convocat la junta en la qual s'acordà no declarar la vaga i que cap dels 
grups va exercir cap acte de violència—, el secretari de la Unió Obrera Cristòfol Barceló —que assistí a la 
reunió de la junta que acordà per unanimitat no declarar la vaga i que a l'horabaixa es formaren grups en els 
quals no formà part sinó que anà a la feina i va ser convidat per Adrover per abandonar el treball sense que 
s'exercís cap tipus de violència—, el secretari de l'Ajuntament Carles Garcia —afirmà que el dia 6 va rebre la 
comanda del batle accidental que posàs un telegrama al governador per comunicar-li que s'havia declarat la 
vaga general i així ho va transmetre—, el gerent d'una fàbrica Pere Massutí —que comentà que el dia 6 
desenvolupava el càrrec de batle accidental i que com que havia observat que existia un cert moviment, 
telegrafià al governador per informar-lo que s'havia declarat la vaga general—, Joan Falcó —que afirmà que va 
sentir que un grup convidava a l'atur el dia 6, però que no va veure res i que creia que Oliver era el dirigent del 
moviment. Per la defensa, varen testificar el patró Guillem Rotger —que comentà que el dia 6 havia estat 
convidat a aturar la feina i així ho féu, peró sense violència— i Francesc Fuster —que manifestà el mateix que 
l'anterior, però que en el grup no hi va veure cap dels processats. 
653 .- Sobre els fets revolucionaris d'octubre de 1934 a Felanitx, vegeu ADROVER, Aina i CABOT, Joan: 
Felanitx 1931-1939. República, Guerra i Repressió. Res Pública Edicions. Eivissa, 2002, pàgs. 41-43. 
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Tot i que al final d'octubre i al començament de novembre de 1934 els locals clausurats 
d'ERB varen tornar a ser oberts, el partit no recuperà una certa normalitat fins el febrer de 
1935. 
Així, el diumenge, 10 de febrer, tingué lloc en el local social de la plaça de la Constitució, 
núm. 120, l'assemblea municipal de l'agrupació de Palma.654 El dia 22 d'aquell mes, aquesta 
agrupació també va celebrar una nova assemblea municipal per elegir el seu delegat a 
l'assemblea regional del partit.655 Novament, el diumenge, 28 d'abril, l'agrupació de Palma 
d'ERB tornà a dur a terme una assemblea ordinària.656 
L’1 de marc de 1935 integraven la Junta Directiva de l'Agrupació de Palma Joan Sanxo 
(president), Joan de Deu Vila (vicepresident), Miquel Fullana (secretari general), Diego 
Rullan (secretari d’actes), Ramon Perpinyà (secretari d’organització), Rafel Capó (tresorer), 
Joan Vidal (comptador), Josep Poch (bibliotecari) i, com a vocals, Sebastià Crespí, Jaume 
Perotti, Bartomeu Nadal, Cristòfol Alemany, Guillem Coll, Josep Igual, Miguel Díaz, Josep 
Piña i Pau Mulet.657 
Al començament de juny de 1935, la Delegació de Santa Catalina d’ERB experimentà alguns 
canvis en la junta directiva, que elegí president el regidor suspès de Palma Antoni Albertí i 
com a secretari Josep Tomàs.658 
A mitjans abril de 1935, l'antic president del Consell Executiu d'ERB, Vicente Tejada es va 
donar de baixa del partit, que va ser acceptada per unanimitat per la Junta Municipal de 
Palma el dia 18 d'aquell mes.659 Així i tot, el 28 de maig, Tejada envià una carta al director de 
La Almudaina, Jeroni Amengual, en la qual li comunicà que per donar publicitat a la seva 
baixa d'ERB, "lo que llevé a efecto con el firme propósito de cesar totalmente en mis 
actividades políticas."660 Ràpidament, el Consell Executiu d’ERB féu pública una breu nota 
sobre la carta de Tejada, en la qual confirmava la seva petició de baixa del partit.661 Tot i la 
significació d'aquella renúncia donat els càrrecs que havia ocupat Tejada en el partit, la seva 
renúncia no tingué conseqüències internes en la formació política. 

654 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Agrupació de Palma", a La Almudaina, divendres, 8 
de febrer de 1935, pàg. 3, publicà la convocatòria signada pel secretari general Joan de D. Vila. 
655 .- "Política local. Asamblea de Esquerra Republicana", a La Almudaina, divendres, 22 de febrer de 
1935, pàg. 3 (convocatòria). 
656 .- L'ordre del dia era el següent: Acta anterior, gestió del Consell Municipal, Nomenament de la mesa 
de discusió, estat de comptes i organització electoral. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La 
Almudaina, diumenge, 28 d'abril de 1935, pàg. 3 (convocatòria). 
657  .- Comunicacio de l’1 de marc de 1935 del secretari Miquel Fullana i del president Joan Sanxo al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.689. ARM. 
658 .- "Vida del Partido", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 2 (felicitació a 
Albertí per la seva elecció). La resta de junta directiva quedà integrada per Bernat Garí (vicepresident), Rafel 
Villas (vicesecretari), Jordi Reynés (comptador), Faustí Pujol (dipositari) i, com a vocals, Cristòfol Alemany 
(1r), Vicenç Prats (2n), Juan Díaz (3r), Vicenç Font (4t), Jaume Martorell (5è) i Francesc Belles (6è). “Vida del 
Partido”, a República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 2. 
659 .- “Esquerra Republicana Balear. Consell Executiu”, a República, núm. 69. Palma, 1 de juny de 1935, 
pàg. 3. 
660 .- La carta destacava el desig de donar publicitat "que, independientemente de motivos de orden 
puramente personal, discrepancias en el orden político, de carácter local unas y nacional, otras" l'havien decidit 
a demanar la seva baixa.  L'escrit també volia evitar l'equivoc "al que nunca fuí aficionado, y el que alguien con 
intención más o menos piadosa, atribuya a cuquería política lo que en último caso no sería más que modesto 
silenciamiento de un hecho que por atañerme, ya es algo insignificante y sin trascendencia." "Política local. Una 
carta", a La Almudaina, dimecres, 29 de maig de 1935, pàg. 8. 
661 .- “Esquerra Republicana Balear. Consell Executiu”, a República, núm. 69. Palma, 1 de juny de 1935, 
pàg. 3. 
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Al començament de novembre de 1935, la nova Junta Directiva de la Delegació del Molinar 
va ser presidida per Pablo Aguilar.662  
En plena campanya de les eleccions generals de febrer de 1936, al començament de gener, 
l'Agrupació Municipal d'ERB de Palma autoritzà la constitució d'una delegació en el Coll 
d'en Rabassa.663 Es va crear oficialment el 18 de gener,664 presidida per Pere Parets Moger,665 i 
l'endemà, s'inaugurà l'ampli local, situat a la carretera de Llucmajor. Per participar en aquest 
acte s'hi desplaçaren des de la ciutat diversos oradors.666 El 14 de febrer, es formà la 
Delegació de Sant Jordi,667 encapçalada per Miquel Frau Roca.668 
Així mateix, el dissabte, 11 de gener, l'Orfeó d'Esquerra Republicana Balear —que radicava 
en la Delegació de Santa Catalina— féu un vi d'honor en el seu local del carrer 
d'Hornabeque, núm. 48, amb motiu de la inauguració del seu estendard.669 En l'acte de 
lliurament del nou estendard, que també constituí la presentació oficial de l'Orfeó d'Esquerra 
Republicana, hi hagué intervencions del president de l'Orfeó Antoni Bauzà, Pere Ginard —
que llegí alguns versos sobre l'acte— i Rosa Font de Badenas —que actuà de padrina de 
l'acte juntament amb Antoni Albertí,— a més de la interpretació per part de l'Orfeó, dirigit 
per Jaume Dalmau, de diverses peces musicals.670 Després se celebrà un vi d'honor i hi hagué 
parlaments de Miquel Fullana, Antoni Rosselló —en representació de l'Orfeó Democràtic 
Federal del III Districte—, Sebastià Crespí, Jaume Rebassa —en representació del Grup 

662 .- La resta de directiva va ser integrada per Antoni Tomàs (vicepresident), Josep Noguera (secretari), 
Josep Igual (comptador), Jaume Coll (tresorer) i, com a vocals, Mateu Capellà (1r), Josep Sagreras (2n), Miquel 
Rosselló (3r) i Jaume Capó (4t). “Vida del Partido”, a República, núm. 90. Palma, 5 de novembre de 1935, pàg. 
3. 
663 .- La nota afirmava "Un grupo numeroso de izquierdistas entusiastas ha conseguido, en donde no 
existía organización ninguna de izquierdas, formar una Delegación que a estas horas en que aún no ha sido 
inaugurada cuenta con cerca de un centenar de afiliados." "Vida de partido", a República, núm. 98. Palma, 4 de 
gener de 1936, pàg. 3.  
664 .- El 9 de gener de 1936, Jaume Serret Ramis, Pere Rotger Mojer i Pere Monserrat varen signar la 
instància i el reglament de la Delegació del Coll d’en Rabassa, filial de l’agrupació de Palma, per enviar al 
Govern Civil. Tenia el domicili social a la carretera de Llucmajor, núm. 65. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.660. ARM. La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del 
Govern Civil del 10 de gener de 1936. 
665 .- El 18 de gener de 1936, els simpatitzants de la Delegació es varen reunir per constituir oficialment el 
partit i es va designar, per aclamació, la Junta Directiva integrada per Pere Parets Moger (president), Pere 
Antoni Binimelis (vicepresident), José Martínez Sánchez (secretari), Guillem Sastre Ribas (vicesecretari), 
Miquel Sastre Ribas (comptador), Joan Pedrosa Vidal (tresorer) i, com a vocals, Vicenç Tur Tur, Antoni 
Pedrosa Vidal, Sebastià Pons, Antoni Sastre Ribas i Mateu Quetglas Salvà. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.660. ARM. 
666 .- "Vida de partido", a República, núm. 100. Palma, 18 de gener de 1936, pàg. 2. 
667 .- El 25 de gener de 1936, Miquel Frau, Bartomeu Vanrell i Ramon Mascaró varen signar la instància i 
el reglament de la Delegació de Sant Jordi per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili en el carrer del 
Caragol, núm. 22, 1er, de Sant Jordi. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.700. ARM. 
La instància i el reglament duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 4 de febrer de 1936. 
668 .- El 14 de febrer de 1936, es varen reunir els veÏns “de profundas convicciones republicanas” per 
constituir oficialment la Delegació i, per aclamacio, designar la directiva integrada per Miquel Frau Roca 
(president), Pere A. Cantallops Mut (vicepresident), Simó Marimon Gayà (vocal 1r), Bartomeu Adrover 
Adrover (vocal 2n), Guillem Cantallops Monserrat (vocal 3r), Joan Bibiloni Munar (4t) i Sebastià Pujol Simó 
(5è), Ramon Mascaró Sebastián (comptador), Bartomeu Vanrell Font (tresorer), Josep Vanrell Font (secretari) i 
Andreu Vich Carrió (vicesecretari). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.700. ARM. 
669 .- "Vida de partido", a República, núm. 98. Palma, 4 de gener de 1936, pàg. 3.  També "Orfeón de 
izquierda Republicana del Arrabal", a La Almudaina, divendres, 10 de gener de 1936, pàg. 2. 
670 .- S'hi cantaren "La Font del Torrent", "La Dansa Pairal" i "La Internacional." "Vida de partido", a 
República, núm. 100. Palma, 18 de gener de 1936, pàg. 2 (crònica) 
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Socialista de Santa Catalina—, Lambert Juncosa, Ramon Perpinyà, Fernando Leal, Ignasi 
Ferretjans, Bernat Jofre i el president de l'Orfeó Antoni Bauzà.671 
 
La represa de la tasca organitzativa a la Part Forana 
El febrer de 1935, es va constituir l'agrupació d'Algaida (dia 18),672 presidida per Antoni 
Mulet Gomila.673 Aleshores, no tornam a trobar la formació oficial de noves agrupacions fins 
el maig en què es varen crear les de Porreres (dia 5),674 presidida per Climent Garau Juan,675 i 
de Puigpunyent (dia 5),676 encapçalada per Joan Vila Capllonch.677 
En el segon semestre de 1935, afavorit pel context de revitalització de les esquerres, 
l'estructura organitzativa del partit tingué un notable impuls. Així, el setembre es formà 

671 .- "Vida de partido", a República, núm. 100. Palma, 18 de gener de 1936, pàg. 2 (crònica). 
672 .- El 9 de febrer de 1935, A Mulet, Joan Bibiloni, Llorenç Manila i Antoni Sastre signaren la instància i 
el reglament de l’agrupació municipal d’Algaida per enviar al Govern Civil. La seu social era a la plaça de la 
República, núm. 11. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.549. ARM. La instància i el 
projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 12 de febrer de 
1935. 
673 .- El 18 de febrer de 1935, es va constituir oficialment l’agrupació i, per aclamació, es designà la 
directiva integrada per Antoni Mulet Gomila (president), Antoni Sastre Rigo (vicepresident), Llorenç Manila 
Bibiloni (secretari), Llorenc Antich Fiol (vicesecretari), Sebastià Company Martí (tresorer), Joan Llull Fiol 
(comptador) i, com a vocals, Gabriel Roig Seguí, Joan Bibiloni Cànovas, Joan Oliver Garau i Llorenç Capellà 
Garí. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.549. ARM. 
674 .- El 17 d’abril de 1935, Climent Garau i Climent Serra signaren la instància i el projecte de reglament 
de l’agrupació de Porreres per enviar al Govern Civil. Tenia la seu social al Centre d’Unió Republicana Federal 
de Porreres, a la plaça de la República, núm. 2. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 
2.575. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del 
Govern Civil del 24 d’abril de 1935. 
675 .- El 5 de maig de 1935, es varen reunir els simpatitzants d’aquest partit a Porreres per constituir 
oficialment l’agrupació i es varen nomenar els càrrecs directius: Climent Garau Juan (president), Climent Serra 
Servera (vicepresident), Bartomeu Vaquer Julià (secretari), Josep Vaquer Julià (vicesecretari), Sebastià Ferrà 
Xamena (tresorer), Antoni Barceló Nabot (interventor) i, com a vocals, Rafel Sampol Cerdà (1er), Climent 
Vaquer Garau (2on) i Sebastià Julià Nicolau (3er). Aixi mateix, la Junta d’Admissió quedà contituïda pels 
vocals Antoni Julià Garí, Agustí Salleras Picornell, Gregori Sastre Sagreras i Josep Sitjar Font. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.575. ARM. 
676 .- El 26 de febrer de 1935, el governador civil Joan Manent donà entrada al projecte de reglament –
signat per Joan Vilà i Llorenç Palmer- de l’agrupació municipal de Puigpunyent d’Izquierda Republicana. Tenia 
la seu social al carrer Nou, núm. 29, alts. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.571. 
ARM. 
677 .- El 5 de maig de 1935, es va constituir oficialment l’agrupació i, per aclamació, es designaren com a 
càrrecs directius: Joan Vila Capllonch (president), Llorenç Palmer Suau (secretari), Francesc Morey Mas 
(tresorer) i, com a vocals, Josep Vidal Bauza i Joan Morey Seguí. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.636. Exp. 2.571. ARM. 
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l'agrupació de Manacor (dia 16),678 presidida per Antoni Mus Caballero,679 mentre que a 
l'octubre ho féu la de Petra (dia 30),680 encapçalada per Gabriel Font Darder.681  
Posteriorment, el novembre es va crear l'agrupació de Binissalem (dia 28),682 dirigida per 
Joan Torrens Terrasa;683 mentre que el desembre ho va fer la de Santa Eulàlia del Riu (dia 
8),684 presidida per Joan Costa Juan.685 

678 .- El 17 de juliol de 1935, el governador civil Joan Manent donà entrada al reglament –signat per 
Jaume Suñer, Antoni Mus i Miquel Morey- de l’agrupació municipal de Manacor d’Izquierda Republicana. 
Tenia la seu social a la plaça del Comte de Sallent, núm. 5, 2on. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.637. Exp. 2.616. ARM. 
679 .- El 16 de setembre de 1935, es varen reunir els socis fundadors de l’entitat en el domicili social. 
Oberta la sessió pel ciutadà Pere Santandreu i actuant de secretari Sebastià Bonet Garí, el primer declarà oberta 
la sessió i una vegada llegits els estatuts legalment aprovats pel Govern Civil amb data del 17 de juliol, es va 
procedir a l’elecció de la Junta Permanent: Antoni Mus Caballero (president), Bartomeu Veny Fullana 
(vicepresident), Sebastià Bonet Garí (secretari), Salvador Riera Grimalt (vicesecretari), Joan Duran Riera 
(tresorer-comptador) i, com a vocals, Bartomeu Planisi Sureda (1r), Gabriel Galmés Cabrer (2n), Bartomeu 
Duran Gelabert (3r), Bartomeu Fornés Bordoy (4t) i Miquel Parera Vaquer (5è). Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.616. ARM. 
680 .- El 8 d’octubre de 1935, els veïns de Petra Gabriel Font, Maties Galmés, Josep Vives, Salvador 
Martínez Curto, Jaume Moragues, Josep Roca, Tomàs Siquier Font i Gabriel Veny varen signar la instància i el 
projecte de reglament de l’agrupació municipal per presentar al Govern Civil. Tenia la seu social al carrer de P. 
Torrens, núm. 33. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.630. ARM. La instància i el 
projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 16 d’octubre de 
1935. 
681 .- El 30 d’octubre de 1935, es varen reunir els simpatitzants del partit per formar oficialment en la 
localitat l’agrupació política i varen ser elegits per ocupar els càrrecs directius: Gabriel Font Darder (president), 
Jaume Moragues Maimó (vicepresident), Salvador Martínez Curto (secretari), Maties Galmés Amengual 
(tresorer) i, com a vocals, Gabriel Veny Riutort, Josep Vives Saurina i Josep Rocà Salvà. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.630. ARM. El 28 de gener de 1936, es comunica que arran 
de la rectificació del número d’ordre corresponent a les cases de la vila havia estat substituït el número 33 amb 
el qual figurava la casa ubicada en el carrer de Francesc Torrens, on tenia la seva residència l’agrupació pel 
número 35 del mateix carrer. Comunicació del 28 de gener de 1936 del secretari del Comitè d’ERB Salvador 
Martínez Curto al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.630. ARM. A 
mitjans abril de 1936, ERB de Petra traslladà la seu des del carrer del P. Torrens núm. 33 al carrer del Pou, 
núm. 25. Comunicació del 20 d’abril de 1936 del secretari del Comitè d’ERB Salvador Martínez Curto al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.630. ARM. 
682 .- El 21 d’octubre de 1935, Llorenç Torrens, Antoni Ramis, Jaume Morro, Llorenç Bennàssar, Marc 
Servera, Sebastià Lladó, Joan Torrens i Llorenç Torrens Terrasa varen signar la instància i el reglament de 
l’agrupació de Binissalem per enviar al Govern Civil. Tenia el local social al carrer de Fermín Galán, núm. 53. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.657. ARM. La instància i el reglament duen la data 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 18 de novembre de 1935. 
683 .- El 28 de novembre de 1935, es varen reunir 9 binissalemers per constituir l’agrupació i varen 
designar els càrrecs directius seguents: Joan Torrens Terrassa (president), Llorenc Bennàssar Pericàs (secretari), 
Miquel Torrens Bestard (tresorer) i, com a vocals, Marc Servera Pascual, Sebastià Lladó Vidal, Jaume Borràs 
Martorell i Jaume Morro Esteva. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.657. ARM. A 
més, hi assistiren Antoni Villalonga, Antoni Vallès i Llorenç Torrens. També “Vida del Partido. Nuevas 
organizaciones d’Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 95. Palma, 14 de desembre de 1935, pàg. 3. 
684 .- El 24 de novembre de 1935, Pere Torres, Jaume Guasch i Antoni Tur varen signar la instància i el 
projecte de reglament de l’agrupació municipal de Santa Eulàlia del Riu per presentar al Govern Civil. Tenia el 
domicili social al carrer de Sant Jaume, (Casa Figueretes). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. 
Exp. 2.649. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions 
del Govern Civil del 29 de novembre de 1935. 
685 .- El 8 de desembre de 1935, es varen reunir el simpatitzants del partit per constituir oficialment 
l’agrupació i, per aclamació, designar els càrrecs seguents: Joan Costa Juan (president), Josep Ferrer Guasch 
(vicepresident), Josep Tur Ribas (secretari), Antoni Clapés Tur (vicesecretari), Josep Juan Ferrer (tresorer) i, 
com a vocals, Josep Cardona Tur, Josep Guasch Roig, Miquel Ramon Marí, Vicenç Torres Riera i Vicenç Ribas 
Ribas. També s’elegí com a representant de l’agrupació al Comitè Provincial Cosme Marí Noguera. Registre 
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En plena campanya de les eleccions generals de febrer de 1936, també es formaren les 
agrupacions de Santa Margalida (25 de gener),686 dirigida per Bartomeu Tous Garau;687 i 
d'Inca (26 de gener),688 encapçalada per Miquel Beltran Planas.689  
Aquesta intensificació de l'estructura organitzativa del partit es reconegué i difongué des de 
les planes del setmanari República, on s'indicà "Uno de los exponentes de la reacción que se 
ha operado en los pueblos de Mallorca a favor de las izquierdas queda patente por la 
organización de Agrupaciones en diferentes pueblos de la isla. Los grupos aislados de 
auténticos izquierdistas que se conocían en numerosas villas de Mallorca al contraste de las 
experiencias de recientes y anticipadas situaciones, se han convertido en Agrupaciones 
d'Esquerra cada día más pujantes. Ayer fué en Inca, Muro, Santa Margarita, Búger, etc.; 
pronto será en otras villas hasta que en poco tiempo no existirá pueblo de las islas que no 
tenga en él nuestra organización."690 
 
La constitució de les Joventuts d'Esquerra 
El 7 d'abril de 1934, sota el pseudònim Enric, es publicà un article adreçat als joves en el 
qual es reflexionava sobre el paper d'aquests i "ésser una lliçó aprofitable per a les joventuts 
d'Esquerra que estan organitzant-se."691 
Així i tot, no s'arribaren a constituir, ja que al començament de juny de 1935, el setmanari 
República comentà la iniciava de la publicació d'articles relacionats amb el paper rellevant 
que havia de tenir la joventut i i que un grup de joves estaven treballant en la creació de la 
Joventut d'Esquerra Republicana Balear.692 Així mateix, es publicà un destacat en el qual es 

d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.649. ARM. També “Vida del Partido. Nuevas 
organizaciones d’Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 95. Palma, 14 de desembre de 1935, pàg. 3. 
686 .- El 12 de gener de 1936, Josep Alemany, Bartomeu Tous, Antoni Bennàssar, Gabriel Pastor, Joan 
Alba i Joan Llambias varen signar la instància i el projecte de reglament de l’agrupació municipal, que tenia la 
seu social al carrer d’Alexandre Rosselló, núm. 2. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 
2.663. ARM. La instància i el projecte de reglament duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del 
Govern Civil del 15 de gener de 1936. 
687 .- El 25 de gener de 1936, es varen reunir el simpatitzants del partit d’aquesta vila per constituir 
oficialment l’agrupació i, per aclamacio, designaren per ocupar els càrrecs Bartomeu Tous Garau (president), 
Joan Alba Moncades (vicepresident), Gabriel Pastor Coll (secretari), Bartomeu Mora Reus (vicesecretari), Josep 
Alemany Perelló (tresorer) i, com a vocals, Antoni Bennàssar Ballester (1r), Gabriel Bergas Femenias (2n) i 
Joan Llambias Tous (3r). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.663. ARM. 
688 .- El 14 de gener de 1936, Gabriel Beltran, Antoni Capó, Pere Janer, Miquel Beltran, Jaume Colomar, 
Pere Mulet, Guillem Corró, Lluís Maicas, Mateu Pujadas i Damià Simó, signaren la instància i el projecte de 
reglament de l’agrupació per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social al carrer Major, núm. 56. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.664. ARM. La instància i el projecte de reglament 
duen la data d’entrada en el Registre d’associacions del Govern Civil del 17 de gener de 1936. 
689 .- El 26 de gener de 1936, es varen reunir els simpatitzants del partit per constituir oficialment 
l’agrupació i, per aclamació, es varen designar per ocupar els càrrecs directius Miquel Beltran Planas 
(president), Antoni Garau Bover (vicepresident), Joan Marí José (dipositari), Antoni Capó Reial (secretari), 
Mateu Martorell (vicesecretari) i, com a vocals, Bartomeu Ramis Tortella, Pere Janer Coll, Damià Simó Ardid, 
Jaume Figuerola Ferrer, Josep Sancho Forges i Gabriel Beltran Salas. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.664. ARM. 
690 .- "Vida de partido", a República, núm. 98. Palma, 4 de gener de 1936, pàg. 3. 
691 .- ENRIC: "Als joves", a República, núm. 11. Palma, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 1. 
692 .- "Juventudes", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 2. S'afirmava "La 
actuación de la juventud en política es una necesidad. En el campo político del izquierdismo español tiene 
libradas la juventud fuertes batallas y conseguidas brillantes victorias que mucho valieron para la implantación 
del Nuevo Régimen. Hoy, que las esencias de la Revolución están por los suelos pisoteados por todos los 
hombres que significan la vieja España monárquica aborrecida por el pueblo, los jóvenes se disponen de nuevo 
a marchar a la vanguardia guiados por el clamor popular de justicia que alienta en el ambiente nacional. En 
Mallorca marchamos a la zaga, también, en este ambiente de inquietud que se siente enl os medios juveniles del 
mundo. No está la juventud mallorquina impostada de la formidable labor que ha de realizar en la orientación 
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recomanava als joves adherir-se a la nova Joventut d'Esquerra Republicana Balear.693 Els 
primers articles varen ser "Els Esports com a aglutinants de joventut", de J. Alou694 i "La 
Juventud y sus problemas. Nuestra actitud ante el presente", de Pau Bosch.695 Posteriorment, 
en aquesta secció, hi publicaren articles Joan Sanxo sobre "De cara a les joventuts"696 i Rotger 
sobre "El deber de las juventudes."697 
Quan encara no feia un mes de l'existència de la joventut del partit, el diumenge, 16 de juny 
1935, s'organitzà la primera excursió en autocar al castell d’Alaró.698  
El 24 d'agost de 1935, República publicà en portada l'article "Juventudes de Izquierda", que 
constituïa una mena de manifest per atreure els joves.699 A més, va transcriure alguns dels 

de los rumbos de la humanidad. También, hay que decirlo, no se da la importancia —por los mismos partidos de 
izquierda— que la formación de las juventudes significa para el porvenir político de los pueblos. "Esquerra 
Republicana Balear" ha reconocido la importancia de la organización de unas juventudes en Mallorca y ha 
puesto manos a la obra."  
693 .- Destacat a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 2 i a República, núm. 71. 
Palma, dissabte, 15 de juny de 1935, pàg. 2.   
694 .- ALOU, J.: "Els Esports com aglutinants de joventut", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de 
juny de 1935, pàg. 2. 
695 .- BOSCH, Pablo: "La Juventud y sus problemas. Nueva actitud ante el presente", a República, núm. 
70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 2. 
696 .- SANXO, Joan: "De cara a les joventuts", a República, núm. 71. Palma, dissabte, 15 de juny de 1935, 
pàg. 2 i a República, núm. 72. Palma, 22 de juny de 1935, pàg. 2  
697 .- ROTGER: "El deber de las juventudes", a República, núm. 71. Palma, dissabte, 15 de juny de 1935, 
pàg. 2. 
698 .- “Joventuts d’Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 2 
(anunci). Es destacava que la inscripció es podia fer al local del carrer de la Constitució, núm. 120, de les 18 a 
les 20 h, tots els dies i el preu de bitllet era de 3,50 ptes. Dalt del castell, els excursionistes varen cantar canços 
mallorquna i catalanes i també es va jugar un partit de futbol, a més de dinar-hi. De retorn cap a Palma, 
s'aturaren a Alaró on varen visitar el Centre Obrer i la Joventut Socialista. "Las juventudes d'Esquerra 
Republicana Balear fueron a rendir testimonio de cortesía al alcalde socialista de Alaró que fué suspendido. 
Este hombre austero, emocionado alentó a la "Juventut d'Esquerra Republicana" a proseguir en su camino 
emprendido."  "La excursión de Juventut d'Esquerra", a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 1 
(crònica il·lustrada amb una fotografia de grup). 
699 .- "Juventudes de Izquierda", a República, núm. 80. Palma, 24 d'agost de 1935, pàg. 1. S'hi afirmava: 
"La vida política de Mallorca es triste y lánguida. Podemos reconocer como causa de esta tristeza política el que 
nuestro pueblo es un pueblo decadente y envenenado por unos groseros caciquismos. Hemos de convenir, no 
obstante, en que cuando un pueblo carece de un ideal colectivo que le exalte es facilmente preso de los 
egoísmos personalistas que también sabe atender el caciquismo. Y estos altares en donde se alentaban las 
exaltaciones populares, fueron arrasados alevosamente —siglos atrás— por la monarquía. Esta en su tradicional 
obstincación contra todo auténtico sentir popular, no permitió que nunca más flameara sobre ellos el fervor 
popular aunque para ello se tuviera que falsificar una unidad contra la realidad de diferencias étnicas y 
lingüísticas. La República fué la defensora y la propugnadora de los espíritus auténticos que vibran por todos 
los confines de España. La República no quiso falsificar los sentimientos de cada pueblo español sino que deseó 
y alentó a todos los pueblos de la península a que se retrobarán a si mismos. Aquí, en nuestro país de Mallorca, 
hemos sentido la resurrección de nuestro condormido espíritu. Leve luz en el horizonte, pero no por esto menos 
esperanzadora para un mediodía radiante. Esquerra Republicana Balear ha dado los primeros pasos por este 
camino de retrobamiento. Difícil labor. Pero hoy la esperanza se siente robustecida ante pequeñas conquistas 
que se han logrado entre el pueblo. Difícil luchar en este ambiente en que todo está empapado de viscosidad 
caciquil. Pero en la juventud está el arma poderosísima para descalabrar esta política de tan bajos males. Claro 
que al referirnos a juventud no queremos imitar a estos tartarinescos personajes que tienen como símbolo una 
tienda de campaña con la cruz de la victoria y el águila imperial. Estos son viejos que creen aun, en la España 
única inspirada en el "glorioso" Escorial, sombra fría de reyes absolutos. La juventud de que hablamos es algo 
vivo y cuerdo. Se apoya en la historia y en la psicología del pueblo, no en palabrería hueca. Cifra sus esperanzas 
en conquistar la masa cultivando las fibras más sensibles de su corazón dando a conocer el pueblo a si mismo. 
Esta juventud de que hablamos es un fruto auténtico de la República. Y decir república, a estas alturas, es decir 
izquierdismo.  Se ha organizado la "Juventud d'Esquerra Republicana Balear" en Palma con el fin de hacer la 
revolución en Mallorca, la auténtica revolución que comenzará por hacer conocer al pueblo que es mallorquín. 
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objectius i finalitats de la Joventut d'Esquerra Republicana Balear. Respecte als primers, 
s'afirmava que es volia "realitzar una missió d'orientació política entre la joventut. Aspiram a 
la formació política dels joves fita la mirada en els horitzons polítics. Ens atribuim l'objectiu 
altíssim de conduir la joventut de Mallorca pels camins de la nostra història i de la nostra 
inconfusible personalitat, basada essencialment en les nostres característiques idiomàtiques." 
En quant a les finalitats de la joventut del partit es comentava que eren la "defensa de la 
República de Traballadors de totes classes. Formació cultural de las joventuts. Expansió 
cívico-cultural mitjançant l'organització de "Missions cíviques" que treballaran intensament 
en l'ambient rural, tan propici per a la missió de retrobament del condormit esperit 
mallorquinista. Ens ocuparem de la formació física i deportiva de la Joventut, allunyannos de 
qualsevol veleidat militarista."700 
El 14 de setembre, l'òrgan d'ERB publicà en portada tres destacats que deien: "Les Joventuts 
d'Esquerra... donen l'exemple. Exemple de patriotisme mallorquí, disciplinat i sever. No 
escriuen més que una llengua: La nostra. duen una bandera: La de les quatre barres, la 
bandera de Mallorca. Fan una crida vibrant... a tot el jovent esquerrà perque ingressi en les 
seves files. Perque accepti aquestes dues consignes: República i Mallorca. Dues paraules 
curtes que diuen més que un manifest. L'obra només ha començat... I necessitam gent feinera. 
Hem de predicar, hem d'escriure, hem de treballar, hem d'organitzar, hem de lluitar. Hem de 
regenerar Mallorca. Hem de combatre la religió perque s'afica dins la política. Hem de fer 
propaganda de la nostra llengua. Necessitam els entusiastes i els tenaços."701 
Al final de novembre de 1935, la Joventut d'ERB envià una corona de flors de Mallorca com 
a "ofrena de record al republicà, patrici de Catalunya, Francesc Layret."702 Així mateix, el 
setmanari República publicà l'article de Juli Just "La primera condición del joven es ser 
joven".703 
El 24 de desembre de 1935, la Joventut d’Esquerra Republicana Balear organitzà la Festa 
d’Hivern per els infants “Jai de l’hivern.”704  Així mateix, l'endemà, a les 11 h, es féu un acte 
d'homenatge a la memòria del president de la Generalitat de Catalunya, Francesc Macià, 
coincidint amb el segon aniversari de la seva mort.705 
 
Un nou impuls a la campanya prosselitista d'ERB 
A partir del mes de març de 1935, ERB inicià una intensa campanya proselitista amb un 
intent constant d'explicar la seva doctrina política i la seva actuació en mítings i conferències 
arreu de l'illa. 
— L'organització d'un cicle de conferències  
D'aquesta manera, des del 12 de març al 7 de maig, l'agrupació de Palma d'ERB organitzà un 
cicle de conferències en el local social de la plaça de la Constitució, de Palma. El dimarts, 12 

Esto será la madre de nuestra actuación y nuestra mirada estará fija y esperanzadora en los horizontes políticos 
limpios de prejuicios." 
700 .- Destacats a República, núm. 80. Palma, 24 d'agost de 1935, pàg. 1. 
701 .- Destacats a República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 1935, pàg. 1. 
702 .- Destacat a República, núm. 94. Palma, dissabte, 30 de novembre de 1935, pàg. 4. 
703 .- JUST, Juli: "La primera condición del joven es ser joven", a República, núm. 96. Palma, 21 de 
desembre de 1935, pàg. 1. 
704 .-“Vida del Partido. Festival del “Jai de l’hivern” para los niños hijos de los afiliados”, a República, 
núm. 95. Palma, 14 de desembre de 1935, pàg. 3, i “Festa de l’Hivern”, a República, núm. 96. Palma, 21 de 
desembre de 1935, pàg. 4 (anunci). 
705 .- L'acte consistì en la col·locació d'una corona davant la placa del carrer que duia el seu nom, al costat 
del grup escolar de Son Espanyolet. "Política local. Homenaje a Maciá", a La Almudaina, dimecres, 25 de 
desembre de 1935, pàg. 7 (convocatòria); “Vida del Partido. “Joventuts d’Esquerra Republicana Balear y el 
segundo aniversario de la muerte del “avi” Francisco Maciá”, a República, núm. 95. Palma, 14 de desembre de 
1935, pàg. 3; “A la memoria de Maciá”, a República, núm. 96. Palma, 21 de desembre de 1935, pàg. 1. 
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de març, a les 19,30 h, s'inicià el cicle de conferències amb la xerrada d'Emili Darder sobre 
"L'obra sanitària de l'Ajuntament."706 En les parets de la sala hi havia una exposició de gràfics 
de les obres duites a terme per l'Ajuntament de Palma. Darder féu una detallada enumeració 
de la tasca sanitària feta per l'Ajuntament i ressenyà "detallamente el estado de abandono en 
que se hallaba la Casa de Socorro cuando se encargó el primer Ayuntamiento de Palma. 
Señaló también las imperfecciones de orden sanitario y profiláctico que se cometían, así 
como la falta de los aparatos más necesarios." A més, recordà l'alegria i l'ovació del públic 
assistent a l'aprovació de l'Ajuntament republicà del pla mínim dels serveis sanitaris. També 
es referí a la importància social i sanitària que varen tenir les barriades "extremas" i a la 
millora del dispensari central. Assenyalà com una de les tasques més importants del 
consistori a favor de la salut pública el dispensari antituberculós. "Sigue enumerando las 
obras que en relación a la higiene pública desarrolló el Ayuntamiento, guarderías de niños, 
jardines y plazas para juegos de los niños, mejoras sanitarias en las escuelas, nuevas 
construcciones escolares, colonias escolares de vacaciones, la semi-colonia permanente de la 
Cuarentena como preventorio antitaberculoso, limpieza pública, vigilancia e inspección de 
alimentos, higienización de viviendas." Dedicà bona part de la conferència per indicar la 
rellevància de la tasca de la canalització de les aigües, obra feta després de més de vuitanta 
anys de promeses dels ajuntaments precedents. Enumerà també les obres que "tenían en 
camino de ser inauguradas cuando fué suspendido el Ayuntamiento, señalando como una de 
las principales la ampliación del Dispensario Antituberculoso con un departamento de cirugía 
y corta hospitalización." Durant la conferència es projectaren diverses fotografies.707 
El cicle de conferències continuà amb les xerrades de Ramon Perpinyà sobre "La República 
y el problema social" (15 de març, a les 19,30 h); 708 del socialista Andreu Crespí sobre "El 
problema de la classe mitja" (19 de març, a les 19,30 h);709 del dirigent democràtic federal 
Josep Girbent sobre "La Unitat dels pobles dins la varietat" (26 de març);710 del dirigent 
d'ERB Lambert Juncosa Iglesias sobre "Tres anys de República" (29 de març);711 del 
socialista Joan Monserrat Parets sobre "Ni mitos ni dogmas" (2 d'abril, a les 20 h);712 del 
notari de Sineu Enrique Molina sobre "La Constitución y el Derecho civil" (5 d'abril);713 de 
l'empresari i dirigent d'ERB Antoni Maria Qués sobre "Lliçons a aprendre" (12 d'abril);714 de 
l'exdiputat a Corts Francesc Carreras Reura sobre "El momento político actual" (16. 
d'abril);715 del catedràtic d'Història Eduardo Gómez Ibáñez sobre "Lecciones de Historia: la 

706 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear. Agrupación de Palma", a La Almudaina, dimarts, 12 de 
març de 1935, pàg. 2 (anunci de l'acte). 
707 .- "La conferencia del Dr. Darder", a La Almudaina, dijous, 14 de març de 1935, pàg. 4 (ressenya de la 
conferència).  
708 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Conferencia", a La Almudaina, divendres, 15 de març 
de 1935, pàg. 4 (anunci). 
709 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimarts, 19 de març de 1935, pàg. 3 
(anunci). 
710 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimecres, 27 de març de 1935, pàg. 4 
(anunci). 
711 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, divendres, 29 de març de 1935, pàg. 
1 (anunci). 
712 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear. Ciclo de conferencias", a La Almudaina,  dimarts, 2 
d'abril de 1935, pàg. 4 (anunci). 
713 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, divendres, 5 
d'abril de 1935, pàg. 3 (anunci). 
714 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, divendres, 12 
d'abril de 1935, pàg. 3 (anunci). 
715 .- "Política local. Conferencia en la Agrupación de "Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, 
dimarts, 16 d'abril de 1935, pàg. 2 (anunci). 
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misión de las clases popular y media"(19 d'abril);716 de l'inspector de primer ensenyament 
Fernando Leal sobre "La Escuela en el Bienio" (23 d'abril);717 de l'apotecari i exbatle de 
Felanitx Pere Oliver Domenge sobre "Nacionalisme" (26 d'abril);718 del regidor de 
l'Ajuntament de Palma Francesc de Sales Aguiló sobre "Factor sexual";719 del president de la 
Junta Municipal de Palma d'ERB Joan Sancho sobre "Conceptos nuevos después del bienio" 
(3 de maig);720  i del president del Consell Executiu d'ERB Bernat Jofre. que tancà el cicle el 
7 de maig, amb el tema "Conseqüències i propòsits."721 
És significativa la participació en el cicle, no solament dels principals dirigents illencs de la 
formació política sinó també dels socialistes Andreu Crespí i Joan Monserrat i Parets i del 
demòcrata federal Josep Girbent, fet que demostra l'estratègia unitària de la campanya de les 
esquerres mallorquines. 
Al maig de 1935, ERB també desenvolupà una intensa campanya proselitista als pobles i 
barriades de Palma a través de mítings, actes i conferències, amb l'objectiu d'atendre "las 
necesidades de orientación política que se necesita por los republicanos."722 Així la Delegació 
d'ERB del raval de Santa Catalina organitzà un cicle de conferències cada dijous en el seu 
centre social. Va ser iniciat pel membre del Comitè Executiu d'ERB Joan Trian i, el dijous, 
23 de maig, a les 20,30 h, hi parlà el socialista Joan Monserrat Parets.723 També el centre de 
la Llibertat havia començat un cicle, iniciat pel batle de Palma Emili Darder.724 A més, la 
Delegació del Molinar continuava la tasca d'organització d'actes amb els partits Socialista i 
Comunista per dur a terme una propaganda conjunta de les esquerres contra el feixisme, la 

716 .- "Política local. Conferencia en la Agrupación de Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, 
divendres, 19 d'abril de 1935, pàg. 3 (anunci). 
717 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, dimarts, 23 
d'abril de 1935, pàg. 3 (anunci). 
718 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, divendres, 26 
d'abril de 1935, pàg. 2 (anunci). S'havia anunciat que parlaria sobre "Deure a complir." Segons la crònica, 
Oliver Domenge "hizo un estudio del nacionalismeo de una manera abstracta y definió exactamente el 
significado del mismo. Estudió el nacionalismo mirando a Cataluña y a Mallorca. Demostró, guiándose en la 
historia, la pertenencia de Mallorca a la nacionalidad catalana. Animó a los dirigentes del partido de izquierda a 
despertar en el espíritu de las gentes de Mallorca el sentimiento del nacionalismo." “Ciclo de conferencias en 
Esquerra Republicana”, a República, núm. 66. Palma, 11 de maig de 1935, pàg. 4.  
719 .- Segons la nota de premsa, "desarrolló este tema en los múltiples aspectos que ofrece aún en estos 
tiempos que mal llamamos de civilización. Propugnó por las doctrinas renovadoras del factor sexual. Vituperó 
la prostitución y a los Estados que no tan solo no la persiguen sinó que la dan estado legal. Propugnó por una 
legislación moderna que extirpe enérgicamente la prostitución y por otra parte ofrezca todos los avances que en 
materia sexual se reconocen por otros países por los resultados obtenidos, como excelentes y que acaben con el 
cúmulo de prejuicios que debieran estar lejos de las gentes en estos tiempos."  “Ciclo de conferencias en 
Esquerra Republicana”, a República, núm. 66. Palma, 11 de maig de 1935, pàg. 4. 
720 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, divendres, 3 
de maig de 1935, pàg. 2 (anunci). Segons la crònica, "Habló como correspondía hablar a un joven. Rebelde 
contra el tópico y contra el pensamiento hecho. Se acusió buscando un nuevo orden de cosas. Con su 
disertación, cuidadosa y galanamente expuesta, el Sr. Sancho vino a demostrar que en la actuación política de la 
juventud no solamente hay ímpetu e impaciencia sinó que existe el pensador sin embajes, desprovisto del 
pesadísimo lastre de la experiencia." “Ciclo de conferencias en Esquerra Republicana”, a República, núm. 66. 
Palma, 11 de maig de 1935, pàg. 4. 
721 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Ciclo de conferencias", a La Almudaina, dimarts, 7 de 
maig de 1935, pàg. 4 (anunci). S'informava que "con dicho acta finaliza este ciclo de conferencias que tanto 
éxito ha alcanzado." Segons la crònica, "fué la voz aleccionadora que, con toda la autoridad que significa el 
elevado cargo que ostenta entre el izquierdismo mallorquín, ha de ser oída con ansias de disciplina." “Ciclo de 
conferencias en Esquerra Republicana”, a República, núm. 66. Palma, 11 de maig de 1935, pàg. 4. 
722 .- “Vida del partido”, a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 3. 
723 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear.- Conferencia", a La Almudaina, dimecres, 22 de maig 
de 1935, pàg. 2 (anunci) i “Vida del partido”, a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 3. 
724 .- “Vida del partido”, a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 3. 
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pena de mort i la guerra.725 També el dijous, 23 de maig, es celebrà un míting en el cine del 
Coll d'en Rabassa.726 
Entre el final de maig i el començament de juny de 1935, ERB celebrà mítings a Felanitx —
en el qual participaren Eduardo Gómez i Ramon Perpinyà—; al Centre Cultural dels 
Hostalets amb una conferència d'Emili Darder sobre la tasca escolar desenvolupada per 
l'Ajuntament; a la Delegació de Santa Catalina, amb conferències del director de República 
Bernat Gaita sobre "Decisions noves i orientacions per les joventuts" i de Ramon Perpinyà 
sobre divulgació social; a l'Agrupació Socialista de Santa Maria, amb unes conferències del 
president d'ERB Bernat Jofre sobre "L'independència econòmica base esencial per a la 
democràcia" i de Bernat Gaita sobre "Els obrers davant el feixisme"; a la Delegació de la 
Llibertat, amb xerrades de Sebastià Crespí sobre divulgació política i de Bernat Gaita sobre 
"Necessitat de l'actuació política de les joventuts."727  
Així mateix, el 28 de juny, el president del Rotary Club i membre del Consell Executiu 
d'ERB Antoni Maria Qués va ser l'encarregat de clausurar el curs de l'Ateneu amb la 
conferència "Paz."728 
Aprofitant els mesos d'estiu, el diumenge, 21 de juliol, l'Orfeó d'Esquerra Republicana Balear 
i un bon nombre de simpatitzants feren una excursió a Sóller i al port.729 Així mateix, el 25 de 
juliol, la Delegació de l'Eixample organitzà una excursió a Puigpunyent, Galilea, Calvià, 
Andratx i el port d'Andratx.730 Aquell dia la Delegació de Santa Catalina i l'orfeó d'aquesta 
agrupació feren una excursió a les platges de Camp de Mar.731 
Al final de juliol de 1935, Francesc Carreras arribà a Mallorca procedent de Madrid per 
passar l'estiu al Port de Pollença. Carreras en els dies de visita que va ser a Palma va ser molt 
felicitat pels èxits aconseguits com a secretari d'Organització i Propaganda del Consell 
Nacional d'Izquierda Republicana en l'organització dels mítings d'esquerres de Mestalla i de 
Baracaldo.732 
Després dels mesos d'estiu, a partir de començament de setembre de 1935, hi hagué una 
intensificació de la campanya proselitista del partit, amb múltiples actes a Palma i als pobles 
de la Part Forana. Així, el diumenge, 1 de setembre, la Delegació d'ERB de la Llibertat 
organitzà una excursió a Montuïri per retre homenatge a les autoritats republicanes d'aquest 
poble.733 L'encontre va constituir una trobada de grups republicans de diversos pobles de 

725 .- “Vida del partido”, a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 3. 
726 .- “Vida del partido”, a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 3. 
727 .- "Vida del Partido", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 2. 
728 .- "Paz", a República, núm. 74. Palma, 6 de juliol de 1935, pàg. 2; "Paz. Visión de guerra", a 
República, núm. 75. Palma, 13 de juliol de 1935, pàg. 3; "Paz. ¿Puede nadie desear la guerra después de la cruel 
experiencia vivida?", a República, núm. 76. Palma, 20 de juliol de 1935, pàg. 3, i "Paz", a República, núm. 77. 
Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 2. 
729 .- Segons la crònica periodística, sobre les 6,30 h del matí es congregaren un centenar de persones en el 
local de la societat i a les 7 h. partiren en quatre autocars, fent una aturada per visitar Alfàbia. Prop de les 9 h. 
s'arribà al port de Sóller, on s'aprofità per prendre un bany i dinar. Després, anaren a Sóller, on a la Casa del 
Poble l'orfeó oferí un concert. "Excursionismo", a La Almudaina,  dimecres, 31 de juliol de 1935, pàg. 8. També 
"Vida del Partido", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 2. 
730 .- "Vida del partido. Excursión de la Delegación de Eixample", a República, núm. 81. Palma, dissabte, 
31 d'agost de 1935, pàg. 2.  
731 .- "Vida del partido. Excursión del Orfeón d'Esquerra del Arrabal", a República, núm. 81. Palma, 
dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 2.  
732 .- "Vida del Partido", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 2. 
733 .- Es volia homenajar l'ajuntament esquerrà de Montuïri per la seva tasca republicana, pel pla escolar 
desenvolupat i per haver estat el primer ajuntament de Mallorca que havia nomenat ciutadà d'honor a Manuel 
Azaña. En cada municipi del recorregut els excursionistes havien de visitar els centres d'ERB. El preu de 
l'excursió era de 10,50 ptes i les inscripcions es podien fer a la seu central del partit, plaça de la Constitució, 
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Mallorca. Els excursionistes, que partiren des de la barriada de la Llibertat, feren aturada a 
Llucmajor, Porreres, Felanitx —on es féu un acte de propaganda en el qual varen intervenir 
el batle suspès Pere Oliver Domenge, el director de República i organitzador de la Joventut 
d'ERB Bernat Gaita Isern, el secretari del Consell Municipal d'ERB de Palma Miquel Fullana 
i el batle "popular" de Palma Emili Darder—, Manacor, Port de Manacor —amb visita a les 
coves— fins arribar a Montuïri. En aquesta vila del Pla també s'hi celebrà un acte de 
propaganda, en el qual a més dels mateixos oradors de Felanitx, a excepció de Pere Oliver, 
també prengueren la paraula el batle de Montuïri Joan Mas Verd i el notari de Sineu Enrique 
Molina.734  
ERB també organitzà actes d'afirmació republicana d'esquerres a Puigpunyent (15 de 
setembre) —amb la participació com a oradors de J. Vila, Ramon Perpinyà i Francesc 
Carreras—735 i a Algaida —amb intervencions del mestre d’escola Pere Capellà, el batle de 
Montuïri Joan Mas Verd i el director del setmanari República Bernat Gaita.—736 
 
La visita de propaganda dels dirigents estatals Francesc Carreras, Juli Just i Santiago 
Casares Quiroga 
En aquell context d'intensificació proselitista tingué especial significació la visita de 
propaganda dels dirigents d'Izquierda Republicana Santiago Casares Quiroga, Juli Just 
Gimeno i Francesc Carreras entre el 5 i el 10 de novembre de 1935.El 25 d'octubre, el 
Consell Executiu d'ERB féu pública una nota en la qual anunciava que la Secretaria de 
Propaganda d'Izquierda Republicana els havia comunicat que el 5 de novembre visitarien 
Palma l'exministre i diputat a Corts per la Corunya Santiago Casares Quiroga, el diputat a 
Corts per València Juli Just i l'exdiputat a Corts per les Balears Francesc Carreras Reura per 

núm. 120, i a la Delegació de la Llibertat. "Vida del Partido. Excursión organizada por la Delegación de la 
Libertad", a República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 d'agost de 1935, pàg. 2 (anunci). 
 En la crònica s'afirmava "Es conocida de todos la historia de Montuiri de elevado abolengo 
republicano. Es un alto ejemplo de civismo que se manifiesta republicanamente desde el 12 de Abril de 1931. 
Fué el único pueblo que en Mallorca eligió un ayuntamiento con mayoría republicana en aquella revolución 
maravillosa. Desde la Revolución aquel ayuntamiento popular ha sido fiel a la consigna del pueblo. Exponente 
de esta fidelidad ha sido su obra administrativa, su obra política y su formidable esfuerzo para dotar al pueblo 
de una escuela maravillosa. Exponente de esta continuidad en la ruta de la Revolución ha sido su adhesión 
inquebrantable al hombre encarnador de aquel espíritu revolucionario nombrando ciudadano de honor de 
Montuiri a Don Manuel Azaña en momentos en que las derechas con toda su malevolencia, habían desatado 
todas sus furias sobre el ilustre estadista y su enérgica petición de Amnistía para los hombres de la revolución 
de Octubre. Montuiri es un pueblo como desearíamos que fueran todos los pueblos de Mallorca. Un pueblo 
venturoso porque su emancipación democrática le ha deparado hombres capacísimos y honestos, que es tanto 
como afirmar la capacidad autorientadora de aquella masa republicana. Entre los verdaderos valores populares 
que se han destacado en la dirección de la masa republicanas de Montuiri y en la Administración de aquella 
villa descuella la personalidad del Alcalde D. Juan Más Verd. Este hombre es un producto político de la 
República. Es la revelación adelantada de la confianza que puede cifrarse en nuestros hombres de la ruralía, 
entre los mismos campesinos. Grandes esperanzas pueden cifrar en el campo mallorquín —mirando a Montuiri 
y a Juan Más Verd— quienes desean la reintegración de Mallorca a su personalidad bien dibujada." "Homenaje 
a los republicanos montuirenses", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de setembre de 1935, pàg. 4. 
734 .- "Homenaje a los republicanos montuirenses", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de setembre 
de 1935, pàg. 4. 
735 .- “Vida del Partido. Esquerra Republicana en Puigpuñent”, a República, núm. 84. Palma, 21 de 
setembre de 1935, pàg. 3. 
736 .- “Vida del Partido. Mitín en Algaida”, a República, núm. 90. Palma, 5 de novembre de 1935, pàg. 3. 
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prendre part en diversos actes d'afirmació republicana.737  Des de les pàgines del setmanari 
República es donà àmplia difusió a la vinguda d'aquests propagandistes.738 
Tal com estava previst, el 5 de novembre, arribaren a Palma en l'avió correu Madrid-
València-Palma els dirigents Santiago Casares Quiroga i Francesc Carreras,739 que foren 
rebuts a peu de l'avió per la majoria dels membres del comitè d'ERB. Aquell dia, a les 19 h, 
feren una visita oficial a la seu de l'agrupació de Palma d'ERB en la plaça de la Constitució, 
núm. 120, que estava plena de públic. L'endemà, arribà a Mallorca, Juli Just. Els principals 
actes prevists eren els mítings el dia 6 en el Teatre Principal de Felanitx740 i el dia 10 en el 
Teatre Balear de Palma, a més d'un dinar de confraternitat en el Gran Hotel.741  
El dimecres, dia 6, tal com estava anunciat, a més de fer el míting a Felanitx, anaren a les 
coves del Drac i al municipi de Manacor i, el dijous, dia 7, Santiago Casares visità les 
agrupacions d'ERB dels municipis de Sineu, Maria de la Salut i Montuïri. El divendres, dia 8, 
es féu un míting en el Teatre Principal d'Inca, amb la participació del notari Enrique Molina, 
Joan Trian i els dirigents Francesc Carreras, Juli Just742 i Santiago Casares.743 El dissabte, dia 
9, es féu un míting a Andratx, en el qual varen prendre part, a més de Casares Quiroga, Just i 
Carreras, el membre del Consell Executiu d'ERB Francesc de Sales Aguiló.744 

737 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàg. 
4. 
738 .- Com a editorial es publicà la salutació següent: "Bien venidos sean los hombres ilustres de la 
República. La hospitalidad de esta tierra mallorquina os ha abierto sus puertas hasta dejaros ver los rincones 
más íntimos de la "Mar" nuestra. ¡Cuantas virtudes habeis visto en el pueblo mallorquín! ¡Qué magnífica 
espiritualidad aliciente en el nobilísimo pecho de las gentes de la ruralía de Mallorca! Esas huellas horrorosas 
del caciquismo que habeis observado, desaparecerán en cuanto fructifique la semilla que vosotros sembrasteis. 
¿Verdad que en vuestras propagandas sentisteis la emoción ahogadora de descubrir una tierra virgen para las 
prédicas de las doctrinas de fraternidad humana y de libertad? ¿No preveis una cosecha magnífica para la 
República? 
 El pueblo mallorquín ha vibrado con entusiasmo al contacto vuestro. Le habeis movido en una 
manifestación de auténtico entusiasmo sin precedentes en la historia política de Mallorca. Mañana sentireis el 
clamor de las multitudes de la ciudad de Palma en torno vuestro en un gesto de esperanza en la justicia social 
que les habeis de dar. Son batalladores esforzados que luchan, a todas horas, contra todo el ambiente que les 
rodea. Son héroes que se rebelan contra todas las presiones insospechables que quieran mantener entre los 
hombres la negación a opinar. Vereis como la ciudad y como el campo de esta isla nuestra ha vibrado bajo una 
consigna: ¡Por la dignidad de Mallorca y por la República, todos a una al lado de los hombres del glorioso 
bienio!." "Intensa campaña de propaganda d'"Esquerra" por Mallorca", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 
de novembre de 1935, pàg. 1 
739 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimarts, 5 de novembre de 1935, 
pàg. 8, publicà la notícia que havia arribat al partit des de la Secretaria de Propaganda d'Izquierda Republicana i 
es convidava a tots els afiliats i simpatitzants a l'acte. També s'havia anunciat que arribaria Julio Just, però 
arribà el dia 6 de novembre 
740 .- En aquest acte, s'anunciava que hi prendrien part, a més de Santiago Casares Quiroga, el diputat Juli 
Just, el secretari de Propaganda del Comitè Nacional Francesc Carreras, el catedràtic d'Institut Eduardo Gómez 
Ibáñez i el membre del Comitè Provincial Antoni Qués. "El señor Casares Quiroga en Palma", a La Almudaina, 
dimecres, 6 de novembre de 1935, pàg. 6. 
741 .- "El señor Casares Quiroga en Palma", a La Almudaina, dimecres, 6 de novembre de 1935, pàg. 6. 
742 .- Juli Just arribà a Palma amb el correu aèri Madrid-València-Palma, el 8 de novembre i a l'aeroport 
fou rebut pels dirigents d'ERB. Desrés de visitar la ciutat, sortí cap a Inca per prendre part en el míting del 
Teatre Principal d'aquella ciutat. "Llegada del Señor Just", a La Almudaina, dissabte, 9 de novembre de 1935, 
pàg. 4. S'informava que els tres dirigents havien participat en mítings a Felanitx, Inca i Llucmajor i que en l'acte 
del Teatre Principal de Felanitx, que estava ple de públic, obligà a la instal·lació d'altaveus en els locals d'ERB i 
de la Joventut d'Esquerra del municipi. "Mitines de Esquerra Republicana", a La Almudaina, dissabte, 9 de 
novembre de 1935, pàg. 4. 
743 .- "La estancia del Sr. Casares Quiroga en Mallorca", a La Almudaina, divendres, 8 de novembre de 
1935, pàg. 6. 
744 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dimarts, 12 de novembre de 1935, 
pàg. 8. 
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L'acte central d'aquella visita de propaganda se celebrà el diumenge, dia 10, a les 10 h en el 
Teatre Balear.745 L'escenari s'havia adornat amb domassos i com a fons s'havia instal·lat un 
monumental escut del partit. La presidència de l'acte fou ocupada per l'exbatle de Palma i 
president del Comitè Executiu d'ERB Bernat Jofre, tenint, a la dreta, Santiago Casares, 
Francesc Carreras i Pere Oliver Domenge i, a l'esquerra, Antoni Maria Ques, Gabriel 
Alomar, Juli Just, l'exbatle de Palma Emili Darder, els exregidors Manuel Cirer i Lambert 
Juncosa i el president i el secretari del partit a Palma Joan Sancho i Miquel Fullana, 
respectivament. Abans de començar l'acte, saludà als assistents un testimoni dels fets 
d'Astúries i seguidament hi hagué parlaments de Bernat Jofre,746 Francesc Carreras,747 Juli 
Just748 i Santiago Casares Quiroga.749  

745 .- “Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 88. Palma, 19 d’octubre de 1935, pàg. 4 (anunci); 
“Esquerra Republicana Balear”, a República, núm. 89. Palma, 26 d’octubre de 1935, pàg. 4 (anunci), i “En el 
Teatre Balear”, a República, núm. 90. Palma, 5 de novembre de 1935, pàg. 4  (anunci). 
746 .- Després de saludar els assistents, féu un breu repàs biogràfic del republicanisme de Casares Quiroga 
i Just. Continuà, dient que en nom d'esquerra republicana, enviava una abraçada a "todos los presos políticos, a 
los hermanos catalanes y un recuerdo a Sirval y Bello." Seguidament, Jofre passà a fer el discurs en català per 
fer unes manifestacions de protesta en nom d'ERB. Digué "Esquerra Republicana, en aquest acte solemne 
d'avui, vol testimoniar la seva adhesió i simpatia a tots els qui han caigut per a defensar la República. Enviam 
una abraçada a tots els presoners proletaris i als nostres germans de Catalunya. Esquerra Republicana dedica un 
sentit record a Lluís de Sirval i Lluís Bello morts també víctimes.... Esquerra Republicana protesta de la 
persecució injusta que es feu als seus homes a rel del sis d'Octubre, i reitera la seva adhesió a tots els perseguits 
en la persona del nostre company Pere Oliver Domenge. Enviam també una cordial abraçada al modest obrer, 
acusat d'aver fixat uns pasquins subversius i qui, jutjat en jodici sumaríssim, fou condemnat i purgant està 
encara, en una presó de la península, el seu delicte. Esquerra Republicana protesta de la clausura que feren dels 
seus locals per ordre d'autoritats republicanes, sense considerar que els tals locals espargits per tota Mallorca, no 
eren sinó barricades republicanes contra el caciquisme monàrquic. Esquerra Republicana protesta de que es 
tancassen també determinats bancs produint el derrumbament de la economia mallorquina i protesta de que, al 
mateix temps, s'obrissen les portes del joc amb autorització de les autoritats. Esquerra Republicana protesta de 
la destitució dels Ajuntaments i amb aquest motiu, saluda a tots els regidors suspesos dels seus càrrecs. 
Esquerra Republicana, conscient de la misió a desarrollar per el front popular per tot arreu, saluda cordialment a 
tots els partits afins. I, per últim, a tots vosaltres, republicans, proletaris de tots els partits que assistiu al acte, 
vos prec no una actitud purament contemplativa en el futur; en el mon se está ventilant ara qualque cosa mes 
que una cuestió estrictament local; estan en pugna dues civilitzacions: la regresió bàrbara i feudal del hitlerisme 
de forca i botxí, del feixisme de guerra, d'una part; i la cultura europea, amb els seus sentiments generosos de 
l'altra. Jo deman la vostra ajuda, no veient en nosaltres les persones, sino al ideal que recolzem i que perseguim; 
jo vos prec que exposeu qualca cosa en aras de nostre credo humanitat, de cultura i de progrés. ¡PROLETARIS 
DE TOTES CLASSES! ¡REPUBLICANS DE TOTS ELS MATISOS! ¡TOTS A UNA PER EL FRONT 
PUPULAR! ¡TOTS A UNA PER LA REPUBLICA!" Vegeu la transcripció del discurs de Bernat Jofre a 
"¡¡Mallorca tiene pulso republicano!! Vibrante manifestación de izquierdas en el Teatro Balear", a República, 
núms. 92-93. Palma, 23 de novembre de 1935, pàgs. 1-2. També "El mitin de Izquierda Republicana en el 
Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 12 de novembre de 1935, pàg. 6.  
747 .- Carreras inicià el seu discurs recordant la derrota electoral de novembre de 1933, "sufrida por la 
izquierda y explica las causas, entre ellas, dijo la principal, la traición de un partido que se dice republicano." 
Recordà que hi hagué a Palma una reunió de forces vives per l'augment de les tarifes de la Transmediterrània "y 
los diputados isleños no salieron en defensa de Mallorca." Tractà el tema del Crèdit Balear, manifestant que 
"con arreglo o sin arreglo, la economía mallorquina se encontraba con 50 millones menos. Agregó que los 
diputados mallorquines, no defienden los intereses del pueblo." I acabà dient que en les properes eleccios, tant a 
les Balears com en tot l'Estat, triomfarien les esquerres. "El mitin de Izquierda Republicana en el Teatro 
Balear", a La Almudaina, Palma, dimarts, 12 de novembre de 1935, pàg. 6. Vegeu la transcripció del discurs de 
Francesc Carreras a "¡¡Mallorca tiene pulso republicano!! Vibrante manifestación de izquierdas en el Teatro 
Balear", a República, núms. 92-93. Palma, 23 de novembre de 1935, pàgs. 2-3. 
748 .- Just parlà en dialecte valencià, "dedicándole un hermoso canto a la lengua vernácula." En el seu llarg 
parlament, explicà "la primera idea o visión que tuvo de Mallorca, la cual fué al leer una obra de Blasco Ibáñez, 
del cual se dice discípulo. también habló con elogios de nuestro paisano Gabriel Alomar. Combate la represión 
política de Hitler y Mussolini. La tierra, el dinero y la cultura tienen un fin social, y no pueden detentarlos los 
que no cumplan tal fin. Criticó humorísticamente al Sr. Lerroux, considerándole incapaz de crear, calificó, el 
jugo pancreático , de su m[?]tor, pues siempre le inspira el rencor, el rencor contra Salmerón, contra Pablo 
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En el dinar de confraternitat republicana d'esquerres en el Gran Hotel, ocuparen la mesa 
presidencial Santiago Casares Quiroga, Gabriel Alomar, Juli Just, Francesc Carreras, el 
president del Consell Regional d'ERB Bernat Jofre i el batle "popular" Emili Darder. Hi 
hagué parlament de Darder, del president honorari d'ERB Manuel Cirer, Just, Casares 
Quiroga i Alomar.750 Després del banquet, es cursaren telegrames a Victorino Vega a la 
Corunya, al president d'Esquerra Republicana de València Peset, a Manuel Azaña a Madrid, 
a Lluís Companys a Cadis, a González Peña a Burgos, a Ventura Gassol a Cartagena, a 
Indalecio Prieto a París i a Largo Caballero a Madrid.751 
 
 
 

Iglesias y contra Azaña. Continuó dedicando un recuerdo a Sirval y a la juventud muerta en Asturias.  Dijo que 
en estos tiempos en la península y por medio de la prensa, se tienen noticias de Mallorca, no de las poesías de 
Costa ni de la filosofía de Ramón Llull, sino de un juego en que se entretuvieron los lerrouxistas. De la labor del 
Sr. Chapaprieta, dijo que no creía en ella." "El mitin de Izquierda Republicana en el Teatro Balear", a La 
Almudaina, dimarts, 12 de novembre de 1935, pàg. 6. Vegeu la transcripció del discurs de Juli Just a 
"¡¡Mallorca tiene pulso republicano!! Vibrante manifestación de izquierdas en el Teatro Balear", a República, 
núms. 92-93. Palma, 23 de novembre de 1935, pàgs. 3-5. 
749 .- Casares Quiroga començà recordant que feia aproximadament un any que "la policía le buscaba en 
Galicia, y luego visitaba al austero político Sr. Azaña, detenido en un barco de guerra. Explicó el dolor que 
sentía por aquellos espectáculos y la compara conlas emociones de hoy, en que las multitudes els[sic] aclaman. 
Hizo un elogio de las Cortes Constituyentes, de Fermín Galán y Hernández García[sic]. Criticó a la Ceda, la 
cual dice que se presentó a las elecciones como monárquica y ahora está gobernando la República. Atacó el 
señor March, igual que a otro, que actualmente está al frente de una embajada. Dijo que los actuales gobiernos 
han destruído todo lo que la izquierda creó en el bienio en que estuvo en el poder. Explicó la actuación del señor 
Azaña, pocos días antes de estallar la revolución, diciendo que era enemigo de las violencias y aconsejó a los 
catalanes que cesaran en su actitud, pues temía que el resultado de ello, trajera la dictadura que ahora, dice, 
padecemos. Cree impuros los deseos de la reforma constitucional." Acabà el parlament, exigint per a les 
propreres eleccions "un estado normal y una ley electoral leal, de lo contrario, no acudirán a las urnas. Pidió que 
el Gobierno que haga las elecciones sea de verdaderos republicanos y no de monárquicos disfrazados." "El 
mitin de Izquierda Republicana en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 12 de novembre de 1935, pàg. 6. 
Vegeu la transcripció del discurs de Santiago Casares Quiroga a "¡¡Mallorca tiene pulso republicano!! Vibrante 
manifestación de izquierdas en el Teatro Balear", a República, núms. 92-93. Palma, 23 de novembre de 1935, 
pàgs. 7-10. 
750 .- "Almuerzo de confraternidad republicana izquierdista", a República, núms. 92-93. Palma, 23 de 
novembre de 1935, pàg. 10. Segons la crònica, Alomar llegí unes quartilles d'adhesió a l'acte: ""Quisiera tener 
una eficacia emotiva que ciertamente no poseo, para comunicar a mis palabras todo lo que desborda en nuestros 
corazones en esta hora representativa. El sentimiento republicano de Mallorca, avivado por la voz de esos 
ciudadanos esclarecidos, les tributa su homenaje de adhesión y de gratitud, y al mismo tiempo la promesa de 
que cuando llegue esa hora próxima en que resucite la República española, Mallorca, alzándose de la postración 
heredada de la Monarquía, será digna de ese momento histórico. Sr. Casares Quiroga, fundador de la República, 
luchador en los días de combate y de responsabilidad, coronado por el odio de las turbas doradas, dignificado 
por esa aversión que es el mejor signo de la propia valía; Mallorca os encarga que lleveis al otro lado del mar el 
testimonio de la gran palpitación colectiva que habéis presenciado en vuestra excursión patriótica. Habéis 
podido gozar el espectáculo de la belleza inefable de la isla, tantas veces cantada. Pero también os llevaréis la 
satisfacción de haber visto como la nueva generación política mallorquina se apresta a rescatar las viejas culpas 
y a ser dignos del esplendor de su tierra. Y vos, amigo Just, cuya trayectoria espiritual he seguido con placer y 
admiración, porque a ella me une un mismo sentido del idioma común que familiarmente hablamos y un mismo 
ideario de la política que es su consecuencia, llevad también a esa tierra valenciana el saludo fraternal de 
Mallorca. Vuestra palabra se ha dignificado ya varias veces en el recuerdo ferviente de aquel grande amigo 
nuestro que un día cayó en Oviedo atrozmente asesinado por quienes quisieron apagar en su boca la voz de la 
verdad, porque era la voz de la justicia. Permitid que propuncie ahora su nombre como una promesa de 
vindicación y un grito capaz de levantar y fortalecer, por si sola la República: Luís de Sirval! Y ahora, amigos, 
compañeros, por la Libertad, por la República, por España!" 
751 .- "Almuerzo de confraternidad republicana izquierdista", a República, núms. 92-93. Palma, 23 de 
novembre de 1935, pàg. 10. 
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La intensificació de la campanya proselitista al final de 1935 
Al final de novembre i durant el mes de desembre, davant la imminència de la convocatòria 
d'eleccions generals, la campanya de propaganda de la Junta Municipal de l’Agrupació de 
Palma s'intensificà amb nombrosos actes. El primer va ser en el teatre de la seu de la 
Delegació de la barriada del Molinar (29 de novembre). L'acte va ser presidit pel “batle 
popular de Palma” Emili Darder i varen prendre la paraula el secretari general de l’agrupació 
Miquel Fullana, el director de República Bernat Gaita i el regidor de Palma "suspés" 
Francesc de Sales Aguiló.752   
Novament, es feren mítings, a mitjans desembre de 1935, a Son Sardina —en el qual varen 
prendre part el membre de la Junta Municipal Sebastià Crespí, el director de República 
Bernat Gaita, el secretari general de l’Agrupació Municipal Miquel Fullana i el regidor 
Lambert Juncosa—753 i, el dia 22 d'aquell mes, a les 14,30 h, a Establiments —en el qual 
intervingueren els membres de la Junta Municipal de Palma d’ERB, Sebastià Crespí i Josep 
Feliu, Ramon Perpinyà i el director de República Bernat Gaita.—754 
A la Part Forana, el 20?o 27? de desembre, l’Agrupació de Campos celebrà un míting en el 
qual actuaren com a oradors Pere Oliver Domenge, Bartomeu Sastre, Bernat Gaita, Josep 
Feliu i el president local d’ERB.755 
 
Cap a una candidatura unitària dels partits d'esquerres 
Els mesos de març i abril Azaña, Martínez Barrio i Sánchez Román es varen reunir en 
diverses ocasions per concretar una posició comú dels seus partits davant la situació política. 
Des de l'abril de 1935, el procés de gestació del Front Popular començà a posar-se en marxa 
i, des d'aleshores, les crides a la col·laboració socialista per part dels dirigents d'Izquierda 
Republicana es varen multiplicar.756 
Azaña que liderava la recuperació de les esquerres republicanes, féu els famosos discursos 
"en campo abierto" del 26 de maig al camp de Mestalla de València757 i del 14 de juliol al 
camp de Lasesarre de Baracaldo.758 Respecte a aquest darrer acte, el setmanari República 
abans de publicar una àmplia informació sobre el discurs d'Azaña destacà l'entusiasme que 

752 .- “Esquerra Republicana Balear”, a República, núms. 92-93. Palma, 23 de novembre de 1935, pàg. 6 
(anunci). 
753 .- “Propaganda del Partido “d’Esquerra”, a República, núm. 96. Palma, 21 de desembre de 1935, pàg. 
3. 
754 .- “Propaganda del Partido “d’Esquerra”, a República, núm. 96. Palma, 21 de desembre de 1935, pàg. 
3; “Vida del Partido. Mitin en Establiments”, a República, núm. 97. Palma, 28 de desembre de 1935, pàg. 3. 
755 .- “Vida del Partido. Mitin en Campos”, a República, núm. 97. Palma, 28 de desembre de 1935, pàg. 3. 
756 .- AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, 
pàg. 257. 
757 .- Per a la transcripció íntegra d'aquest discurs, vegeu AZAÑA, Manuel: Obras completas.Vol. 5. 
Centro de Estudios y Constitucionales/Taurus. Madrid, 2008, pàgs. 404-421. El setmanari República també es 
féu ampli ressò d'aquest acte a ""España vibró ante el discurs del Sr. Azaña", a República, núm. 69. Palma, 
dissabte, 1 de juny de 1935, pàgs. 1-2; ZULUETA, Luis de: "D. Manuel Azaña", a República, núm. 69. Palma, 
dissabte, 1 de juny de 1935, pàg. 3; ESCRIBANO, Roberto: "Impresiones de un espectador. Desde Valencia", a 
República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 4. 
758 .- Per a la transcripció íntegra d'aquest discurs, vegeu AZAÑA, Manuel: Obras completas.Vol. 5. 
Centro de Estudios y Constitucionales/Taurus. Madrid, 2008, pàgs. 422-440. Novament, el setmari República es 
féu ampli ressò d'aquest acte a "Restauració de la República. Formidable discurs de Manuel Azaña", a 
República, núm. 76. Palma, 20 de juliol de 1935, pàgs. 1-2; "Insuperable emoción republicana", a República, 
núm. 76. Palma, 20 de juliol de 1935, pàg. 2; "El aglutinante de las izquierdas: Azaña", a República, núm. 76. 
Palma, 20 de juliol de 1935, pàg. 2; ESCRIBANO, R.: "El mazazo. Bilbao", a República, núm. 77. Palma, 27 de 
juliol de 1935, pàg. 4. 
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havia despertat aquesta intervenció i el qualificà d'una "lliçó esplèndida de moralitat 
política."759 
Aleshores, un dels principals esculls per a la unió de les esquerres republicanes i obreres era 
la reticència d'Azaña cap els comunistes, que s'anava superant a mitjans de 1935.760 
Novament, l'òrgan d'ERB, es féu ressò del discurs d'Azaña en el camp de Comillas, de 
Madrid, el 20 d'octubre de 1935.761 
Així mateix, la figura d'Azaña a les Balears també va ser objecte de reconeixement arran de 
les declaracions de ciutadà d'honor per part dels ajuntaments de Montuïri (23 de maig)762 i de 
Puigpunyent.763 

759 .- Gairebé en forma d'editorial assenyalà: "Aquest darrer discurs de Manuel Azaña ens imposa, 
sobretot, un comentari que no es més que un reflexe de l'ambient on ha estat pronunciat i de l'estat de l'opinió 
republicà que l'ha recollit. Aquest comentari el reduiríem a una sola paraula: Entusiasme. Entusiasme de l'oració 
mateixa, dita amb un fervor, amb una convicció de triomf, amb una seguretat optimista tan grans, que 
s'encomana al lector i el situen en aquest altre entusiasme de Baracaldo, en mig de la passió exasperada d'una 
multitud que se sent interpretada amb la paraula justa, precisa, caiguda en el punt exacte que volia tocar i 
sublimada política ben llunyana de les peces de míting, pobres i atrabilàries que estam acostumats a sentir. I cal 
confessar que aquesta moralitat es, a Espanya, un fenomen curiós, notable. Hem estat obsequiats suara amb 
paraules tan desvergonyides, amb afirmacion tan en desacord amb els actes de qui les feia, que els contrasts de 
la simple honradesa, de la humilíssima veritat, basta per posar en relleu les posicions de cadascú. Azaña, però, 
no s'ha acontentat amb això. Ha volgut insistir. Ha portat als termes últims l'exàmen de certes actituds que, 
encara que ben públiques, massa conegudes i de tots els republicans vilipendiades, no havien estat exhibides 
mai a la vergonya del carrer com ara. No havien estat mai presentades amb tanta sinceritat trista i amargant. I 
hem de confessar que el discurs d'Azaña ha de tenir per força certs lectors —tots els coneixeu— que no el 
trobaran gens saborós. Sort tenen, per seguir allà on son, d'aquella respectable quantitat d'impudor que ningú 
gosa negar-los. Es aquest, precisament, el costat irrebatible de les estupendes paraules de Baracaldo. Tothom 
coneix amb claredat, des d'ara, quina es l'autèntica línia de la República. Azaña ha fixat el camí que caldrà 
seguir i l'ha mostrat lluminosament, amb una decisió brutal, aclaparadora, amb intel·ligent visió de mestre 
d'estadistes. Els remeis per la salut del règim son des de diumenge, públics. Cada sol·lució apel·la al benestar de 
la República. Cada atac està justificat o per l'insolència dels enemics o per la deplorable torpesa dels que son 
avui conductors de l'Estat. I tot es dit reposadament, amb una calma exemplar si recordam les voriferacions 
africanes de certa gent. La paraula "prudència" surt a cada paràgraf del discurs. Si el sentit de responsabilitat de 
qui —pel càrrec que ocupa— n'ha de tenir, no se sent al·ludit, serà hora de posar en acció la frase del mateix 
Azaña: No tendrem ni força moral, ni autoritat, ni ganes, de contenir els incontenibles. Cal ara que comentem 
els fons del discurs? Seria sobre tot el que diguéssim. Res millor que llegir lo amb atenció. Recomenam 
especialment els fragments que atenyen la reforma constitucional i la nova llei electoral. En recollim aquestes 
manifestacions essencials: La Constitució es intocable. No anirem a les eleccions amb una llei caciquera, 
antidemocràtica, monàrquica. No consagrarem amb la nostra presència una ficció de llibertat, còpia miserable 
de la que va regir durant la Restauració. 
 Per acabar, Azaña es converteix en propagandista de la unió electoral de totes les esquerres. Amb la 
convicció de la victòria. No dubta que l'esperit del Bienni Gloriós està a punt de ressorgir. Els enemics ens en 
donen, amb la por que els domina, la primera prova. S'agafen desesperadament a les consignes feixistes que els 
portaran al fracàs. Saben que no trobaran l'obstacle enorme, la formidable muralla que necesitarien —la 
voluntat del poble, volem dir— per oposar a aquest Govern Azaña que s'acosta, fortíssim, inevitable." 
"Restauració de la República. Formidable discurs de Manuel Azaña", a República, núm. 76. Palma, 20 de juliol 
de 1935, pàg. 1. 
760 .- AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, 
pàg. 258. 
761 .- "El acto del pasado domingo en Madrid. Manuel Azaña, símbolo de la España republicana, volverá a 
gobernar", a República, núm. 89. Palma, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàgs. 1-3. Es publicaven fragments del 
parlament d'Azaña, a més de diverses valoracions de l'acte i del discurs d'Azaña, com les de Santiago Casares 
Quiroga, Diego Martínez Barrio, Sáncehz Román, Marcel·lí Domingo, Fernando de los Ríos, Álvaro de 
Albornoz i Miquel Santaló, Antonio Lara, Roberto Castrovido, Álvarez del Vayo, Julián Besteiro, Augusto 
Barcia, José Giralt, Julio Carabias, Matilde de la Torre i Luis Jiménez de Asúa. Per a la transcripció íntegra 
d'aquest discurs, vegeu AZAÑA, Manuel: Obras completas. Vol. 5. Centro de Estudios y 
Constitucionales/Taurus. Madrid, 2008, pàgs. 441-464.  
762 .- "Una digna ofrenda mallorquina a D. Manuel Azaña", a República, núm. 69. Palma, dissabte, 1 de 
juny de 1935, pàg. 2. La proposició d'acord deia: "El Ayuntamiento de Montuiri tiene el propósito de honrar la 
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Des de les planes de República també foren freqüents els articles elogiosos de la figura 
d'Azaña764 i també es donà notícia de l'aparició del seu llibre Mi rebelión en Barcelona.765  
Al final de juliol, Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio i Felipe Sánchez Román ultimaren 
aquest programa conjunt del Front Popular i feren una nota conjunta datada el 27 de juliol.766 
El mes següent l'aprovaren els comitès executius dels tres partits Izquierda Republicana, 
Unión Republicana i Partido Nacional Republicano, però, encara, no es féu públic perquè 
estratègicament preferien arribar primer a un acord amb el PSOE i després publicar el 
programa conjunt.767 
El 7 de setembre, el diari La Almudaina, a la secció "El momento político", reproduí la 
informació del periòdic Política, d'Izquierda Republicana, sobre l'anunciada declaració 
conjunta dels partits Izquierda Republicana, Unión Republicana i Partido Nacional 
Republicano.768 Novament, el 14 de desembre, La Almudaina tornava sobre aquesta qüestió 
amb la reproducció de l'article de Diario de Madrid titulat "Por qué no se publica el 
manifiesto de las izquierdas." Es comentava que Azaña, Martínez Barrio i Sánchez Román 

villa que representa, recordando las eminentes figuras de la República, creyéndose con títulos para ello, si bien 
modestos, aunque sólo ostentara el de ser uno de los Ayuntamientos que fueron elegidos como declaradamente 
republicanos el 12 de abril de 1931. Estima que nadie mejor que don Manuel Azaña, ex-presidente del Consejo 
de Ministros, para encabezar la lista de ciudadanos de honor, puesto que él encarna los sentimientos políticos 
más íntimos del pueblo republicano." Així mateix, l'Ajuntament de Montuïri també demanà l'amnistia "para 
hombres cuyos actos fueron impulsados por un vivisimo amor al Régimen cuando otros que usurparon a España 
sus libertades públicas o la quisieron esclavizar de nuevo, obtuvieron un reciente y magnífico perdón. Con la 
amnistía que solicita este Ayuntamiento para los delitos políticos, se evitará quede definitivamente privada la 
República de algunos de sus más firmes sostenes." El 5 de juny, Azaña contestà la carta del batle de Montuïri 
Joan Mas agraint la mostra d'afecte i de solidaritat republicana pel seu nomenament com a ciutadà d'honor de la 
vila mallorquina. "D. Manuel Azaña, ciudadano de honor de Montuiri", a República, núm. 72. Palma, 22 de 
juny de 1935, pàg. 1 (transcripció de la carta d'Azaña). 
763 .- Destacat a República, núm. 78. Palma, 3 d'agost de 1935, pàg. 1. 
764 .- GUIXE, Juan: "El odio a Azaña. Antropófagos con toga de legislador", a República, núm. 73. Palma, 
29 de juny de 1935, pàg. 4 i "La exaltación de Azaña por el Parlamento reaccionario", a República, núm. 77. 
Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 1. 
765 .- "Un libro de Manuel Azaña", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de setembre de 1935, pàg. 4. 
766 .- Per a la transcripció d'aquesta nota conjunta, vegeu AZAÑA, Manuel: Obras completas.Vol. 5. 
Centro de Estudios y Constitucionales/Taurus. Madrid, 2008, pàg. 153. 
767 .- AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, 
pàg. 258. 
768 .- "Lo que era el anunciado manifiesto de las izquierdas", a La Almudaina, dissabte, 7 de setembre de 
1935, pàgs. 1-2. S'afirmava "El documento no es un manifiesto, sino una declaración de lo que sería una 
actuación ministerial de los tres partidos concordes. Está ya ultimado, pero pendiente de que lo conozcan y 
aprueban los órganos nacionales de los tres partidos. Además no tendrá publicidad hasta que se considere 
oportuno. Su finalidad es de servir de bandera de combate en unas elecciones y de programa en una etapa de 
gobierno. En cuanto a su contenido, "Política" dice: 
 "Plan de política republicana. Hemos dicho que por sus finalidades concretas no contiene divagaciones 
de tipo doctrinal. El documento comienza con un índice de aquellas medidas de orden público que son urgentes 
para asegurar la vida del régimen. La fuerza del Estado y el buen funcionamiento del mecanismo constitucional. 
Medidas, en fin, para hacer efectiva y duradera la República. A continuación se detallan las soluciones 
gacetables que los republicanos darán desde el Poder a los problemas concretos de la vida nacional. Esta parte 
del documento es muy extensa y abarca desde la cuestión religiosa hasta la situación financiera y 
presupuestaria. Cúales son las soluciones republicanas a los problemas sociales, agrarios, culturales, etcétera. 
Cuál es el concepto republicano sobre la organización de los servicios públicos, defensa nacional, enseñanza, 
justicia, vida regional municipal y tantos temas que constituyen la preocupación de todo los hombres de 
Gobierno. Esto es lo que contiene el documento de los jefes republicanos, que han llegado a una coincidencia 
aboluta en las soluciones propuestas con una inspiración puramente republicana. Podríamos añadir que la 
orientación que se da a estas soluciones no podrá sorprender a nadie que conozcalos programas de los partidos: 
un programa tiene una amplitud y una tendencia que la generalización,  distinta de dos que exige un plan 
político de realización inmediata y con soluciones precisas." 
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feia temps que havien aprovat el manifest de les esquerres. Aquest text, a més d'haver estat 
sotmès a personalitats i agrupacions dels tres partits, també ho va ser a dirigents socialistes. 
Apuntava, aleshores, que precisament el manifest no satisfeia a molts de republicans i de 
socialistes, especialment Indalecio Prieto —que era "el máximo partidario de la alianza"— 
De totes maneres, això no impedia que estigués, en principi, acordada l'aliança electoral, que 
també tenia el suport d'altres partits obrers. Indicava que el programa inicial no presentava 
obstacles: candidatures conjuntes, amnistia, restauració dels principis defensats durant la 
primera etapa de la República, entre d'altres.769 
 
Cap a una campanya unitària de les esquerres 
Des del maig de 1935, hi hagué una intensificació dels actes conjunts dels partits d'esquerres 
—ERB, Unió Republicana, Partit Socialista, Partit Republicà Democràtic Federal i Partit 
Comunista—, com succeïa arreu de l'Estat. Aleshores, els principals dirigents o 
propagandistes d'ERB participaren en actes organitzats per aquestes formacions polítiques 
d'esquerres mentre que el partit també convidà aquestes formacions als seus mítings conjunts. 
El mes de maig, la Cèl·lula Comunista, el Grup Socialista i el Centre d'ERB del Rotlet 
organitzaren un míting contra la pena de mort i per combatre la guerra i el feixisme en el 
Saló-Teatre del local d'ERB (dia 3 a les 20,30 h).770 Prosseguint amb la campanya de 
propaganda organitzada pels partits d'esquerres del Molinar, el dia 15, es féu un míting en el 
saló del cafè Sa Portassa, en el qual varen intervenir membres dels partits socialista i 
comunista i d'ERB.771 
El diumenge, 9 de juny, es féu un míting d’esquerres en el Teatre Balear, en el qual va 
prendre part el diputat socialista per Còrdova Hermenegildo Casas Jiménez. Hi havia 
d’assistir l’exministre i dirigent d’Unió Republicana Félix Gordón Ordás, al qual per ordre 
governativa s’havia prohibit intervenir en l’acte, tot i que s’anunciava que hi assistiria.772 
L'1 d'agost, a les 20,30 h, en la Casa del Poble de Palma es féu un míting contra la guerra i el 
feixisme, en el qual varen prendre part el Partit Socialista, la Unió General de Treballadors, 
la Confederació Nacional del Treball, la CGTU, ERB, Partit Republicà Democràtic Federal, 
SRI, i les joventuts.773 
El dilluns, 2 de setembre, es féu un míting d'esquerres en el Teatre Balear, organitzat per 
l'Agrupació Socialista, en el qual varen ser especialment ovacionats el "batle popular" de 
Palma Emili Darder i el dirigent d'ERB Bernat Jofre.774 Així mateix, el diumenge, dia 15 
d'aquell mes, el Partit Socialista i ERB celebraren actes de propaganda als pobles de 
Capdepera i d’Artà, en els quals varen intervenir els socialistes Ignasi Ferretjans i Jaume 

769 .- S'indicava que Azaña, que era la "figura máxima del republicanismo de izquierda" es negava a 
sol·licitar el Govern si la seva petició no estava recolçada per un grup nombrós de diputats del seu partit. Si això 
no passava no pensava presidir el Govern si no era forma per republicans i socialistes. "Por qué no se publica el 
manifiesto de las izquierdas", a La Almudaina,  dissabte, 14 de desembre de 1935, pàg. 4. 
770 .- "Política local. Un mitin de izquierdas en el Rotlet", a La Almudaina, divendres, 3 de maig de 1935, 
pàg. 2. 
771 .- "Política local. Un mitin de izquierdas en el Molinar", a La Almudaina, dimecres, 15 de maig de 
1935, pàg. 3. 
772 .- “Mitín izquierdista”, a República, núm. 70. Palma, 8 de juny de 1935, pàg. 2; “El Dr. Gordón Ordás 
visitó Mallorca”, a República, núm. 72. Palma, 22 de juny de 1935, pàg. 3. 
773 .- "Mitin", a La Almudaina, dijous, 1 d'agost de 1935, pàg. 5, publicà una brevíssima nota de 
convocatòria. 
774 .- "Grandioso mitin en el Teatro Balear", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de setembre de 
1935, pàg. 4 i "Con un lleno hasta los topes se celebra el anunciado Mitin en el Teatro Balear", a El Obrero 
Balear, núm. 1.758. Palma, 6 de setembre de 1935, pàgs. 1-2. 
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García i els membres d'ERB Bernat Jofre, Enrique Molina i el director del setmanari 
República, Bernat Gaita.775 
El 29 de desembre, es féu un míting d'afirmació sindicalista a la Casa del Poble, amb la 
participació de representants d'Unió Republicana, ERB, UGT, Partit Socialista, del Socors 
Internacional i dels obrers del clavegueram.776 
 
La campanya de les esquerres contra la repressió pels fets d'octubre 
Els mesos abans dels fets de la revolució d'octubre de 1934, varen suposar el context de 
màxim allunyament entre els socialistes i els republicans d'esquerres, però el fracàs de la 
temptativa revolucionària i sobretot, la repressió que encapçalà el govern radical-cedista 
d'Alejandro Lerroux, va assentar les bases per un apropament dels partits d'esquerres, que en 
bona part va ser liderada per Manuel Azaña.777 
La campanya contra la repressió va tenir un ampli ressò en l'opinió republicana i des les 
planes del setmanari República, a més de les denúncies a la persecució governamental contra 
Azaña, també es centrà en altres aspectes com: 
 
— L'assemblea regional de regidors esquerrans suspesos 
A suggeriment d'un grup de regidors asturians se celebraren en tots els pobles de l'Estat 
reunions dels regidors republicans d'esquerres i socialistes que per disposició governativa 
havien estat suspesos arran dels fets revolucionaris d'octubre de 1934. Aquesta iniciativa 
tingué el suport dels diaris madrilenys La Libertad, El Liberal i Heraldo de Madrid.  
A Mallorca, al final de maig de 1935, es reuniren els regidors suspesos, formant comitès 
locals en els quals es designaren els delegats que havien d'assistir a l'assemblea regional que 
s'havia de celebrar a Palma. El dissabte, 25 de maig, en el local d'ERB, es féu la reunió de 
regidors suspesos. L'acte començà a les 10,30 h, amb nombrosa concurrència, i presidit per 
l'exbatle de Palma Emili Darder Cànaves. Entre els acords que es varen prendre destacaren 
els d'iniciar campanyes per propugnar una amnistia; guiar-se en el desig d'unió de tots els 
republicans d'esquerres i socialistes; fer els treballs necessaris per aconseguir la reposició 
dels ajuntaments d'elecció popular, i organitzar actes per a la formació d'un ambient —
valent-se de la premsa i de la tribuna pública— perquè sigui aconseguida l'esmentada 
reposició. A més, es decidí concedir un vot al president de l'assemblea perquè aquesta 
nomenàs el delegat que en representació dels ajuntaments de les Balears assistís a l'assemblea 
que a principis de juny s'havia de celebrar a Madrid. També es decidí que dintre d'una 
setmana cada un dels comitès locals donàs compte al comitè regional de la tasca 
administrativa desenvolupada per cada un dels ajuntaments i de la feina que s'havia fet per 
les comissions gestores o pels substituts després de les destitucions.778 
La suspensió, arran del fets d'octubre de 1934, dels ajuntaments mallorquins en el quals ERB 
detentava la batlia féu que al llarg de 1935 des de les planes de República s'aprofitàs per 
reivindicar i destacar la tasca que havien duit a terme. L'11 de maig, l'òrgan d'ERB, publicà 

775 .- “Vida del Partido. Actos izquierdistas en Artá y Capdepera”, a República, núm. 84. Palma, 21 de 
setembre de 1935, pàg. 3. Segons la nota: “Los actos izquierdistas de ambos pueblos tuvieron por objeto la 
exteriorización de una sentida protesta popular contra la persecución de que son víctimas los hombres 
izquierdistas, en aquella villa, especialmente por parte de los agentes de la autoridad.” 
776 .- "Mitin de afirmación sindical", a La Almudaina, diumenge, 29 de desembre de 1935, pàg. 7. 
777 .- AVILÉS FARRÉ, Juan: La izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, 
pàg. 253. 
778 .- "Política local. Asamblea Regional de concejales izquierdistas suspendidos", a La Almudaina, 
dimecres, 29 de maig de 1935, pàg. 8. 
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una llarga entrevista amb el batle "popular" de Llucmajor Bartomeu Sastre779 en la qual 
detallà les millores urbanes i la tasca pedagògica i administrativa que havia duit a terme des 
del consistori. 
El 5 d'octubre, quan es complia el primer aniversari dels fets d'octubre, República dedicà un 
número gairebé especial a rememorar la repressió engegada des d'aleshores. En portada 
publicà, sobre imprès en vermell, una al·lusió al 6 d'octubre, "sang d'herois" i, al costat de la 
capçalera insertà el destacat "Demanam que els 30.000 presos que desde Octubre resten a las 
presons siguin alliberats."780 També publicà els articles "Los republicanos y Octubre" i "Eran 
estos" (en el qual es relacionava el Govern d'aleshores). A més, inclogué el destacat 
"REPUBLICA, en esta fecha de honda emoción, quiere expresar a los presos —30.000— el 
reconocimiento y el homenaje que merecen los hombres que lucharon por altos ideales. Los 
que murieron tienen para nosotros el respeto de gloriosos mártires."781 Així mateix, també 
insertà l'article "Fa un any.- El 6 d'Octubre", amb una fotografia dels exconsellers de la 
Generalitat, encapçalats per Companys, empresonats.782 
Al començament de gener de 1936, des de República s'exigia que era imprescindible la 
reposició dels "ajuntaments populars del 12 d'Abril."783  
 
— El ressò del judici a Lluís Companys i els seus consellers de la Generalitat de Catalunya 
El 27 de maig de 1935, començà la vista contra el president Lluís Companys i els seus 
consellers arran dels fets d'octubre.784 El judici, a la Presó Model, durarà sis dies. Actuen com 
a defensors dels encausats Augusto Barcia, Mariano Ruiz Funes, Luis Jiménez de Asúa i 
Ángel Ossorio y Gallardo —que defensà Companys.—785 El Tribunal de Garanties 

779 .- S'afirmava "Después de siete meses de la suspensión arbitraria de los ayuntamientos izquierdistas o 
socialistas surten los efectos que permiten una comparación entre aquellos regidores municipales, investidos por 
la voluntad popular deseosa de administración honrada de la cosa pública, y la labor de las "comisiones 
gestores" que es la nueva entonización de todo lo que el pueblo había creído derrumbar. 
 Se ha dado el caso paradógic, en infinidad de municipios, de que precisamente en la República, el 
vehículo de emnacipación que se daba el pueblo, han conseguido su reivindicación todos los poderes caciquiles 
oprimiendo el pueblo. Y esto ha sido posible por la traición de los "históricos" republicanos. En Lluchmayor, la 
industriosa ciudad levantina, ha ocurrido también que, después de experimentar el pueblo la eficiencia 
administrativa de los hombres que había elegido para regir el municipio, viera trastocada la voluntad 
democrática con la suspensión de sus cargos a los hombres de izquierda. Este hecho ha sido suficiente para que 
la administración del municipio lluchmayorense tomara senderos completamente opuestos a los de gran 
florecimiento que a habían imprimido los hombres izquierdistas y desde la presidencia de aquel Consejo nuestro 
correligionario Bartolomé Sastre. No solamente se han dado, en la República, hombres de talento formidable 
entre las altas esferas del republicanismo izquierdista, sino también en las mismas entrañas del caciquismo que 
infundía aliento y sabia a la falacia, a la estulticia y al despotismo, surgieron hombres del temple espiritual 
necesario para encauzar las nuevas orientaciones políticas y administrativas que deseaba el pueblo en su anhelo 
de emnacipación." "La labor de un Alcalde popular", a República, núm. 66. Palma, dissabte, 11 de maig de 
1935, pàg. 2. 
780 .- Destacat a República, núm. 86. Palma, 5 d'octubre de 1935, pàg. 1. 
781 .- Destacat a República, núm. 86. Palma, 5 d'octubre de 1935, pàg. 2. 
782 .- "Fa un any.- El 6 d'Octubre", a República, núm. 86. Palma, 5 d'octubre de 1935, pàg. 4. 
783 .- Destacat a República, núm. 98. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 4 i "Reposición de 
Ayuntamientos populares", a República, núm. 98. Palma, dissabte, 4 de gener de 1935, pàg. 4. 
784 .- "El proper dilluns començarà la vista de la causa contra l'honorable President i Consellers de la 
Generalitat. Ara més que mai restam fort[a]ment units amb ells." Destacat a República, núm. 68. Palma, 
dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 4. 
785 .- ENRIC: "A Espanya, hi surt el sol", a República, núm. 68. Palma, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 
4. Escrivia "Es amb l'anyorança neguitosa i impaciència que esperam la veu dels defensors, la qual ens sembla 
ha d'ésser l'alta-veu del poble que espera el moment propici per a fer conèixer la seva sentència. No és la 
sentència del Tribunal de Garanties, doncs, que aguardam impacients. Es la veu dels defensors, interprets d'una 
justícia republicana. No és tampoc que ens hagi de deixar indiferents la sentència que dicti el Tribunal, no. 
Certament estam interessats per la sort immediata dels Concellers, perque són amics nostres i perque la seva 
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Constitucionals dictà la sentència d'acord amb la petició del fiscal de la República, Lorenzo 
Gallardo, que demanava la reclusió de 30 anys de presó per cada un dels encartats.786 Hi 
hagué 14 vots a favor i 5 en contra (Antoni Maria Sbert, Francisco Bastarrechea, Manuel 
Alba, Basilio Álvarez i Gabriel González Taltavull), tot i que el total dels discrepants de la 
sentència havien estat 8m ha que hi hagué diferents vots particulars de membres integrants 
dels Tribunal.787 
El 23 de juny, varen ser conduïts al penal de Cartagena els consellers Pere Mestres, Martí 
Barrera, Ventura Gassol i Martí Esteve i al de Puerto de Santa María, Lluís Companys, Joan 
Lluhí i Joan Comorera.788 Encara al final de juliol de 1935, el setmanari República rebatia una 
informació del diari El Debate sobre la situació de Companys i dels consellers de la 
Generalitat als penals.789 

sort ha de tenir una importància cabdal en l'esdevenir de la democràcia republicana de Catalunya i d'Espanya, ja 
que a hores d'ara, d'ambdues democràcies en són guió i exemple. Veurem que passa. La data del 27 de maig i 
següents, sia quian sia el seu resultat, serà una data històrica. Reviurà en tots els indrets d'Ibèria, com una nova 
advertència, aquella declaració històrica: "Las fuerzas monarquizantes i fascistas... han asaltado el Poder... 
Cataluña enarbola su bandera... Viva la República y viva la Libertad."  I Catalunya que ha estat el cervell dels 
moviments polítics d'Espanya novament serà la mare del sentiment naixent, en les nacionalitats ibèriques, de 
viure la seva pròpia vida per a crear una Espanya millor, on cada un dels pobles es senti lliure i a l'ensems unit 
als demés amb lligams d'autèntica germanor. No és en va que el 6 d'octubre s'inicià una passa. La derrota no pot 
ésser més que momentànea i possibilita una victòria més definitiva. El record que els Consellers, ara al banc 
dels acusats, han deixat als seus respectius llocs de govern, és tan grat, la seva petjada ha estat tan intensa i 
encertada i el seu pas tan exemplar que Catalunya en pes els ferà l'honor i la justicia de retornar-los als seus 
llocs, dignes com en sortiren. I tots els republicans autèntics serem al costat de Catalunya." 
786 .- ENRIC: "El gran procés polític", a República, núm. 69. Palma, dissabte, 1 de juny de 1935, pàg. 4. 
787 .- "Els consellers de la Generalitat han estat condemnats a 30 anys de presó. ¡Per l'amnistia cal fer el 
suprem esforç!". Destacat a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 1. També "El gran 
procés polític", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 4. S'hi reproduien extractes dels 
parlaments de les defenses de Barcia, Jiménez Asúa, Ruiz Funes, Ossorio Gallardo, a més de la intervenció de 
Lluís Companys. Així mateix, com a destacat, es reproduïa un fragment de la intervenció de Lluís Companys: 
"No hi ha més responsables que nosaltres. Però, ¿per què s'ha posat a Catalunya fóra de la Llei i de la 
Constitució? Això sembla demostrar que els nostres temors estaven justificats." A República, núm. 70. Palma, 
dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 4. A més, es reproduïen les intervencions de Lluís Companys i d'Ángel 
Ossorio y Gallardo davant el Tribunal de Garanties, intitulat "Recordem ara això en aquesta hora de dolor", a 
República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 2. 
788 .- "El moment emotiu de la sortida cap a presidi", a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, 
pàg. 2. També es comentaven les notícies dels diaris Informaciones i El Debate, a "Canallada i altra canallada", 
a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 2. A més, com a destacat, es reproduïren les declaracions 
de Royo Villanova sobre el Tribunal de Garanties: "Para nadie es un secreto que es un tribunal político. Para 
nadie es un secreto que las elecciones de vocales para el mismo, fueron de gran trascendencia política y en 
cuanto a sus resoluciones, tampoco ignora nadie que si el Tribunal ahora, conforme está constituído, hubiera 
tenido que juzgar a los del 10 de agosto, los hubiese absuelto. Pero, como lo que ha tenido que hacer es juzgar a 
los del 6 de octubre, o sea a los de ideas contrarias, el fallo ha sido contradictorio." A República, núm. 73. 
Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 4. 
789 .- "Insidias contra los condenados", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 2. El text 
deia: "El presidente y los consejeros de la Generalidad de Cataluña cumplen condena en los presidios a que 
fueron destinados, sometidos estrictamente al reglamento de prisiones. Los señores Companys, Lluhí y 
Camorera[sic], en Puerto de Santa María, y los señores Gasol, Esteve, Barrera y Mestres, en Cartagena, dentro 
todavía de la "cuarentena de incomunicación" reglamentaria, viven los días de abstenciones terribles obligados a 
todos los penados. Pues, como recibida de su corresponsal en Barcelona, "El Debate" publica esta noticia: 
"Entre los elementos de la Esquerra se comentan con satisfacción noticias recibidas del penal de Santa María de 
los Reyes, según las cuales los ex-consejeros de la Generalidad están bien atendidos y tienen toda clase de 
consideraciones. Disponen de cuarto de baño, periódicos y revistas y reciben frecuentes visitas". El ministro de 
Justicia, señor Casanueva, podrá decir a "El Debate", si le pregunta, que todo eso es mentira. Con añadir que los 
consejeros que se hallan en Cartagena tienen como vecino de celda y compañero al famoso bandido "el 
Almírez", sometido a régimen idéntico, huelga llamar fantasía a lo del cuarto de baño, etc." 
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— Les reaccions al fracàs del dictamen d'acusació contra Azaña i Casares Quiroga en el 
Parlament 
El dissabte, 20 de juliol de 1935, el Parlament va tractar sobre el dictamen d'acusació contra 
Manuel Azaña i Santiago Casares Quiroga, que va ser desestimat per falta de “quorum.”790  El 
Comitè Executiu d'ERB acordà cursar telegrames a Manuel Azaña i Santiago Casares 
Quiroga després de l'acta d'acusació sostinguda pels "monàrquics" de la Cambra i que va 
fracassar.791 El secretari del Comitè Executiu, Jaume Serret Ramis, envià els telegrames 
següents a Azaña792 i Casares Quiroga,793 que varen ser contestats al final de juliol per ambdós 
polítics estatals.794 
 
— La denúncia de l'assassinat de Luis de Sirval i la crida del Comitè  
El 29 de juny de 1935, el setmanari República va reproduir la crida llançada pel Comitè Lluís 
de Sirval, signada per set periodistes valencians —V. Marco Miranda (president), Juli Just, 
Isidre Escandell, Frederic Miñana, Angelí Castanyer Font, Julián G. Gorkin i Albert A. 
Carbó (secretari).— L'objectiu del comitè era demanar la depuració de responsabilitats per la 
mort de Sirval a Astúries;795 recaptar adhesions i suports de "tota la premsa lliure d'Espanya i 

790 .- Tot i que la votació va ser molt nombrosa (189 a favor i 68 en contra), el reglament del Parlament 
establia que per tal que una acusació contra un exministre seguís el seu curs era necessària la meitat més un dels 
diputats en exercici. "La exaltación de Azaña por el Parlamento reaccionario", a República, núm. 77. Palma, 27 
de juliol de 1935, pàg. 1; "Prensa", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 3 (es tractava d'una 
selecció d'articles de premsa dels diaris madrilenys La Libertad, El Sol i ABC); "El partido de Izquierda 
Republicana ha dado una nota en la cual se dice:", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 4. 
791 .- "Después de la acusación contra los Sres. Azaña y Casares Quiroga", a República, núm. 77. Palma, 1 
d'agost de 1935, pàg. 3.  
792 .- El text deia: "Manuel Azaña Mayor 6, Madrid. Consejo Ejecutivo Izquierda Republicana Balear, al 
felicitarle por la serie ininterrumpida de triunfos que en justo reconocimiento a sus virtudes aureolan una digna 
actuación política le recuerdan los más vivos deseos de estos republicanos se digne hacer una visita a estas 
Baleares. Salúdale Serret, Secretario." "Después de la acusación contra los Sres. Azaña y Casares Quiroga", a 
República, núm. 77. Palma, 1 d'agost de 1935, pàg. 3. 
793 .- El text del telegrama deia: "Santiago Casares Quiroga Mayor 6, Madrid. Respetuosa sentida 
felicitación doble objeto fracaso maniobra acusación y nombrarle presidente honorario juventudes, Consejo 
Ejecutivo Regional aprovecha ocasión invitarle visitar estas tierras esta vez como propagandista nuestra casusa. 
Salúdale Serret, Secretario." "Después de la acusación contra los Sres. Azaña y Casares Quiroga", a República, 
núm. 77. Palma, 1 d'agost de 1935, pàg. 3. 
794 .- El 25 de juliol de 1935, Azaña contestà dient: "Mi distinguido amigo y correligionario: Mucho le 
agradezco el telégrama de felicitación que me dirige con motivo de los últimos sucesos políticos en que me he 
visto envuelto, y me es muy grato corresponder a sus demostraciones de afecto y simpatía, enviando a usted con 
mis afectuosos saludos, la seguridad de mi estimación personal y quedando suyo atento y S. S. q. e. s. m." Així 
mateix, Casares Quiroga, va escriure a Serret dient-li: "Mi distinguido amigo y correligionario. Con la más 
rendida gratitud acuso recibo de su telegrama felicitándome por el resultado parlamentario de la acusación 
presentada contra el señor Azaña y contra mi y por el nombramiento con que me ha honrado la Juventud 
madrileña de nuestro Partido. Acepto gustosísimo la invitación que, en nombre del Comité Ejecutivo Regional, 
me hace V. para ir a Palma con objeto de realizar algún acto de propaganda; pero debo advertirle que no podré 
llevar a cabo ese deseo inmediatamente, pues salgo mañana para Galicia en donde permaneceré hasta Octubre. 
De todas maneras es preciso que se pongan Vds. de acuerdo con nuestro buen amigo y correligionario Sr. 
Carreras, Secretario de propaganda, para determinar los actos en que yo haya de intervenir ahí y las fechas de su 
celebración. Rogándole haga presente al Comité Ejecutivo Regional mi gratitud por su felicitación se reitera 
suyo afmo. amigo." "Después de la acusación contra los Sres. Azaña y Casares Quiroga", a República, núm. 77. 
Palma, 1 d'agost de 1935, pàg. 3. 
795 .- S'afirmava "Avui es coneixen tots els detalls sobre la mort de Luís de Sirval i els noms dels seus 
autors. L'advocat de la família de Sirval ha demanat per tres vegades el seu processament i presó. Existeixen 
vint-i-sis testimonis de càrrec, tots presencials, de l'asassinat. No obstant, els que el cometeren gaudeixen de 
llibertat i constitueixen una coacció i una amenaça constants per a aquests testimonis imparcials. Nosaltres, i 
amb nosaltres, n'estem segurs, tota l'opinió sana d'Espanya, no podem consentir aquesta impunitat, car aixó 
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de tots els partits i organitzacions d'esquerra" per constituir comitès similars; editar un 
opuscle sobre la vida i mort del periodista valencià, i organitzar un gran acte públic a 
València per exigir la depuració de responsabilitats sobre "la violenta mort de Sirval."796 A 
més, l'òrgan d'ERB afirmava que recollia "orgullosament" la iniciativa i convidava a tots els 
"vertaders" periodistes de Mallorca i de les Balears per tal que constituïssin a Palma el 
comitè.797 
El 17 d'agost, República publicà un destacat en el qual afirmava: "Als dos noms gloriosos... 
de Galán i García Hernández, afusellats per defensar la República, tots els republicans n'hi 
afegim un altre: Lluís de Sirval, afusellat també per defensar la República. Dins el pati d'una 
presó... La tragèdia posa els cabells de punta. Uns oficials del Terci Extranger l'assassinaren 
per l'espatla. Caigut en terra el remataren. Un tir al cor i un tir al cervell. Un cor que sentia 
profundament i un cervell que pensava enlairadíssim. Aquests tribunals honrats... Els 
criminals ja es passejen pel carrer. N'hi ha un de mallorquí [Rafel] Florit de Togores. Els 
tribunals ni l'han volgut processar. Aquesta és la Justícia, amb majúscula. Aquesta és la 
Juridicitat. Aquesta l'eufòria de la República."798 Així mateix, en aquell número, publicà 
l'article, signat per Civis: "El búlgaro imprudente. Balkano-Hispania" en el qual denunciava 
l'assassinat de Luis de Sirval a mans del tinent del Tercio, Dimitri Ivanoff.799 
Al començament de setembre de 1935, Gabriel Alomar, amic i prologuista de Sirval, va 
escriure un emotiu article a República titulat "La supervivencia de Sirval."800 També l'òrgan 

seria tant com deixar la vida de qualsevol periodista digne a mercè de la gent interessada en què no es conegui 
la vertitat."  "El Comité Luis de Sirval", a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 2. 
796 .- "El Comité Luis de Sirval", a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 2. La 
correspondència per al Comitè "Luis de Sirval" s'havia d'adreçar a Eduard de Sirval-Higón, al carrer de 
Burriana, núm. 23, 3er de València. 
797 .- Es deia també "Que se senti també la veu dels periodistes de Mallorca amb airada i severa protesta 
contra els assessins del nostre màrtir." Per això, es recomanava enviar les adhesions a la direcció del setmanari 
de la plaça de la Constitució, núm. 120, 1er. "El Comité Luis de Sirval", a República, núm. 73. Palma, 29 de 
juny de 1935, pàg. 2. 
798 .- Destacats a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 4. 
799 .- CIVIS: "El búlgaro imprudente. Balkano-Hispania", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 
d'agost de 1935, pàg. 2. 
800 .- ALOMAR, Gabriel: "La supervivencia de Sirval", a República, núm. 82. Palma, 7 de setembre de 
1935, pàg. 1. Hi afirmava "No tengo necesidad de decir con cuánta efusión uno mi firma a la de esos nobles 
espíritus que se han comprometido a pedir la revisión del proceso sobre el asesinato de Luis de Sirval en el caso 
de que el Tribunal Supremo confirme la sentencia dictada por el tribunal de Oviedo. Sirval fué un grande y 
generoso amigo mío. Pero esto no ha de influir para nada en la objetividad de mi juicio. Aunque no se tratase de 
una víctima selecta, nuestra indignación en este caso inaudito sería la misma. Si esto ha podido ocurrir 
tratándose de un periodista ¿qué no ocurrirá, qué no habrá ocurrido cuando los sacrificados hayan sido gente 
anónima y desconocida? Entre todos los síntomas que indican la persistencia del espíritu monárquico y la 
desvirtuación del impulso renovador del 14 de Abril, ninguno como las circunstancias de la muerte de Sirval y, 
más todavía, la forma en que han sido juzgados sus asesinos. ¿Quién habla de impunismo? Mientras las cárceles 
y los presidios están llenos de presos políticos sometidos al mismo régimen que los más abyectos facinerosos, la 
muerte de Sirval queda declarada oficialmente culpa levísima de unos hombres que se excedieron en el 
cumplimiento de su deber... ¿Qué no se ha dicho, mil veces, contra la actuación del Jurado y su culpable lenidad 
al juzgar los delitos sociales? Pues ahí tenéis la llamada justicia histórica. Ahí tenéis el tecnicismo oficial de la 
justicia. Mucho más peligrosa que la impunidad de los delincuentes vulgares es la de los agentes de la represión 
pública. Si esa represión no conoce límites, si está sometida a la arbitrariedad o a la ira de los agentes más 
desprovistos de competencia y directa autoridad, y llega a ser confiada a quien carece hasta de la cualidad de 
español, ¿cómo puede hablarse de orden, de jerarquía y de justicia? Para comprender el delito de que fué 
víctima Sirval, basta con leer la declaración del homicida juzgado (puesto que los otros dos ni siquiera lo han 
sido). Esa declaración es una confesión apenas disimulada. Es la ley de fugas con todas las agravantes, puesto 
que la víctima no tuvo ni siquiera la posibilidad teórica de huir. 
 Necesitábamos que en España fuese proclamada la República para presenciar el espectáculo de una 
acusación dedicada fervorosamente a hacer la apología del inculpado. Quién se confiesa perjudicado 
personalmente por los hechos de Oviedo está incapacitado para juzgarlos con desinterés e imparcialidad. No se 
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d'ERB reproduí el discurs que pronuncià Alomar en l'homenatge a de Sirval que es féu a la 
plaça de Toros de València l'1 de desembre de 1935.801 
Així mateix, des de les planes del setmanari també es va ressenyar (14 de setembre) l'aparició 
del llibret ¡Acusamos! el asesinato de Luis de Sirval.802  
Així mateix, el setmanari República també es féu ressò de l'absolució de l'exregidor socialista 
de Palma Jaume Garcia, acusat d'injúries contra l'Exèrcit en un míting del 28 d'abril [2 de 
maig de 1935] a la Casa del Poble.803 També es donà notícia de la causa del Tribunal 
d'Urgència contra el director del setmanari manacorí Nosotros Miquel Duran que s'havia de 
veure en l'Audiència Territorial el 28 de maig de 1935.804 Així mateix, es denuncià una 
agressió "feixista" que va patir el 19 de juliol el dirigent comunista  Ateu Martí a s'Arenal.805 
 
— La participació en el Comitè a favor de l'amnistia 
Al començament de juliol de 1935, l'anomenada Comissió Permanent del Comitè contra la 
Pena de Mort acordà convocar una reunió de tots els partits i organitzacions d'esquerres per 
tractar sobre la conveniència de constituir a Palma un Comitè a favor de l'Amnistia, tal com 
ja s'havia fet a Madrid, Barcelona i altres capitals de província. L'objectiu de l'organisme era 
"encauzar la propaganda Pro-Amnistía y demás trabajos que se juzgan pertinentes para 

puede ser juez y parte. Y menos todavía podían ser juez y parte los que ejercieron contra el periodista asesinado 
en Oviedo una venganza personal, encaminada no sólo a desahogar la ira por lo que aquel escritor, cumpliendo 
verdaderamente con su deber, había dicho, sino más todavía para evitar que dijese lo que sin duda iba a revelar. 
Y ¿cómo puede afirmarse que aquellos homicidas tuvieran autoridad ni jurisdicción para interrogar a un preso, 
ni para hacérselo entregar a discreción por los carceleros, culpables de neglicencia o de complicidad? El solo 
hecho de esa interrogación es un desacato hacia los jueces y una insubordinación contra los superiores. La 
muerte de Sirval y la impunidad de sus asesinos son una cuestión capital para España. Son una supervivencia de 
la razón de Estado monárquica. Son una odiosa Bastilla espiritual que creíamos haber derrocado y que ahora se 
yergue, más fuerte que nunca, ante nosotros. Sirval debe ser un grito de combate para rescatar nuestra 
República, que él saludó con exuberante gozo en los días de su advenimiento. Periodista agudo y ágil, su pluma 
era a la vez alada y penetrante. Su carrera habrá sido truncada por manos aleves. Pero su nombre habrá 
adquirido prestigio de inmortalidad, eficacia para ganar batallas más allá de la muerte. No es un malogrado, 
porque su muerte es una coronación, una investidura caballeresca para nuevas empresas. Cuando el formidable 
yacimiento histórico de Asturias pueda ser removido a la luz pública, el nombre de Sirval será el núcleo de toda 
esa inmensa y ejemplar revelación. Su obra no habrá quedado interrumpida, porque su figura, persistente entre 
nosotros como un símbolo, hablará con más elocuencia que hubiera podido hacerlo su información de 
periodista. El recuerdo de Sirval debe quedar como una gloria de la Prensa española. En la lucha por nuestra 
libertad, por la verdadera republicanización de España, Sirval es un hombre digno de continuar, en los 
mármoles expiatorios de nuestro Parlamento la lista de los mártires. La misma voz que en Oviedo trataba de 
obscurecer la personalidad de Sirval, tratándose de sujeto, reputando como tendenciosa su labor de periodista, 
ensalzada la figura de los matadores y zahería como amañada y falsa la declaración diáfana y emocionante de 
los testigos de cargo, llegando a decir que el testimonio de un agente de seguridad (seguridad, ¡que palabra 
sarcástica en esta ocasión!) tiene más valor que el de un preso político. ¡Pero si los acusados eran precisamente 
agentes de la fuerza pública y por lo tanto eran sus testigos de descargo los que jurídicamente carecían de valor! 
Yo no sé cuándo sucederá. Pero estoy seguro de que Sirval habrá pagado con su muerte brutal y odiosa, hasta 
ahora impune, la gloria de haber sido artífice directo y eficaz de la regeneración de España." 
801 .- ALOMAR, Gabriel: "El factor català en la nova Espanya. Catalunya, València i Mallorca", a 
República, núm. 95. Palma, 7 de desembre de 1935, pàg. 1. 
802 .- "¡Acusamos! el asesinato de Luis de Sirval", a República, núm. 83. Palma, 14 de setembre de 1935, 
pàg. 3. 
803 .- "Jaime García fué absuelto", a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 1935, pàg. 2. 
804 .- "Vista de la causa contra el Director de "Nosotros", a República, núm. 68. Palma, 25 de maig de 
1935, pàg. 3. 
805 .-"Unos fascistas, impunenent, han agredido a un comunista en el Arenal", a República, núm. 77. 
Palma, dissabte, 1 d'agost de 1935, pàg. 2 Confirmava que d'aquest succeït no n'havia donat compte la premsa 
diària de Palma i que s'havia assabentat per Nuestra Palabra. Després d'un míting comunista a s'Arenal, quan 
anava cap a casa seva Ateu Martí uns feixistes des d'un terrat li varen dispararen tres trets, "saliendo ileso por 
fortuna." També "Un atentado", a El Obrero Balear, núm. 1.753. Palma, 2 d'agost de 1935, pàg. 1.   
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alcanzarla," és a dir, fer una campanya unitària de les esquerres per aconseguir la llibertat 
dels presos de caràcter polític i social. A més, se sol·licità que totes les organitzacions 
d'esquerres enviassin un representant a la reunió que es féu el dia 4 de juliol a la seu central 
d'ERB de la plaça de la Constitució, núm. 120, de Palma. 806 En aquella sessió es va constituir 
el Comitè a favor de l'amnistia a Palma, que va ser integrat pel Partit Socialista, Socor Roig 
Internacional, ERB, Unió Republicana, Joventut Comunista, Partit Democràtic Federal, Partit 
Comunista, UGT, Joventut Socialista, Joventut d'ERB i Bloc Obrer i Camperol. Va ser 
presidit pel socialista Ignasi Ferretjans i en la directiva hi hagué els membres d'ERB Joan de 
Déu Vila (secretari) i Pau Bosch —com a representant de la Joventut d'ERB— (vocal).807 
 
La crítica a l'obra de Govern radical-cedista 
La tasca contrareformista del governs radicals d'Alejandro Lerroux i Joaquín Cahaprieta va 
ser objecte de crítiques constants des de les pàgines del setmanari República. 
D'una banda, la pretensió del Govern de dur endavant la reforma de la Llei de reforma 
agrària de 1932 provocà un serial de 9 articles del notari de Sineu i militant d'ERB Enrique 
Molina Ravelló —sota les sigles E. M. R.—808 
De l'altra, el procés de reforma constitucional que preveia el Govern radical-cedista també 
provocà una gran reacció entre els partits d'esquerres, que observaven com el govern pretenia 
derogar les lleis aprovades durant el bienni azanyista. El setmanari República expressà 
l'oposició dels republicans d'esquerres al projecte de Reforma de la Constitució en el 
Parlament.809 
El 6 de juliol, des de Menorca, A. Catchot Vanrell publicà a l'òrgan d'ERB l'article "Los que 
intentan reformar la Constitución", en el qual comentava que es pensava reformar 41 articles 
de la Constitució de 1931, sobretot aquells articles que s'havien redactar per garantir les 
institucions republicanes.810 Així mateix, el 27 de juliol, República va transcriure les opinions 
que s'oposaven al projecte de reforma de la Constitució de Manuel Azaña, Álvaro de 
Albornoz, Indalecio Prieto i Diego Martínez Barrio.811 

806 .- "Pro-Amnistía", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 3. Convocatòria de 
la Comissió Permanent, signada per G. Mas, Joan Martínez i Joan Sancho. 
807 .- "Política local. Comité Pro-Aministía", a La Almudaina, diumenge, 21 de juliol de 1935, pàg. 2. 
808 .- E. M. R.: "La Ley de Arrendamientos", a República, núm. 66. Palma, dissabte, 11 de maig de 1935, 
pàg. 1; a República, núm. 67. Palma, dissabte, 18 de maig de 1935, pàg. 1; a República, núm. 68. Palma, 
dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 2; a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 1;  a 
República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 4; a República, núm. 72. Palma, 22 de juny de 1935, pàg. 
1; a República, núm. 73. Palma, 29 de juny de 1935, pàg. 1; a República, núm. 74. Palma, 6 de juliol de 1935, 
pàg. 1; i a República, núm. 75. Palma, 13 de juliol de 1935, pàg. 2. 
809 .- "La Reforma de la Constitución. La oposición de los republicanos auténticos", a República, núm. 77. 
Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 3. S'afirmava "Ha llegado a la Cámara el proyecto de Reforma de la 
Constitución. La reacción quiere acometer contra la obra formidable que se dió España nueva. Pero la vigorosa 
España de las gloriosas Cortes Constituyentes, aunque apartada de la vida de gobierno, vibra y asfixia a toda 
podedumbre superviviente. Veamos la opinión que esta reforma merece a los hombres honrados de la 
República." 
810 .- CATCHOT VANRELL, A.: "Los que intentan reformar la Constitución. Los enemigos de la 
República", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 3. Hi afirmava: "Intentan reformar 
más de 41 artículos de la Carta Constitucional, precisamente los preceptos que más definen una República de 
una monarquía caduca; es decir lo que se proponen modificar son los artículos que representan la esencia total 
del régimen que implantamos el 14 de Abril." 
811 .- "La Reforma de la Constitución. La oposición de los republicanos auténticos", a República, núm. 77. 
Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 3 (es transcrivien les opinions de Manuel Azaña, Álvaro de Albornoz, 
Indalecio Prieto i Diego Martínez Barrio i s'afirmava "Ha llegado a la Cámara el proyecto de Reforma de la 
Constitución. La reacción quiere acometer contra la obra formidable que se dió España nueva. Pero la vigorosa 
España de las gloriosas Cortes Constituyentes, aunque apartada de la vida de gobierno, vibra y asfixia a toda 
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Les crítiques a la intervenció del diputat a Corts Lluís Zaforteza sobre la Universitat 
El 25 de juny de 1935, els diputats de les Balears Lluís Zaforteza, Josep Teodor Canet i 
Tomàs Salort feren una proposició de llei al Parlament perquè els centres d'ensenyament de 
les Balears no estassin inclosos en cap districte universitari de caràcter autònom. Davant 
aquesta proposició, la reacció d'ERB no es féu esperar. Així, el 2 de juliol, es va reunir el 
Consell Executiu del partit que acordà que els diputats al Congrés de la minoria d'Izquierda 
Republicana intervinguessin contra el projecte de llei que volia agregar les Balears al 
districte universitari de València i segregar-lo del de Barcelona.812  
El 13 de juliol, República publicà l'editorial, intitulat "La nostra Universitat", en el qual, 
d'una banda, lloava la defensa que havia fet el gestor regionalista Fèlix Pons i, de l'altra, 
criticava la posició de Gabriel Cortès en la sessió plenària de la Comissió Gestora Municipal 
de Palma.813 Així mateix exposà la posició d'ERB sobre la qüestió universitària.814 
Novament, el 20 de juliol, el setmanari comentava una nota pública del Partit Regionalista en 
la qual havia, d'una banda, "renegado su nexo con la "Lliga Catalana" i, de l'altra, aclarit que 
la proposició del gestor Pons "no era en pró de la Universidad autónoma de Barcelona sino 
de un centro más del Estado Español." Aleshores, comentava que aquesta nota suposava una 
desautorització de la posició del gestor Pons i es demanava que quedaven de les "gratuïtes" 
promeses de renovació de la política balear per part dels autonomistes.815 En aquell mateix 
número, en un destacat, el setmanari es demanava "¿Qué le ha pasado al Sr. Zaforteza para 
que razonara una vez? El Sr. Zaforteza ha dicho, después de haber aprobado la Comisión 
Gestora un voto de censura a su gestión en el asunto universitario: "Pero si este ayuntamiento 
no representa al pueblo, es una Comisión Gestora nombrada por el Gobernador y no me 
interesa lo que opina." Vaya arrogancia. A cualquier hora nos sale el Sr. Zaforteza con la 
proposición de que sean reintegrados a sus funciones los concejales suspendidos. ¡Claro! 
para conocer la voluntad popular en este asunto."816 

podedumbre superviviente. Veamos la opinión que esta reforma merece a los hombres honrados de la 
República.") 
812 .- S'enviaren telegrames en aquest sentit als diputats Miquel Santaló i Augusto Barcia i també a 
Francesc Carreras. "La tendenciosa proposició del diputat Zaforteza contra la cultura de Mallorca", a República, 
núm. 75. Palma, 13 de juliol de 1935, pàg. 3. 
813 .- "La nostra Universitat", a República, núm. 75. Palma, dissabte, 13 de juliol de 1935, pàg. 1.  
814 .- L'editorial afirmava "En qüestió tan trascendent, Esquerra Republicana Balear té un criteri format, 
força clar: Rebutjam una Universitat a Mallorca. I ens veuríem perplexos en escollir entre la de València i 
l'Autònoma, si la valenciana fós l'exponent i l'ànima viva de València, però, lluny d'ésser avui l'encarnació de la 
nova València, és encara el jou d'una Cultura superposada. Per això no sols aplicarem el nostre esforç a 
mantenir l'estatuquo actual, sino que l'esmercerem en posar els nostres Centres Docents sota l'acció del Patronat 
Universitari, tan injustament bescantat. I no ens parlin els Juliàs i Cortés i companyia de mallorquinisme oposat 
a catalanisme o a valencianisme, perque el punt esencial, bàssic del catalanisme, mallorquinisme i 
valencianisme és l'afirmació de la unitat històrica, racial i linguística. Aquesta no és una questió personal o de 
Partits, sino consubstancial amb qualsevulla d'aquestes tres afirmacions. Pels mallorquinistes, Catalunya no pot 
ésser més que l'alter ego; la seva llengua és la nostra literatura és la seva, la seva història és la nostra, el seu 
pensament, el nostro pensament, els nostres clàssics són els seus clàssics, la nostra cultura és la seva cultura, la 
seva Universitat-Alma mater- é sla nostra autèntica Universitat." "La nostra Universitat", a República, núm. 75. 
Palma, dissabte, 13 de juliol de 1935, pàg. 1. 
815 .- A aquesta pregunta contestava "El viejo maurismo los ha eliminado. Este "cruce" ha terminado en 
una generación de un idealismo de flor de estufa y de una erudición a la violeta. Estos hombres, viejos 
autonomistas de las influlas renovadoras, han pasado de ser "clientela" de la picardía de la vieja política que en 
el medro personal tienen toda la razón de su existencia." "Pasteleo abusivo", a República, núm. 76. Palma, 20 de 
juliol de 1935, pàg. 3, 
816 .- Destacat a República, núm. 76. Palma, 20 de juliol de 1935, pàg. 3. 
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Des de Menorca, també es varen oposar a la proposta de Zaforteza i República es féu ressò 
de l'informe de l'Institut de Maó (datat el 22 de juliol de 1935) en contra de l'adscripció de 
Mallorca a València i a favor de la Universitat de Barcelona.817 
El 9 de novembre de 1935, el Comitè Municipal d'ERB envià a la premsa una nota en la qual 
destacava que "dada la importancia que unas próximas elecciones han de revestir para todos 
los partidos de izquierda", feia una crida a tots els republicans perquè comprovassin si 
estaven inscrits en el cens electoral exposat a l'Ajuntament.818 El 14 de novembre, es tornava 
a recordar a tots els afiliats i simpatitzants de l'agrupació de Palma d'ERB que el període de 
rectificació del cens electoral estava obert durant tot el mes de novembre.819 
 
Les qüestions polítiques d'àmbit illenc 
Durant el 1935, des de les planes del setmanari República s'intensificaren les crítiques a les 
principals institucions illenques, aleshores controlades pels radicals, com les gestores de la 
Diputació Provincial de les Balears820 i de l'Ajuntament de Palma.821 També va ser objecte de 
múltiples crítiques l'actuació del governador civil Joan Manent.822 
Així mateix, al llarg de 1935, les crítiques de l'òrgan d'ERB se centraren en quatre qüestions: 
a) La Companyia de Ferrocarrils de Mallorca823 
L'11 de maig, des de les planes de República es criticava la manca d'austeritat en la gestió de 
la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca i la connivència amb el servei d'exclusiva 
d'autocars.824 Novament, el 15 de juny, es denunciava que el Govern havia concedit de 
240.000 pessetes a la Companyia de Ferrocarrils de Mallorca i que en el consell 
d'administració d'aquesta entitat hi havia persones que també eren consellers del Crèdit 
Balear, com els vicepresidents Joan Marquès i Francesc Socias i els vocals Joaquim Aguiló, 
Guillem Guasp, Antoni Caubet i Marià Escarrer.825 

817 .- "Voto a favor de la Universidad de Barcelona", a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost de 
1935, pàg. 3. 
818 .- S'avisava que la consulta acabava el 30 de novembre. "Política local", a La Almudaina, diumenge, 10 
de novembre de 1935, pàg. 5. 
819 .- Al mateix temps, s'esmentava que totes les persones que duguessin més d'un any de residència a 
Mallorca, tenint dret a votar i que no estaven incloses en el Cens; les que hi figuraven però hi havia algun error, 
així com també aquelles persones que eren major de 22 anys i que no estassin inscrites a les llistes addicionals, 
era convenient que procurassin corregir les deficiències. Per facilitar les tasques de rectificació o inclusió en el 
cens, la Junta Municipal de Palma d'ERB, havia obert en el seu local central una oficina electoral d'informació 
que funcionava els dies laborals de 19 a 21 h. i també hi havia instal·lades oficines electorals en les delegacions 
de districte. "Política local. Esquerra Republicana Balear", a La Almudaina, dijous, 14 de novembre de 1935, 
pàg. 5. 
820 .- "La Comissió Gestora Provincial també vol desfer...", a República, núm. 77. Palma, 1 d'agost de 
1935, pàg. 1. 
821 .- "Municipales", a República, núm. 70. Palma, 8 de juny de 1935, pàg. 2; "A la Comisión Gestora 
Municipal", a República, núm. 71. Palma, 15 de juny de 1935, pàg. 3; "El projecte de clavagueres aprovat per 
l'Ajuntament i la Junta Tècnica", a República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 1; "Chulitos leves", a 
República, núm. 77. Palma, 27 de juliol de 1935, pàg. 1; 
822 .- UN REPUBLICANO: "El espectro de un líder y el desquiciamiento de un partido", a República, 
núm. 78. Palma, 10 d'agost de 1935, pàg. 3 (reproduït del setmanari menorquí Justicia Social); CIVIS: 
"Hormúnculos del lerrouxismo. El Anticristo y el Matacristos", a República, núm. 80. Palma, 24 d'agost de 
1935, pàg. 2; 
823 .- "La Compañía quiere Millones del Estado. Los Ferrocarriles de Mallorca", a República, núm. 74. 
Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 1; destacat a República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 
1935, pàg. 3. 
824 .- "Un botón de muestra. Ferrocarriles de Mallorca", a República, núm. 66. Palma, dissabte, 11 de maig 
de 1935, pàg. 4; 
825 .- "El Gobierno ha concedido 240.000 Ptas. Compañía de Ferrocarriles de Mallorca", a República, 
núm. 71. Palma, dissabte, 15 de juny de 1935, pàg. 1. S'afirmava "A estos señores, sobre quienes pesan grandes 
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Durant la segona quinzena de juny de 1935, el director de República, Bernat Gaita Isern, va 
ser processat per la querella que presentà la direcció de la Companyia de Ferrocarrils de 
Mallorca al·legant injúries greus contra l'entitat.826 
Altra vegada, el 6 de juliol, des de República es denunciava que el director de la Companyia, 
Blanes Tolosa, havia esmentat que no es podien pagar els salaris dels treballadors del mes de 
juny fins que s'hagués concedit la subvenció d'1.500.000 ptes. de l'Estat que permetria 
regularitzar la situació econòmica de l'entitat.827 Davant aquella situació, el Consell Obrer 
Ferroviari convocà per al 7 de juliol a la Casa del Poble de Palma els afiliats a una junta 
general per tractar sobre la qüestió.828 En aquell número, el setmanari també publicà un 
destacat en el qual criticava la direcció de la companyia829 

responsabilidades en el gran desastre económico regional, se confía por el gobierno la administración de estas 
240.000 pesetas." Així mateix, en aquell número de l'òrgan d'ERB, es publicaven dos destacats que deien: "las 
240.000 pesetas concedidas a la Compañía de Ferrocarriles de Mallorca no vienen a dar una solución estable y 
despejada a los obreros. El problema de los Ferrocarriles de Mallorca no es de subvenciones oficiales. Es de 
capacidad administrativa en quienes lo rigen. Y de esta esencial condición carecen la Dirección y el Consejo de 
Administración" i "El Consejo de Administración de la Compañía de Ferrocarriles cree necesario modificar los 
artículos del Reglamento del Montepío de Ferrocarriles, aprobado hace un año, que ha venido regiendo en 
completa satisfacción para los obreros. Ahora la Compañía debe creer conveniente turbar el porvenir y la vejez 
de sus obreros después de venirle ocasionando tanto perjuicio. Nosotros nos opondremos enérgicamente, a que 
se arrebaten los beneficios que tienen ganados." Destacats a República, núm. 71. Palma, dissabte, 15 de juny de 
1935, pàg. 1. 
826 .- Destacat a República, núm. 72. Palma, dissabte, 22 de juny de 1935, pàg. 4. S'hi afirmava "Nosotros 
seguiremos defendiendo a los obreros y defendiendo la economía mallorquina." Es tracava de la denúncia sobre 
un article aparegut al setmanari el 9 de març en el qual s'assenyalava que "no creíamos que el dejar de pagar a 
los obreros fuera una táctica inhumana empleada por los dirigentes de la Compañía de Ferrocarriles de Mallorca 
para conseguir una fuerte subvención del Estado que parece es la máxima aspiración de la Dirección." "La 
Compañía quiere Millones del Estado. Los Ferrocarriles de Mallorca", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 
de juliol de 1935, pàg. 1. 
827 .- "La Compañía quiere Millones del Estado. Los Ferrocarriles de Mallorca", a República, núm. 74. 
Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 1. S'hi afirmava "las razones que ha aducido el Sr. Blanes ante los 
obreros no convencen a nadie. Todo el mundo reconocería como sagradas las pesetas que correspondieran a los 
obreros por jornales. Pero la Dirección creyó más oportuno, más necesario pagar con la recaudación procedente 
de taquilla correspondiente a los meses de Marzo y de Junio, antes que a los obreros, unos vencimientos con la 
Banca March, otras cuentas y varias partidas de carbón. ¡Los obreros ya cobrarán cuando vengan las 120.000 
pesetas corespondientes al primer semestre de la subvención de 240.000 pesetas concedidas por el Estado! La 
actitud adoptada por la Dirección de la Compañía es lógica: los obreros no más tienen obligación que comer, 
mientras que la banca y la gran industria tiene grandes necesidades imprescindibles de atender. Las 
lamentaciones de los obreros, la inquietud, que se cierne sobre los hogares no merece la atención más que de 
quienes son capaces de compartir sus inquietudes. No creais obreros —los hechos lo demuestran— que estos 
hombres religiosos y seráficos sientan más inquietud ante vosotros que ante la gran banca. No es mucho en la 
historia el hecho de que se valgan los aprovechados del comercio con el hambre de sus semejantes para medrar. 
¿Quien sabe, obreros, si algún día vuestras preocupaciones de hoy serán para el bien y los sagrados deignios del 
Sr. Blanes Tolosa y la Compañía de Ferrocarriles! ¡¡Cuando vendrá este millón y medio!!" 
828 .- "Consejo Obrero Ferroviario", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 1 
(convocatòria)  
829 .- "Inepcia, carencia de austeridad, falta de criterio administrativo ordenado son las acusaciones que 
venimos razonando contra el Director y los Directivos de la Compañía de Ferrocarriles de Mallorca. Estas 
afirmaciones las hemos mantenido siempre, y las hemos demostrado desde nuestras columnas. No les valdrá a 
los de la Compañía que se sirvan de su abogado —hombre con psicología de cabo de gendarmes— para 
anunciar que no se cansarán de perseguirnos judicialmente, —palabras textuales,— aunque tengan que apelar a 
Madrid. Nosotros seguimos, y seguiremos, nuestras protestas contra las injusticisa que cometan a los obreros. 
Queremos decir que la Compañía —o al menos el abogado— poca confianza deben tener en la justicia local —
perfecta conocedora del asunto que defendemos— ponen ya los ojos en la apelación a Madrid. Sin duda confían 
más en la situación política que les es favorable a ellos." Destacat a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de 
juliol de 1935, pàg. 2.  
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Al principi de juliol de 1935, el diari La Almudaina anuncià que havia deixat de fer part de la 
seva redacció després de 7 anys Bernat Gaita Isern, justificant-ho dient "ante la imposibilidad 
de prestar asíduamente sus servicios en La Almudaina por absorberle su actividad otras 
ocupaciones." El dia 6 d'aquell mes, el setmanari República reproduïa aquesta nota i indicava 
que "lamentamos su separación, deseando que las causas que la motivan desaparezcan cuanto 
antes." Aleshores, ironitzava demanant-se "¿Cuánta delicadeza? ¿Sabeis lo que significa, 
amigos izquierdistas?"830  
Novament, el 13 de juliol, el setmanari d'ERB amplià notablement aquesta notícia. Atribuïa 
les causes reals de l'acomiadament al procés iniciat per la querella del director de la 
Companyia de Ferrocarrils de Mallorca contra el Bernat Gaita, tot i que La Almudiana ho 
havia fonamentat en la incompatibilitat entre els càrrecs de redactor del diari i director de 
República.831  
Altra vegada, el 14 de setembre, República denunciava que la Companyia de Ferrocarrils de 
Mallorca continuava pagant amb morositat als seus empleats i obrers.832 Novament, el 19833 i 

830 .- Destacat a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 4. 
831 .- "Palos de arriero contra nuestro Director", a República, núm. 75. Palma, dissabte, 13 de juliol de 
1935, pàg. 4. S'hi afirmava "Nuestro entusiasta director D. Bernardo Gaita Isern, como fruto de su certera 
actuación en defensa de los ideales de izquierda y abogando, no en forma vaga, sino concretamente, por la 
justicia social; se ha encontrado con un proceso y con un despido de la redacción de "La Almudaina", en donde 
prestaba sus servicios desde hacia siete años. El proceso se dictó en virtud de querella presentado por el 
Director de los Ferrocarriles de Mallorca, dolido por la campaña realizada en esta hoja en pró de los sagrados 
intereses del personal. A pesar del proceso no podrán ser desvirtuadas las anomalías que se denunciaron y que 
llegaron al lamentable extremo de no abonar a unos modestos obreros el salario mensual con la puntualidad que 
la perentoriedad de sus necesidades exige. Se ha faltado abiertamente al espíritu de la legislación social que dá a 
dichos salarios un carácter de total preferencia a los demás créditos. Por muchos procesos que se incoen no se 
podrá acallar la resonancia de un fracaso de gestión tan rotundo, ni podrá negarse el elevado espíritu. Gaita 
Isern fustigando crudamente tan lamentable estado de cosas que coloca a las humildes familias de los 
empleados de la Compañía ante una tan cruel como innecesaria zozobra para hacer frente a su limitadísimo 
presupuesto familiar. En "La Almudaina" también, fundándose en una incompatibilidad entre el cargo de 
redactor de dicho periódico y el de Director de "REPUBLICA", se ha despedido al amigo Gaita Isern. No hay 
duda que el temperamento rebelde a los falsos convencionalismos sociales y el encendido espíritu de nuestro 
amigo en pró de unos ideales, tan distantes del criterio acomodaticio que se respira en este mundillo de 
minúsculas inquietudes, había de chocar prontamente con este ambiente misoneista. De todos modos 
lamentamos el incidente y no precisamente por nuestro amigo, sino por "La Almudaina". A nosotros se nos 
había antojado que dicho periódico, dentro su matiz conservador, quería impregnarse de una honrada 
objetividad e inteligente comprensión de problemas y actitudes. Pensábamos en el alto tono de una "Vanguardia 
de Barcelona", que acentuó quizá como nadie la ilustre figura de nuestro Santos Oliver. En ciertos momentos 
pareció que "La Almudaina" iba en camino de tal objetivo. ¿Fueron las esencias de Oliver, que en la dirección 
de nuestro periódico matutino no se habían esfumado del todo el móvil de esta pasajera actitud? Lo ignoramos. 
Lo cierto es que las huellas de aquel ilustre predecesor no se han seguido y "La Almudaina" ha pasado a ser 
organillo de un cerril espíritu reaccionario que podrá haberse sentido adulado con la ya célebre e indigna fábula 
de la extracción de ojos a los huérfanos de la Guardia Civil, primero, y con el cese de redactor de Gaita Isern 
ahora. En fin, que el amigo Gaita, llevado de sus entusiasmos juveniles por las bellas causas, como el inmortal 
caballero del ideal, se ha encontrado con la realidad sanchopancesca. Recordemos especialmente el trato que a 
D. Quijote dieron los arrieros. Para éstos el caballero manchego era un loco que merecía ser apaleado. Pero para 
los que se deslizan por el mundo no a pacer mansamente, sino a vivir la propia vida saturada de inquietudes. D. 
Quijote ha pasado a ser símbolo de generosidades. Para éstos últimos, tales tropiezos del amigo Gaita Isern no 
pueden ser sino los galardones tal vez los de mayor mérito cosechados ya en una labor que puede ser fecunda a 
juzgar por los bellos auspicios de su iniciación." 
832 .- "La Compañía de Ferrocarriles de Mallorca continua pagando morosamente a sus empleados y 
obreros. ¡Así, con toda tranquilidad! Y esta Compañía —que concepto de la estatética[sic] tienen estos señores 
del encasillado familiar— han mandado construir un vallado al pié de la Catedral en los terrenos ganados al mar 
y nada menos que para almacenes de carbón. ¡Protestamos de que siga esta Compañía perjudicando a los 
obreros por la inepcia de sus directores! Protestamos de que estos desaprensivos puedan atentar libremente 
contra la estética de nuestra ciudad. Un nuevo Comisario del Estado para la Compañía de Ferrocarriles. Los 
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el 26 d'octubre,834 l'òrgan d'ERB, tornava a criticar la manca de pagament dels obrers de la 
Companyia de Ferrocarrils de Mallorca. 
 
b) Les crítiques a la qüestió del Crèdit Balear 
El 4 de maig de 1935, apareix per primera vegada en les planes del setmanari República la 
qüestió de l'afer del Crèdit Balear. Es denunciava una desviació d'actius del banc, xifrada en 
35 milions de pessetes, i que això havia deixat molts de petits estalviadors sense els seus 
estalvis. El Consell d'Administració del banc va voler arribar a un acord amb els petits 
dipositaris, però aquesta decisió els estalviadors no tenien garantits el reintegrament íntegre 
dels seus estalvis. El setmanari denuncià les pressions que havien sofert els inversors per tal 
que acceptassin aquest acord i des de les planes de l'òrgan d'ERB s'aconsellava als 
estalviadors a formar una associació entre tots els damnificats per actuar judicialment contra 
el banc i els seus directius.835 “ 
L'11 de maig, aconsellava als creditors del banc no signar la fulla d'“arreglo” que oferia el 
Consell d'Administració.836 Novament, el 25 de maig, apuntava a les conseqüències polítiques 
en la forma com es desenvolupava l'afer del Crèdit Balear i s'exigia a les autoritats 
competents l'inici d'una investigació per aclarir responsabilitats.837 El 8 de juny, se seguia 
demanant la depuració de responsabilitats "para quienes directa o indirectamente, por 
descuido, negligencia o por lucro personal en contra de los intereses de la comunidad, son los 
causantes del desastre que ha arruinado la economía mallorquina, paralizando la vida 
industrial por una parte, pero sobre todo malversando los fondos que habían recibido en 
custodia de los depositantes." També denunciava que en el darrer any vocals de la junta i 
familiars havien tret els seus estalvis del banc donada la mala situació financera de l'entitat.838  
El 15 de juny, es denuncià els acords que per part de les autoritats i grups conservadors es 
promovien per exculpar els membres del Consell d'Administració del Crèdit Balear, deixant 
els petits estalviadors sense el cobrament dels seus dipòsits.839 Tot i que el serial intitulat "El 
asunto del Crédito Balear" s'acabà en aquest número, les pàgines de Republicà encara feren 
referència a l'afer del Crèdit Balear, com la carta de Joan Thomàs que contestava la que havia 
enviada als creditors de l'entitat bancària Manuel Monserrat i que no havia estat publicada en 
la premsa diària ciutadana.840 El 27 de juliol, en un article titulat "Finis coronat opus" es 
criticava la solució que s'havia presentat al Jutjat sol·licitant l'aixecament de la suspensió de 
pagaments i que aquesta solució afectaria sobretot als creditors petits.841 
El gener i febrer de 1936, en plena campanya electoral del comicis generals, des de les 
pàgines del diari Antorxa el tema de l'afer del Crèdit Balear va ser un eix fonamental de la 
campanya del Front Popular d'Esquerres. 

obreros le podrán saludar con "las manos vacías". Destacat a República, núm. 83. Palma, 14 de setembre de 
1935, pàg. 3.  
833 .- "Ho deim?", a República, núm. 88. Palma, 19 d'octubre de 1935, pàg. 4. 
834 .- "Dijous era St. Rafel. El Director de la C. F. M. feia festa. Es diu que els seus amics els ferroviaris –
que encara no han cobrat!— l'obsequiaren amb un present original: una part de la fam que passen." Destacat a 
República, núm. 89. Palma, 26 d'octubre de 1935, pàg. 3.  
835 .- MAYA: "El Crédito Balear", a República, núm. 65. Palma, dissabte, 4 de maig de 1935, pàg. 3. 
836 .- "El Crédito Balear", a República, núm. 66. Palma, dissabte, 11 de maig de 1935, pàg. 4. 
837 .- "El asunto del Crédito Balear", a República, núm. 68. Palma, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 3.  
838 .- "El asunto del Crédito Balear", a República, núm. 70. Palma, 8 de juny de 1935, pàg. 3. 
839 .- "El asunto del Crédito Balear", a República, núm. 71. Palma, dissabte, 15 de juny de 1935, pàg. 3. 
840 .- THOMÀS, Juan: "Carta abierta. El asunto del Crédito Balear", a República, núm. 74. Palma, 
dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 4;  
841 .- "Finis coronat opus. Asunto del Crédito", a República, núm. 77. Palma, dissabte, 27 de juliol de 
1935, pàg. 4. 
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c) Les crítiques a l'afer de l'Estraperlo. 
L'escàndol polític de l'afer de l'estraperlo afectà directament el Partit Republicà Radical i 
tingué ampli ressò a Mallorca perquè un dels llocs on s'havia instal·lat la ruleta trucada, a 
més del Casino de Sant Sebastià, havia estat l'Hotel Formentor. 
Al començament d'octubre de 1935, el president Alcalá-Zamora féu arribar al Govern la 
denúncia d'un home de negocis holandès, Daniel Strauss, que el 1934 havia introduït amb el 
seu soci, Perlowitz, un joc de ruleta trucat, conegut popularment com estraperlo pel nom dels 
seus propietaris. Per aconseguir l'aprovació de la seva instal·lació —ja que a Espanya els jocs 
d'atzar estaven prohibits—, Strauss afirmava haver subornat diversos polítics del Partit 
Republicà Radical. 
Davant l'escàndol per l'afer de l'estraperlo, des de les pàgines del setmanari República es 
sol·licità la dimissió del governador civil, el radical Joan Manent.842 
Tot i que el president del Govern, Alejandro Lerroux, no havia fet cas de la denúncia de 
Strauss, el president de la República es negà a silenciar-la i obligà al Govern a traslladar el 
cas al Parlament, que designà una comissió per estudiar-ho. El dictamen de la comissió 
assenyalà la culpabilitat de radicals històrics, com Emiliano Iglesias, Joan Pich i Pon, 
Sigfrido Blasco-Ibáñez, Aurelio Lerroux, Eduardo Benzo —exsecretari de la Governació que 
havia gestionat el permís per a la ruleta— i Salazar Alonso —exministre de la Governació 
que havia signat el permís per a la ruleta.— El 28 d'octubre, les Corts varen votar la 
culpabilitat política de tots els acusats, a excepció de l'exministre Salazar Alonso. Afectats 
per aquest escàndol, Lerroux i Rocha varen abandonar el gabinet ministerial.  
El 5 de novembre, l'òrgan d'ERB publicà en portada, sota el titular "Asquerosa inmundicia... 
que asfixia al "bloque", àmplia informació sobre l'afer. D'una banda, reproduí la llista dels 
complicats en l'afer, com Aurelio Lerroux, Eduardo Benzo Cano, Salazar Alonso, Joan Pich i 
Pon, Miguel Galante, José Valdivia, Santiago Vilardell, Sigfrido Balsco i, de l'altra, reproduí 
el discurs de Gil Robles del 9 d'octubre en l'homenatge a Lerroux.843 També, com a editorial, 
denuncià la vergonyosa i escandalosa actuació dels radicals, amb la complicitat de la CEDA, 
i exigí la dissolució de les Corts.844 A més, es comentava la polèmica entre el Partit Republicà 

842 .- "Un gobernador que debe dimitir", a República, núm. 89. Palma, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàg. 
4. "Ho deim?", a República, núm. 89. Palma, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàg. 4. També com a destacat 
publicà "¡¡Straperlo!!... El governador, Sr. Manent encara no ha dimitit", a República, núm. 89. Palma, dissabte, 
26 d'octubre de 1935, pàg. 4; " 
843 .- "Asquerosa inmundicia... que asfixia al "bloque", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de 
novembre de 1935, pàg. 1. 
844 .- "Straperlo. ¿Negocios en calderilla? Por el resultado parcial de estos si, pero los encartados se las 
prometían muy felices con los beneficios que les depararía este juego de "destreza". ¡Oh bruticia de estos 
republicanos históricos devenidos en pacificadores de espíritus! ¿Y esta otra bruticia de las derechas españolas 
que han encubierto este encandaloso y vergonzante latrocinio? Yacen todos en el montón del pudridero nacional 
por severísima sentencia del pueblo republicano. La indignación y la repugnancia del pueblo abarca a todos: a 
los encubridores y a los ladrones. Los radicales han dado el fruto que de ellos se podía esperar, el único que 
podían ofrecer. Las derechas, la CEDA, ignoraba lo que significa la República. Esta tiene de bueno que cuando 
sale una inmoral o unos cuantos, les pone en la vindicta pública. Se equivocaron las derechas al creer que 
habían elevado a la República tan lejos por los caminos de prostitución que era ya posible encubrir las 
inmoralidades mismas que ellos amparaban durante la Monarquía. No ha podido suceder, sin el castigo debido, 
en la República lo que ocurría durante la Monarquía en la que descaradamente Alfonso XIII se exhibía en las 
salas de juego, se retrataba rodeado de "crounpiers" y se paseaba en auto con Mr. Marquet, concesionario del 
juego como Strauss de los lerruxistas. En la República a los hombres públicos que imitan procedimientos 
iguales a Alfonso XIII se les ejecuta a ellos y a los encubridores. 
 El resultado de todo esto debió ser la disolución de las Cortes. Pero a veces se aplazan las cosas por 
una cuestión de epidermis. Todo vendrá no obstante. Y actuarán los juzgados de guardia y se abrirán las 
cárceles." "Asquerosa inmundicia... que asfixia al "bloque", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de 
novembre de 1935, pàg. 1. 
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Radical i la CEDA que havent romput l'aliança política i les acusacions mútues, especialment 
el suport de les dretes als radicals en la segona volta de les eleccions generals de novembre 
de 1933.845 L'òrgan d'ERB feia referència també a la reacció de protesta de la premsa diària 
de Palma davant les afirmacions de Strauss que havia comprat el seu silenci en l'afer del 
joc.846 
L'afer de l'estraperlo també va servir per obrir una polèmica entre el diari menorquí La Voz 
de Menorca i el setmanari República, bàsicament pels atacs d'aquest segon a la figura de 
Joan Manent per la seva responsabilitat a l'afer.847 
Igual que va succeir amb l'afer del Crèdit Balear, l'escàndol de l'estraperlo també va ser un 
dels eixos de crítica de la campanya del Front Popular d'Esquerres en les eleccions generals 
de febrer de 1936.848 
 
d) Els afers protagonitzats pel financer Joan March Ordinas.  
Des del núm. 78 (3 d'agost de 1935) al núm. 87 (12 d'octubre de 1935), República publicà el 
fulletó "El capitalismo español al desnudo" amb el qual s'havia donat a conèixer aquell any 
l'assagista, periodista, diplomàtic i membre del Partit Socialista Antonio Ramos Oliveira.849 
En aquest serial, Ramos Oliveira relatava tots els afers tèrbols en els quals Joan March estava 
implicat i tenia la complicitat dels polítics conservadors, com els seus negocis fraudulents, el 
tabac al Protectorat espanyol del Marroc, la petroliera de Petrolis Portopí i la Companyia 
Transmediterrània. 

845 .- CIVIS: "Los trapos al sol", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 2. 
846 .- S'afirmava: "La prensa de Palma ha exteriorizado, naturalmente, su airada protesta por la afirmación 
de Straus de que había comprado su silencio en el asunto del juego. 
 Nosotros creemos honradamente que los aludidos periódicos no cobraron cantidad alguna para 
silenciar la vergonzosa aparición del Straperlo. Pero lo cierto es que todos ellos publicaban llamativos anuncios 
del citado aparato, expandiendo por los ámbitos de la isla la nueva de su funcionamiento. ¿De qué bolsa salió el 
dinero para este servicio pagado de la prensa? De la bolsa de Straus; de ahí que no sea extraño que Straus diga 
que había comprado el silencio de la prensa porque efectivamente dió dinero para la misma en forma de 
anuncios y el silencio existió. Pero este asunto tiene otro aspecto no menos interesante. ¿Es lícito que unos 
periódicos que se precian de ser propagadores e impulsores de la cultura, no titubeen, por puro interés 
comercial, en publicar anuncios de un vicio de tan funestísimas consecuencias? Este hecho por si solo es ya 
digno de la más acre censura. El materialismo que tantos estragos ha hecho en la prensa de todos los países, al 
parecer vino mucho antes que el Straperlo; y nuestra prensa diaria, agazapada en una elástica zona moderada, 
disimula con espíritu acomodaticio y contemporizador sus fallas espirituales. Pero a veces su situación equivoca 
les hace dar serios traspiés como el del caso apuntado."  "Straus y la prensa de Palma", a República, núm. 90. 
Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 2; 
847 .- CIVIS: "Arrojar la cara, importa...", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, 
pàg. 2; VIRUS: "Para "La Voz de Menorca" en su calle de la Amargura", a República, núm. 90. Palma, 
dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 2, i "Con, de, en, por, sin, sobre, tras.... de Straperlo", a República, núms. 
92-93. Palma, dissabte, 23 de novembre de 1935, pàg. 5; 
848 .- "Contra los cómplices de los "Straperlos", a República, núm. 97. Palma, 28 de desembre de 1935, 
pàg. 1. 
849 .- En la introducció del serial del fulletó s'afirmava "Empezamos hoy la publicación del folletín de 
"República". En esta sección se hará una selección de pasages interesantes de las más diversas obras. La 
continuidad será por el interés. Hoy empezamos entresacando de "El Capitalismo español al desnudo" este 
capítulo. "El capitalismo al desnudo. Folletín", a República, núm. 77. Palma, 3 d'agost de 1935, pàg. 3; a 
República, núm. 78. Palma, 10 d'agost de 1935, pàg. 3; a República, núm. 79. Palma, 17 d'agost de 1935, pàg. 
3; a República, núm. 80. Palma, 24 d'agost de 1935, pàg. 3; a República, núm. 81. Palma, 31d'agost de 1935, 
pàg. 3; a República, núm. 82. Palma, 7 de setembre de 1935, pàg. 3; a República, núm. 83. Palma, 14 de 
setembre de 1935, pàg. 3; a República, núm. 84. Palma, 21 de setembre de 1935, pàg. 3; a República, núm. 85. 
Palma, 28 de setembre de 1935, pàg. 3; a República, núm. 86. Palma, 5 d'octubre de 1935, pàg. 3, i a República, 
núm. 87. Palma, 12 d'octubre de 1935, pàg. 3;  
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Així mateix, des de les planes del setmanari República es denuncià la pràctica del contraban 
a l'illa i s'insinuà que al darrera del negoci hi havia la mà del financer Joan March Ordinas.850  
Al final de desembre de 1935, davant la imminència de la convocatòria de noves eleccions 
generals, des de l'òrgan d'ERB s'intensificaren les crítiques a March i a la seva estratègia 
política a les illes.851 També es denuncià l'amistat i els vincles entre el nou governador civil i 
March.852 
En aquells mesos, el setmanari República també es féu ressò de la detenció de l'escriptor 
republicà Antonio Espina, que a l'octubre de 1935 es trobava detingut a la presó de Larrinaga 
per una denúncia del cónsol d'Alemanya a Bilbao, fet que motivà que un bon grup 
intel·lectuals publicassin a Madrid una manifest de suport,853 del qual República se'n féu 
ressó. Així mateix, es féu ressò de les morts de Luis Bello854 i de l'anomenat “pare de la 
República,” Manuel Bartolomé Cossio.855 
 

850 .- "Contrabandistas y ladrones. ¿Las derechas...?", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 
1935, pàg. 1; "Contrabandistas y ladrones. Las derechas", a República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 d'agost de 
1935, pàg. 4; destacat a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 2 
851 .- "Ante las próximas elecciones. En la Península el fascismo declarado y en Mallorca el retorno al 
cacicato de March", a República, núm. 97. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, pàg. 1; "Un copo electoral 
brindado al Gobierno", a República, núm. 98. Palma, dissabte, 4 de gener de 1936, pàg. 2, i E[nrique] M[olina] 
R[avelló]: "March, March y March", a República, núm. 100. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 4. 
852 .- "El Governador de les Balears es amic i advocat de Joan March", destacat a República, núm. 98. 
Palma, dissabte, 4 de gener de 1936, pàg. 1 i a República, núm. 100. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 
1; "¿Queda alguna duda?", a República, núm. 98. Palma, dissabte, 4 de gener de 1936, pàg. 1. 
853 .- El 30 de setembre de 1935, Antonio Espina ingressà a la presó de Larrinaga per la publicació d'un 
article en el diari El Liberal, de Bilbao, en el qual el fiscal va estimar que s'hi vertien conceptes injuriosos contra 
Hitler. La denúncia va ser motivada pel consul alemany de Bilbao i aquest article va ser publicat no únicament 
pel diari de Bilbao sinó també per altres abonats a l'agència Sirval. El 3 d'octubre, es va veure la causa instruïda 
contra Espina davant el Tribunal d'Urgència i el fiscal demanà una condemna de 4 mesos i 1 dia mentre que el 
defensor sol·licità l'absolució. El tribunal el condemnà a la pena d'1 mes i 1 dia d'arrest. El dia 8, Espina va 
rebre un telegrama d'adhesió de la Junta de Govern de l'Ateneo de Madrid. El dia 13, Azorín, Pío Baroja, José 
Bergamín, Julián Besteiro, Ignacio Bolivar, E. Díez-Canedo, Juan José Domenchina, Juan Ramón Jiménez, Luís 
Jiménez de Asúa, Gregorio Marañón, José Moreno Villa, Fernando de los Ríos i Gonzalo R. Lafora varen 
subscriure un manifest d'adhesió a Espina. Aquest manifest va ser reproduït per República i afirmava: "Un 
escritor español, Antonio Espina, ha llevado una vida de trabajo. Su inteligencia ha sido siempre independiente. 
No se ha comprometido su dignidad en nada. Por permanecer exento ha rehusado cargos públicos. Sus trabajos 
literarios se han llevado todas sus energías. Sus lectores, millares y millares de lectores, le siguen. A la 
confianza en su probidad y en su delicadeza se debe. La hoja diaria, que tantos afanes supone, que tantos 
esfuerzos absorbe, tiene en Antonio Espina un culto perseverante. La actualidad impone al escritor un juicio 
cotidiano. No es posible hurtarse en buena ley al deber. Y el deber lleva muchas veces al sacrificio. Antonio 
Espina, periodista, fiel a su conciencia, leal para sus lectores, roza hoy en lo doloroso. Con Antonio Espina, 
afectuosamente; en estas horas de noble sufrimiento, estamos todos. Los derechos de la crítica son 
imprescriptibles. Contra los menoscabos y detrimientos de tal derecho, protestamos con energía. No 
encontramos a las esencias lo que es achaque del accidente. Por lo mismo que amamos las esencias, ansiamos 
que se mantengan puras, íntegras, por encima de las contingencias varias de la política y de las personales 
flaquezas." "Al costat de Antonio Espina", a República, núm. 88. Palma, dissabte, 19 d'octubre de 1935, pàg. 1. 
El 29 d'octubre, Espina va sortir de la presó després de complir l'arrest El 16 de novembre, es féu un banquet 
d'homenatge a Espina a Madrid en el qual va intervenir Manuel Azaña.  
854 .- "La mort de Lluis Bello", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 4; 
"Como fué detenido don Luís Bello", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 4 
(reproducció d'un formanet del llibre de Manuel Azaña: Mi rebelión en Barcelona); PRATS, Alard: "Fatalva un 
fill", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 4 (article reproduït del diari La 
Humanitat); "La pobresa del senyor Bello", a República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, 
pàg. 4 (destacat); "Tota la Catalunya gran plora desconsolada la mort del gran quixot castellà Lluis Bello", a 
República, núm. 90. Palma, dissabte, 5 de novembre de 1935, pàg. 4 (destacat). 
855 .- "Padre de la República", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de setembre de 1935, pàg. 1. 
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La campanya mallorquinista 
Des de l'1 d'agost de 1935, el setmanari començà la publicació de destacats en portada on 
afirmava que Azaña representava l'autonomia, la justícia social, la llibertat religiosa, 
l'ensenyança, el treball i la prosperitat mentre que Gil Robles simbolitzava el centralisme; la 
crisi permanent; la protecció dels jesuïtes i patrons: el tancament d'escoles i la persecució 
dels obrers.856 També inicià, mitjançant aquest mètode, una campanya mallorquinista que es 
caracteritzà per la defensa de l'ús i coneixement escrit del "mallorquí."857 
El 10 d'agost, publicà destacats que deien "Quan trobeu... un mallorquí que vos parli de 
patriotisme preguntau-li si ja sap llegir i escriure la seva llengua, la única llengua que li va 
ensenyar sa mare. Aquest es el primer deure patriòtic"; "Quan trobeu... un mallorquí que voti 
per partits centralistes i forasters que aspiren a arrabassar-nos el nostre sentiment més íntim, 
el del nostre idioma, preguntau-li si en dipositar la papereta no li cau la cara de vergonya. La 
traició a la terra que el va veure néixer", i "Quan trobeu... un mallorquí que parli en castellà 
amb els altres mallorquins, declarau-lo enemic vostre. Es un germà que ven el seu mateix 
germà. Es un fill que escup al rostre de sa mare."858 Sobre el mallorquinisme polític afirmava, 
en forma de destacats, que "El mallorquinisme... ha estat fins avui reaccionari. Si no ha 
triomfat es per aquest motiu: No ha sabut cercar l'ànima del poble. No ha despertat els que 
dormien. S'ha doblegat a les exigències dels rics i dels capellans. Mallorquinista fins avui era 
gairebé el mateix que putrefacte" i "El mallorquinisme... ha d'ésser una força viva, agafada a 
tots els progressos polítics. Mallorquinista i revolucionari han d'ésser sinònims. El 
mallorquinisme aspira a la regeneració de Mallorca, però encara més a la regeneració dels 
mallorquins. No desitjam la companyia de peresosos i somiatruites. Volem captar els 
treballadors polítics que forjaran la pàtria de demà."859 
El 17 d'agost, li dedicà l'editorial "Mallorquinisme i llengua"860 Criticava la folklorització del 
mallorquinisme que fins aleshores s'havia fet i defensava que el nou mallorquinisme havia de 
defensar, primerament, l'ús social de la llengua.861 Així mateix, vinculava el nou 

856 .- Destacats a República, núm. 77. Palma, dissabte, 1 d'agost de 1935, pàg. 1. 
857 .- Indicava "Mallorquí: Honora la teva llengua. L'idioma serà l'instrument de la nostra alliberació 
política." "Mallorquí: Pren conciència de la teva veritable pàtria. No hi ha dues pàtries." I "Mallorquí: Aprén a 
escriure la nostra llengua. Defensaçla, Propàgaçla, Exalta-la." Destacats a República, núm. 77. Palma, dissabte, 
1 d'agost de 1935, pàg. 1. 
858 .- Destacats a República, núm. 78. Palma, dissabte, 10 d'agost de 1935, pàg. 4. 
859 .- Destacats a República, núm. 78. Palma, dissabte, 10 d'agost de 1935, pàg. 4. 
860 .- "Mallorquinisme i llengua", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
Reproduït a MORRO, Mateu i SERRA, Sebastià: L'esquerra nacionalista a Mallorca (1900-1936). Edicions de 
La Magrana/Diputació de Barcelona. Barcelona, 1986, pàgs. 191-193. 
861 .- Afirmava: "Es que fins ara la gent —pobra i poca gent!— que ha parlat de mallorquinisme ens ha fet 
sempre l'efecte de que xerrava de la lluna. Tot era escriure poesies ensucrades i parlar-nos de Ses Erasses, dels 
boleros i de les pagesetes que van a cercar aigua a la font i que tenen una cara rodona com una magrana. 
Naturalment els mallorquins quan llegien dois d'aquests tipus s'adormien. I feien bé d'adormir-se. Perque 
aquesta música celestial no serveix per res. Era trist, però tots sabien que el mallorquinisme era explotat per 
cuatre xiflats inútils i xeremiaires. Això ha de canviar. Més ben dit ha canviat a hores d'ara. A Mallorca són 
comptats els que senten el mallorquinisme, però els patriotes d'avui, que viuen no en el segle XII sinó en el XX 
i que no pensen en el Rei En Jaume sinó en la política present, en la salvació i regeneració d'aquest país que 
tenim entre les nostres mans i que hem de recrear i esculpir de bell nou, aquests patriotes mallorquins moderns 
tenen una concepció del mallorquinisme oposada a la que hem explicat. Abans de qualsevol lema n'hi posen un 
que és l'essència mateixa de la doctrina política que defensen: La llengua. Perque, fixau-vos hi, tots aquests 
senyors que fins al present ens han emmalaltit les orelles parlant com a lloros de Mallorca i les seves glòries, no 
escrivien gaire en mallorquí. No han sabut crear ni un setmanari, ni un diari que fossin escrits en la nostra 
llengua. Molt d'ells ni saben ortografia mallorquina i quan escriuen a la família ho fan en castellà, i quin 
castellà! Es un fet que a Mallorca no en sap ningú d'escriure en castellà (excepció feta —tots ho sabeu— de 
Gabriel Alomar). Els diaris de Palma —tan castelleneros tots ells— estan escrits amb les potes de darrera. Fan 
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mallorquinisme a la defensa de la República i de l'esquerranisme i a la reivindicació de la 
personalitat de Mallorca.862 Aleshores, atribuïa un fet destacat a la participació de "la massa" 
en aquest procés863 i assenyalava la importància de l'escola en català en aquest procés.864 
A més, publicà, en potada, destacats com "Hi ha moltes maneres... d'ésser espanyol. Noltros 
tenim la nostra manera i no volem que els altres ens imposin la seva. Noltros deim: El 
mallorquí és una llengua espanyola. Es una llengua espanyola perque molts de mils 
d'espanyols la parlen dins Espanya. El mallorquí, doncs, té tants de drets com qualsevol altra 
llengua espanyola. No volem ésser ciutadans de segona classe"865 o "Demanam... per al 
mallorquí els mateixos drets que té el castellà. ¿Que dirien a Burgos si a l'Audiència els 
jutges parlasseun en mallorquí? ¿Que dirien a Avila si a l'Institut els parlassen els catedràtics 
en mallorquí? Posarien el crit al cel. Dirien que els atropellen. ¿I per quin motiu a les escoles 
de Buger o de Santanyí els mestres han de parlar en castellà? ¿No es exactament el mateix 
cas? ¿No tenim raó si deim que som atropellats?"866 
També va incloure, en la plana 4, destacats, com "La nostra literatura... no és la literatura 
castellana. La literatura castellana es una literatura forastera escrita en llengua forastera. Tan 
oficial com volgueu, però no mallorquina. Si el castellà no és la nostra literatura. Aixó és una 
nostra llengua, la literatura castellana no es la veritat com un temple"; "Els nostres autors... 
son els que escriuren la nostra llengua. Es a dir els autors mallorquins, els autors valencians, 
els autors catalans. Perque la llengua que la gent parla a Palma, a València i Barcelona es la 
mateixa. Entre el valencià i el mallorquí hi ha les mateixes petites diferències que entre el 
castella i l'andaluç. I ningú ha dit mai que el castellà i l'andaluç no siguin la mateixa llengua", 
i "Hem de llegir... les obres escrites en la nostra llengua. Perqué tots els esforços que es facin 
per escriure bé una llengua forastera com el castellà son inútils. Els escriptors mallorquins 
que interessen a Madrid són els que han escrit en mallorquí. A Madrid no llegeixen els genis 

vergonya. Els periodistes d'aquí no han vist mai una gramàtica ni pels forros." "Mallorquinisme i llengua", a 
República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
862 .- Indicava: "Però tornem a aquests estantissos mallorquinistes. Comparem-los amb els mallorquinistes 
nous. Posem-los davant d'un fet que ens donarà la veritat d'uns i altres. Davant el fet republicà. Perquè? Perque 
la República —ara vivim en Monarquia, pitjor que en Monarquia— ha estat la defensora i la propugnadora de la 
resurrecció dels esperits autèntics que vibren per tots els costats d'Espanya. La República no ha volgut falsificar 
els sentiments de cada poble espanyol. No ha volgut desfressar la intimitat dels grups ètnics i llinguístics. Bé; 
doncs els vells mallorquinistes no són republicans. I nosaltres som republicans i republicans d'esquerra, perquè 
està vist i provat que República i Esquerrisme són sinónims. El mallorquinisme representa per noltros una 
defensa de la nostra personalitat. Confessam amb tristesa que actualment le[sic] nostre poble es un poble 
decadent perque no té cap ideal col·lectiu que l'exalti. Esser mallorquí l'any 1935 no vol dir res de gran, de fort 
ni de noble. I allò que noltros volem es conquerir la nostra personalitat. Elevar aquest fet —ésser mallorquí— a 
una categoria envejable. Regenerar-nos políticament. Pesar dins la vida d'Espanya. Influir. Donar directius. 
Perdre la nostra calma tradicional i beneita. Transformar-nos en un poble nou i batallador." "Mallorquinisme i 
llengua", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
863 .- Assenyalava: "I la massa? Com pensau fer la conquista de la multitud que avui encara no ha 
descobert el signe de la pròpia personalitat? La massa, responem, vendrà tota sola cap a noltros. Es qüestió de 
temps, però de poc temps. Bastarà que ens escolti dues o tres vegades —és que no li han parlat mai de cor a 
cor!— i serà nostra. Nostra. Es a dir obrera de la reconstrucció de Mallorca, de la revolució de Mallorca. Perque 
la nostra obra serà una veritable revolució. Voleu més revolució que que els mallorquins sàpiguen que són 
mallorquins?" "Mallorquinisme i llengua", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
864 .- Acabava dient: "Finalment. Necessitam l'escola. L'escola de Mallorca ha d'ésser mallorquina. 
Consigna essencial del nostre programa. Ja hi ha molts de mestres a Mallorca que ensenyen el mallorquí als 
seus atlots. Però han d'ésser tots els mestres els que s'han d'imposar aquesta obligació patriòtica. A les escoles 
primàries i als Instituts volem imposar la nostra llengua que és tan digne com qualsevol altra forastera d'ocupar 
els llocs d'honor de la cultura." "Mallorquinisme i llengua", a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost 
de 1935, pàg. 1. 
865 .- Destacat a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
866 .- Destacat a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 1. 
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de província que embruten paper a "La Ultima Hora" o diuen bajanades a la primera plana de 
"El Día."867 
El 24 d'agost, el president del Consell Executiu del partit, Bernat Jofre, publicà un article 
sobre "Un punt de vista.- El nacionalisme"868 Respecte a les illes, afirmava "A Mallorca no ha 
existit mai de fet una política nacionalista. Si qualque vegada s'ha fet un intent d'iniciació, 
amb lleugeresa fortament censurable, s'ha deixat abortar en flor, pels enemics seculars de tan 
noble causa. La veritat es que el ressorgiment literari, tan estimable a Mallorca, no fou 
susceptible de transformació en moviment polític. Els nostres més destacats valors literaris, 
tan selectes en el camp de les lletres, no dubtaran ni han dubtat mai, impulsats per apetencies 
menyspreabls, en afiliarse als abominables cacicats polítics on solsment s'hi fa embrutidora 
política de banderia. I aquesta tasca de depuració política solament pot ésser realitzada per 
les esquerres si encerten en la tàctica escaient per assolir la màxima eficàcia. El secret està en 
situar-se sabiament en el punt precís de concurrència entre les orientacions espirituals que els 
dirigents han de imprimir a tota actuació política i les ànsies populars del moment." 
El 31 d'agost, es publicaren diversos destacats, com "Els que s'han indignat... La campanya 
mallorquinista de República ha tengut la virtud de provocar les ires de molta gent. Aixó és 
precisament el que voliem. Provocar una reacció en els nostres enemics es signe evident de 
que també l'hem provocada en els nostres amics. 
La prudència, la prudència... Aquestes paraules les hem escoltat aquests dies darrers no 
sabem ja quantes vegades. Uns deien: —Sou massa violents. Altres: —Anau alerta! Tots 
però volien el nostre silenci. Volien que continuàs un silenci que ja fa segles que dura. 
República, però... no callarà. Cada dia serem més imprudents i més violents. Direm totes les 
coses dures i aspres que calgui dir. Molestarem, perturbarem, no deixarem viure en pau. Cada 
setmana protestarem de moltes estupideses. Cada setmana farem professió de fe patriòtica 
mallorquina."869 Així mateix, també edità com a destacat: "Insistim... Fins que els 
mallorquins no sàpiguen bé la seva llengua no seran dignes políticament. Un mallorquí que 
no sàpiga escriure en mallorquí no és un bon patriota. 
Pero avui... ens dirigim particularment els mallorquins d'esquerra als nostres correligionaris. 
Perqué ells més que ningú, tenen aquella obligació sagrada. I República diu davant tothom 
que per vergonya dels republicans d'esquerra, la ignorància del mallorquí encara està molt 
extesa en les files. Encara n'hi ha que escriuen, exclusivament, en castellà. 
Això ha de canviar.... els republicans d'esquerra han de donar l'exemple. S'han de posar a 
estudiar el mallorquí. Han de comprar llibres mallorquins, valencians i catalans. ¿Com 
podríem predicar patriotisme si noltres no fóssim patriotes? No ens dol confessar les nostres 
falles. Amb la condició de que les superarem."870 
El 21 de setembre, novament República publicà diversos destacats en portada que afirmaven: 
"Volem parlar fi... Aixó és lo que diuen els cursis, ridículs i beneits mallorquins que parlen 
en castellà amb els altres mallorquins. Volen parlar fi. Diuen que parlar mallorquí no és 
distingit. Es poc elegant. ¿Qui son aquests? No vos ho hem de descubrir, perque tots else 
coneix. Generalment son alló que s'anomena bones families. La majoria monàrquics. Alguns 
botifarres. Pocs, cap republicà. Congregants, beatos i rapa-altars. Però no vos cregueu... que 
parlin fi, com diuen ells. Parlen més malament que els altres. Usen un castellà de cuina, amb 
un accent mallorquí que fa por. Quan van a Madrid ni els entenen. Noltros tampoc else volem 

867 .- Destacats a República, núm. 79. Palma, dissabte, 17 d'agost de 1935, pàg. 4. 
868 .- B[ernat] J[ofre]: "Un punt de vista.- El nacionalisme", a República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 
d'agost de 1935, pàg. 1. Reproduït a MORRO, Mateu i SERRA, Sebastià: L'esquerra nacionalista a Mallorca 
(1900-1936). Edicions de La Magrana/Diputació de Barcelona. Barcelona, 1986, pàgs. 194-196. 
869 .- Destacats a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 4. 
870 .- Destacats a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 4. 
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entendre. No compten."871 També edità en la mateixa pàgina els destacats: "Encara que 
sembli mentida.... República es un dels primers periòdics — si no és el primer de tots— que 
a Mallorca, s'ha atrevit a fer propaganda mallorquinista i, més que res, propaganda del nostre 
idioma gloriós. Fins ara ningú havia gosat alçar la veu. I eren molts els mallorquins que no 
havien sentit mai paraules com les nostres. Paraules que els excitassin a sentir la 
responsabilitat de la llengua que parlen. Paraules que els fessin avergonyir de la deixadessa 
en que la tenen. Paraules fortes, però exactes, dures i, desgraciadament, justes. Mallorquins! 
Escoltau el nostre clam. Apreneu a escriure la vostra llengua. Defensau-la. Defensau-la 
sobretot davant els forasters."872 
Altra vegada, el 5 d'octubre, publicava diversos destacats que afirmaven: "Demanam a la 
premsa d'esquerra.... que mallorquinitzi les seves planes. La prensa socialista i comunista de 
les Balears es tota ella escrita en llengua forastera. ¿Com poden parlar al poble, al poble 
auténtic, en una llengua estranya i superposa, fictícia? No demanam impossibles... No volem 
que mallorquinitzin tot lo que publiquen. República també és bilingue. S'ajusta a les 
circunstàncies i espera dies millors, quan el poble tendrà una cultura més alta per 
mallorquinitzar-se del tot. Però creim que es ridícul!... que la premsa popular, la que no 
pertany a Empreses burgeses, surti tota en llengua castellana. Socialistes i comunistes, no vos 
dexeu dominar per l'imperialisme castellà, de Royo Villanova i els monàrquics."873 
Aquests varen ser els darrers destacats que publicà República en la seva campanya de 
mallorquinització. 
Així mateix, hi trobam l'adhesió del Comitè Executiu d'ERC a la col·locació de la primera 
pedra al monument a l'incendi de Xàtiva per Felip V874 o crítiques per la manca d'assistència 
de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya davant l'estàtua del conseller 
en cap Rafel Casanova amb motiu de la celebració de l'11 de setembre a Catalunya.875 

871 .- Destacats a República, núm. 84. Palma, dissabte, 21 de setembre de 1935, pàg. 1. 
872 .- Destacats a República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 1935, pàg. 1. 
873 .- Destacats a República, núm. 86. Palma, dissabte, 5 d'octubre de 1935, pàg. 4. 
874 .- El Comitè Executiu envià com a adhesió als elements valencianistes la següent lletra: "Germans de 
València: Impossibilitats d'enviar a Xàtiva una representació del nostre Partit per l'acte de col·locar la primera 
pedra del Monument a l'incendi de Xàtiva per Felip V, i a les llibertats valencianes perdudes, us remetem la 
nostra adhesió enfervorida i el nostre anhel de trobar sovint contacte amb vosaltres que lluiteu a València per la 
doble causa Nacional i republicana, es a dir per la llibertat individual i col·lectiva. I és, no ja l'interès 
d'entendre'ns amb qualsevulla organització de doctrina coincident, és millor i més realment el sentiment de 
germanor que es deriva del mateix fons racial, de història i de llengua, el que ens lliga a vosaltres. I ultra encara 
aquest sentiment racial i uns ideals coincidents, ens inclina encara a esguardar València i els moviments dels 
seus homes representatius, la nostra vida comercial, quasibé amb caràcter exclusiu, amb València, Catalunya 
estricta i paisos occitans. Es per tots aquests motius que els vostros passos ultra la nostra simpatia i adhesió, 
mereixen encara el nostre més entusiasta encoratjament. Per obra conscient vostra, s'alçarà a Xàtiva la veu rebel 
de lanostra Pàtria única contra els imperialismes dels pobles opresors perquè tots els indrets de la Pàtria foren 
sotregats per la petjada humil·liant i venjativa de Felip V. El monument de Xàtiva serà, doncs, la protesta 
unànim contra aquestes gestes innobles, però serà ademés la fita-guia dels camins dreturers que ens han de 
portar a la nostra liberació. Nosaltres que hem sorgit a la palestra per a acabar la ignominia de la Mallorca, 
desfigurada, d'En Maura i d'En March, hereus de les finors espirituals de la Pàtria que també interpretaren 
l'Alcover i en Costa i que ens devem a la tasca de glorificació de l'idioma que plasmàs el fill de Mallorca, 
portentós geni de la raça. En Ramón Llull, som presents, en esperit, a Xàtiva en l'hora de la protesta, amb el 
desig de no ésser mai més esclaus, i en l'hora del propòsit d'ajuntar els nostros esforços, per sobre el pont de la 
mar plava, pel retrobament de la nostra Nacionalita, on cada uns dels nostres pobles es senti veritablement 
lliure, però a l'ensems units als demés amb els lligams d'una autèntica germanor.  Vostres per la Catalunya 
gran." "València per la Llibertat", a República, núm. 77. Palma, dissabte, 1 d'agost de 1935, pàg. 4.  
875 .- S'afirmava: "L'estàtua del conseller en cap ha estat, com en altres anys, coberta de flors. El poble 
català ha celebrat una vegada més la festa dels seus màrtirs. Però certes disposicions d'ordre ens han recordat els 
anys de la Dictadura. L'absència oficial de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat —aquesta trista 
Generalitat radical— ens ha demostrat quins és el veritable esperit de l'actual situació enfront de la tradició 
catalanista. L'any passat va ésser l'exèrcit, l'exèrcit d'Espanya, qui desfilà davant l'estàtua de Casanova. Enguany 
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La solidaritat amb el dirigent Bernat Jofre 
La presidència del míting del Teatre Balear del 19 de novembre per part de Bernat Jofre li 
ocasionà problemes ja que va ser suspès d'ocupació i se li obrí un expedient disciplinari com  
funcionari públic del Cos de Telègrafs.876 Aquell intent de represàlia provocà l'adhesió i la 
solidaritat dels presidents de les agrupacions d'ERB de Felanitx Pere Oliver Domenge (20 de 
novembre)877 i d'Andratx Guillem Pons (30 de novembre).878 El setmanari República també se 
solidaritzà i mostrà la seva adhesió a Jofre.879 
 
L'intent de fer un diari republicà 
Al començament de juny de 1935, es formà una comissió organitzadora —domiciliada al 
local d'ERB de la plaça de la Constitució de Palma— per intentar dur a terme una vella 
aspiració de les esquerres republicanes illenques: l'edició d'un diari republicà.880 El projecte 
havia de consistir en un diari de nit, d'àmplia informació, que "tratará las más variadas 

els guàrdies d'assalt no deixaven desfilar els patriòtics. La festa de l'onze de Setembre torna a tenir aquella forta 
imtimitat dels anys de lluita. Torna a vibrar de tensió popular. Torna a representar la protesta encesa de la massa 
del poble de Catalunya." "Aquest 11 de Setembre", a República, núm. 83. Palma, dissabte, 14 de setembre de 
1935, pàg. 1. 
876 .- "Contra la Constitución se persigue a D. Bernardo Jofre, a República, núms. 92-93. Palma, 23 de 
novembre de 1935, pàg. 10. S'advertia: "Al Sr. Jofre se le acusa de haber infringido un Reglamento cuyo espítu 
está en manifiesta pugna con las esencias republicanas y por tanto derogado, ya que el art. 41 de nuestra 
Constitución establece en forma categórica: "No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público, 
por su opinión política, social o religiosa. Pero en ésto como en otros asuntos, no es precisamente el espíritu 
republicano del 12 de Abril el imperante, sino el regresivo del conglomerado radical-agrario-cedista y de ahí el 
incidente que se ha promovido. De todos modos ha servido para patentizar al Sr. Jofre las muchas simpatías de 
que goza entre todas las izquierdas de Mallorca que le han hecho llegar su adhesión." 
877 .- Pere Oliver Domenge comunicà a la premsa que havia dirigit un ofici d'adhesió i suport a Bernat 
Jofre perquè per haver presidit el míting del Teatre Balear s'intentava la seva separació del cos de Telègrafs. 
"Política local. La Esquerra Republicana de Felanitx", a La Almudaina, dijous, 21 de novembre de 1935, pàg. 6. 
També "Contra la Constitución se persigue a D. Bernardo Jofre, a República, núms. 92-93. Palma, 23 de 
novembre de 1935, pàg. 10 i "La persecución contra el Presidente de "Esquerra", a República, núm. 94. Palma, 
30 de novembre de 1935, pàg. 1. 
878 .- El 30 de novembre, el president d'ERB d'Andratx, Guillem Pons, envià una carta a la premsa en què 
l'agrupació havia acordat per aclamació mostrar tota la seva solidaritat i adhesió al president del Comitè 
Executiu d'ERB, Bernat Jofre, que havia estat suspés d'ocupació i sou i sotmès a expedient disciplinari per, com 
a funcionari de l'Estat, haver presidit el míting del Teatre Balear. "Política local", a La Almudaina, diumenge, 1 
de desembre de 1935, pàg. 8. També "La persecución contra el Presidente de "Esquerra", a República, núm. 94. 
Palma, 30 de novembre de 1935, pàg. 1. 
879 .- S'afirmava que el moviment de simpatia cap a Jofre era una demostració de l'"estima de sus 
correligionarios y amigos, es la mejor condecoración que puede recibir como premio a sus ideales 
republicanos." "Contra la Constitución se persigue a D. Bernardo Jofre, a República, núms. 92-93. Palma, 23 de 
novembre de 1935, pàg. 10.  
880 .- "Como de todos es sabido, no sólo entre la masa cada día más vasta y creciente del izquierdismo, 
sino en la amplia zona de sana opinión no influída por pasiones innobles y mezquinas, desde hace tiempo se 
viene acariciando un férvido anhelo: el de sentirse interpretada, informada y orientada por un órgano de prensa 
que sea reflejo exacto de sus ansias y exponente de su existencia y vitalidad. Respondiendo a este unánime 
sentir, ya se habían hecho infructuosos intentos de realización de tal propósito. Pero si tal objetivo no se pudo 
conseguir, se debió a que siendo el carácter de la obra, incompatible con protecciones o mecenajes más o menos 
interesados que puedieran cohartar su independencia ideológica y restringir su libertad crítica, forzosamente 
había de apoyarse en el conjunto de aportaciones, de orden moral y material, de las personas que integran el 
sector de opinión aludido; y si en éste, existía el designio, ciertamente, faltaba la tensión de ánimo indispensable 
a la viabilidad de un empeño de tan honda raigambre popular. Por fortuna, merced a circunstancias de todos 
conocidas, pasamos por momentos de resurgimiento espiritual y dignificación política que hacen posible la 
empresa, si se acierta en acometerla con el entusiasmo, decisión y tenacidad que la importancia de la misma 
requieren. La conciencia de tal posibilidad es, para nosotros, ineludible imperativo de esta nueva tentativa y 
móvil único de dirigirnos a usted en demanda de su máximo esfuerzo de colaboración. 
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cuestiones con escrupuloso acatamiento a la verdad y a la justicia; ningún interés bastardo 
podrá mediatizarlo y su actuación responderá siempre a los postulados de la libertad e 
independencia aludidos, impregnando los juicios que emita de un sincero republicanismo y 
propugnando la justicia social." L'hora de sortida del diari havia de ser a les 18 h amb 
l'objectiu, d'una banda, d'arribar a la sortida dels trens i, de l'altra, de coincidir amb el 
tancament de les fàbriques, tallers i despatxos, "circunstancias ambas de gran importancia 
para su mejor difusión." 
El finançament d'aquesta nova publicació s'havia de fer per subscripció d'una butlleta amb la 
quantitat "máxima de sus posibilidades permitan" i l'aprovació dels estatuts que havien de 
regir la direcció i l'administració del periòdic s'havien d'aprovar en assemblea constitutiva en 
la qual cada subscriptor econòmic tendria un únic vot, fos quina fos la quantita subscrita, 
sempre que arribàs a un mínim de 50 pessetes.881 
Al començament de juliol de 1935, República publicà un brillant anàlisi sobre la situació de 
la premsa diària de Palma.882  
L'1 d'agost, República es va congratular de la nombrosa publicació de nous setmanaris 
d'esquerres.883 Defensa la fonamental estratègica ideològica d'aquestes publicacions. 

881 .- "Pró-diario Republicano", a República, núm. 70. Palma, dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 1.  
882 .- L'article deia: "Palma cuenta con cuatro diarios: dos de la mañana, uno de la tarde y uno de la noche. 
 Desde el punto de vista profesional, ninguno llena las condiciones esenciales que deben presidir la 
confección de un periódico: información, llamémosle con "baches", deficiente, colaboración mediocre y, sobre 
todo, falta de personalidad. Los periodistas tienen que hermanar su profesión con empleos burocráticos, ya que 
de lo contrario no podrían ni siquiera vivir dignamente. Políticamente, toda la Prensa está entregada a las 
derechas. "La Ultima Hora", el periódico más popular de Mallorca, proclama su fe monárquica en las vísperas 
electorales de abril de 1931. Luego..., sin hacerlo constar especificamente, parece que entró en el régimen al 
aplaudir la obra de los hombres de izquierdas durante el glorioso bienio, aunque sólo en las cuestiones locales. 
Hoy, sus mismas columnas están abiertas a los desafueros de los gestores municipales. Este diario, que tiene 
gran afición a las truculencias folletinescas, contribuyó eficazmente a la divulgación de las patrañas de Asturias. 
Más tarde, ha publicado en folletón el relato oficial de los hechos de Asturias y Cataluña. Su director-
propietario, don José Tous, es indiscutiblemente un gran enamorado de Mallorca, y sus cosas. Ello, no obstante, 
su periódico no ha podido sacudirse el yugo de don Juan March y, aunque sin hacerlo constar en su cabecera, 
está a su servicio. Así resulta que ni su mallorquinismo ha entrado en la médula del pueblo. 
 "El Día" fué fundado y es propiedad de don Juan March. Este diario es un eslabón más de la cadena 
que este hombre tiene en Mallorca para controlar su poderío caciquil. Nació "El Día" bajo los mejores 
auspicios. En sus columnas colaboraban Gabriel Alomar, Marcelino Domingo, Sirval, etc. No obstante, en la 
eclosión abrileña del 31, "El Día" propugnaba una candidatura monárquica. Desde la implantación de la 
República se cambió la colaboración: de Alomar a Romanones pasando por unas croniquillas de Pujol de 
"Informaciones", que iban sin firma, como de Redacción. Obsesión de "El Día": Azaña y los socialistas. Su 
partido exagerado, en lo que respecta a política nacional, le lleva a desvirtuar la esencia de noticias telegráficas 
si ellas son favorables a las izquierdas; no ha rectificado un ápice las calumnias de octubre, y el formidable 
discurso de Azaña en la Cámara fué comentado con este titular: Azaña intenta defenderse. 
 En lo que respecta a política local, su partidismo es todavía más enragé, hasta el punto de silenciar 
noticias de indiscutible interés público si ellas involucran algún prestigio para los partidos o los hombres de 
izquierda. 
 "El Día", liberal antaño, lobo con piel de oveja, que cantaba a la Libertad y a la Democracia, emplea 
hoy tres columnas para glosar las pintorescas conferencias del padre Laburu y pone en un brete a los periódicos 
católicos porque resulta más papista que el Papa. 
 "Correo de Mallorca" se titula diario católico, se imprime con licencia eclesiástica y recoge las 
inspiraciones del obispado. Tiene exigua tirada, viviendo de sus devotos suscriptores, y más aún, de sus 
protectores. No importa decir el tono de su política ni que sus forjadores se hallan en plena época medieval. 
 Queda, por último "La Almudaina", la consuetudinaria "Almudayna", un diario a la antigua usanza 
como los trajes de las corridas goyescas, de tipo conservador con unas gotas de regionalismo de derechas. A 
pesar de todo, cumple decir que tiene el prurito de informar bien a sus lectores. A veces lo consigue y otras no." 
"La prensa diaria de Palma", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 4. 
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Des de començament d'agost de 1935, el setmanari República es féu ressò dels continguts de 
setmanari Política, òrgan d'Izquierda Republicana.884 El 21 de setembre, destacà que el 
setmanari Política, es convertiria en diari.885 Aleshores, promogué una campanya de 
subscripcions a aquesta publicació.886 

883 .- S'afirmava "No pasa semana que no llegue a nuestra Redacción un nuevo semanario de izquierdas, 
portavoz de algún núcleo político entusiasta y en cuyas páginas se reflejan las inquietudes y anhelos de una 
zona de opinión, que con ritmo creciente se extiende por todos los ámbitos del país.  
 Nosotros nos congratulamos vivamente ante este hecho por muchas razones, entre las cuales queremos 
destacar, dos, principalmente: Primera, porque se trata de un exponente esperanzador para nuestras 
posibilidades futuras. Cuando en las estepas castellanas, en las feraces tierras levantinas, en las industriosas 
regiones del Norte, en los ricos campos de Andalucía, etc., es decir, en España entera, se siente la necesidad 
imperiosa de plasmar en letra impresa, las ansias y sentidos políticos y sociales, es que existen ya órganos 
políticos con un grado tal de capacitación ciudadana y de educación cívica, que fatalmente debe imponerse 
como rectores de la vida pública. 
 La otra satisfacción preferente, la fundamos en el innegable hecho de haber devuelto estas modestas 
hojas periodísticas a la prensa, todo el sentido romántico y elevado de los tiempos heróicos. 
 Las izquierdas principalmente hemos tenido que lamentar los derroteros funestos tomados últimamente 
por la prensa cuando de orientadora e intérprete de los intereses públicos ha descendido a ser defensora de las 
particulares apetencias de oligarquías financieras. Las aves de presa que el maquinismo forjó en el mundo de los 
negocios, clavó en ella sus garras poderosas, conocedoras de su inmenso poder. Y siempre abundan plumas 
mercenerias, conciencias claudicantes, temperamentos serviles dispuestos a alistarse en las filas de esta nueva 
piratería que tantos estragos ha inflingido y sigue causando a la humanidad. ¡Cuán distantes parecían aquellos 
tiempos en que los periódicos eran otras tantas barricadas del espíritu, tras las cuales un puñado de 
enfervorizados ciudadanos se batían generosa y valientemente por un ideal! 
 Sin embargo, estas hojas nuestras han recobrado las auténticas directrices y han venido a demostrar que 
no "todo está podrido en Dinamarca"; que frente a la ola reaccionaria gran demoledora de todo noble 
sentimiento, existe un pueblo despierto que lejos de dejarse arrastrar por la corriente fangosa de las regresiones 
feudales, se mantiene inconmovible en su legítimo afán de terminar definitivamente con tanta iniquidad y 
corrupción. 
 ¿Pero es que estos modestos semanarios de izquierdas, podrán luchar y vencer a los grandes rotativos 
de las derechas? Indudablemente. Entre unos y otros hay una esencial diferencia. El móvil que los condiciona, y 
el sentimiento que los anima. Los grandes rotativos, tienen mucho papel, mucha letra impresa, pero son 
anacrónicos respecto al ambiente del día, con las corrientes espirituales de hoy. Todo su afán consiste en repetir 
el milagro bíblico de Josué. Pero hoy ya no se para el Sol. sino que fatalmente sigue su curso. Los periódicos de 
derechas a pesar de sus muchas páginas, están deshabitados por completo. Los periódicos de izquierdas tienen 
en cambio un ideal que los anima. Y en las grandes luchas de la vida el espíritu siempre es el vencedor. 
 Estos queridos colegas, hermanos de alma, son pues el anuncio del triunfo de mañana. En sus páginas 
percibimos la intensa vibración ciudadana que está tensa en el país. Si los que dirigen la vida política de las 
izquierdas saben recogerla y aciertan en dar satisfacción a las ansias del pueblo español en su diversidad 
geográfica, se habrá conseguido dar eficacia y consistencia a un triunfo inevitable, y consolidar la República 
española en su contenido, progresiva y renovador." "Frondoso plantel de semanarios izquierdistas. Un 
exponente consolador", a República, núm. 77. Palma, dissabte, 1 d'agost de 1935, pàg. 1. 
884 .- "Política", a República, núm. 77. Palma, dissabte, 1 d'agost de 1935, pàg. 3. Política era l'òrgan 
oficiós d'Izquierda Republicana, que havia aparegut com a setmanari el 14 de març de 1935 i tenia com a 
director el veterà periodista i diputat Luis Bello. L'origen de Política havia estat una crida de la Comissió de 
Premsa d'Acció Republicana, mantingut després per Izquierda Republicana. AVILÉS FARRÉ, Juan: La 
izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, pàgs. 268-269. 
885 .- "Política" diario", a República, núm. 84. Palma, dissabte, 21 de setembre de 1935, pàg. 4; "Política 
diario", a República, núm. 87. Palma, dissabte, 12 d'octubre de 1935, pàg. 1. El 15 d'octubre, s'aconseguí 
convertir el setmanari Política en diari, fent una crida a la subscripció de 800 noves accions de 250 pessetes 
subdividides en dècims de 25 opcionalment pagadores en terminis mensuals. l'exdiputat Carles Esplà va 
substituir com a director a Luis Bello, que tenia la salut precària i poc després va morir. AVILÉS FARRÉ, Juan: 
La izquierda burguesa en la II República. Espasa Calpe, S.A. Madrid, 1985, pàg. 269. 
886 .- A més, publicà la butlleta de subscripció a aquest nou diari: "¡Republicanos de izquierda: suscribíos 
a Política diario!", a República, núm. 84. Palma, dissabte, 21 de setembre de 1935, pàg. 4; a República, núm. 
85. Palma, dissabte, 28 de setembre de 1935, pàg. 4;  
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Novament, el 10 d'agost, es criticava l'actitud de la premsa diària de Palma que era acusada 
d'enyorar la dominació dels Reis Catòlics.887  
També es féu ressò a la rebuda del director del setmanari Nosotros, de Manacor, Miquel 
Duran.888 A més, destacà l'ascens del setmanari esquerrà Maricel, d'Andratx.889 Així mateix, 

887 .- "Juegos de agua", a República, núm. 78. Palma, dissabte, 10 d'agost de 1935, pàg. 2. Després de 
defensar la tasca per la canalització de les aigües potables de Palma de l'Ajuntament d'esquerres criticà l'apatia 
dels consistoris anteriors sobre aquest tema. Afirmava "El coro de ranas se ha generalizado. Es la prensa diaria 
de Palma, esta prensa paleolítica para la cual no pasan los años, la que dirige la batuta a toda la grey cavernícola 
que piensa con ello desvirtuar o apagar la obra esplendente de las izquierdas en el Ayuntamiento. Y para 
servirla, esculpe en letras de molde las más absurdas necedades y las mentiras más falaces. Como mallorquines, 
sentimos que la cara nos cae de vergüenza. Lamentabilísimo, por no decir otra cosa que pugna con nuestra 
educación, que en los tiempos que vivimos haya quien sin pensar en la responsabilidad que involucra ser órgano 
de opinión, se obstina en hacer el ridículo cantando las excelencias de los pueblos inciviles de la Edad Media. 
Para estos individuos, la canalización de aguas potables y residuales, es una horrible aberración. Las 
poblaciones civilizadas del mundo, que desde tantos años tienen resuelto este problema, han tocado el violón. 
Nada de canalizar el agua, abajo las estaciones depuradoras, viva la tradición; que el agua se deslice por las 
calles entre boñigas y excementos antes de llegar a los celebérrimos depósitos de que nos habla "La Ultima 
Hora" en sus dosificados y soporíferos artículos. He ahí el programa. 
 Ah!, cuán necesario es poner las cartas boca arriba y D. Joaquín Verdaguer, el humorista de nuevo 
cuño que en "La Almudaina" nos explicaba sus sufrimientos y sus dolores por no poder tomar el baño diario, ha 
consumido durante los meses de abril, mayo y junio (según consta en su hoja de contador) cinco metros cúbicos 
de agua cada mes, cantidad irrisoria para lavarse, aunque no solo sea la cara. Y ahora clama porque no puede 
bañarse cada día! 
 D. José Tous, propietario de "La Ultima Hora", periódico defensor de los intereses particulares de 
dicho señor, disfrutaba, antes de la canalización, de un enorme caudal de agua que no les costaba un céntimo. 
La canalización de las aguas que significa sencillamente, su sana administración, ha proporcionado una mala 
jugarreta al Sr. Tous: la de colocarle un contador que silenciosa, pero sin descanso, marca, uno tras otro, toos 
los metros cúbicos que el Sr. Tous consume y que luego ha de pagar. ¡Como no ha de rasgarse las vestiduras! 
¡Con que tesón no ha de defender los "intereses del vecindario", si lo que hace no es sino defender los suyos 
propios! 
 Y en "El Día", el que dirije el cotarro hidráulico es única y exclusivamente un conocido pensador de 
Andraitx que pensando, pensando, pensando, cayó en la cuenta de que los concejales que más se distinguieron 
en la resolución del problema fueron los que le derrotaron en las últimas elecciones municipales, y así como Gil 
fué a Mestalla porque antes fué Azaña, así también el filósofo de "El Día"" se mete a hidráulico porque los que 
le derrotaron, que son su obsesión, en hidráulica se distinguieron. Esto lo saben hasta los Botones del órgano del 
serrallo marchista." 
888 .- "Indignante persecución", a República, núm. 65. Palma, dissabte, 4 de maig de 1935, pàg. 1; "Vista 
de la causa contra el Director de "Nosotros", a República, núm. 68. Palma, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 3; 
"En Manacor. Un recibimiento apoteósico a Miguel Durán", a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost 
de 1935, pàg. 2. 
889 .- "Maricel" semanario de izquierdas sigue ascendente su historia", a República, núm. 83. Palma, 
dissabte, 14 de setembre de 1935, pàg. 1. S'hi afirmà: "Dícese que los semanarios políticos son las luminarias de 
la idea. En efecto, el materialismo que todo lo corrompe suele hacer presa especial en la prensa diaria que casi 
en su totalidad ha dejado de ser portavoz sincero de una causa elevada, para convertirse en instrumento de 
empresa, servil y aduladora de inconfesables apetencias. Unicamente los semanarios, forjados unicamente en el 
entusiasmo y en la lucha en pro de nobles principios y sanas inquietudes, son como faros aislados, inaccesibles 
a la oleada corruptora, y focos guiadores de los espíritus libres. De ahí que tales modestas bojas, por su mayor 
capacidad de condensación de virtudes, sean, mejor que las páginas venales de los grandes rotativos, exponente 
real de la cultura y civilidad de un pueblo. Y tales consideraciones hacemos extensiva a los entusiastas 
semanarios que en Manacor, Porreras, Felanitx, etc. aparecen en un plano de dignidad e independencia que 
constrasta con el de la prensa diaria, nos han sido sugeridas por el batallador semanario republicano que se edita 
en Andraitx con el título de "Maricel". El veterano luchador por el ideal republicano, que cuenta ya con una 
brillante tradición, ha sido recientemente remozado y actualmente nos muestra sus páginas como antena 
captadora de las más diversas inquietudes cuyos perfiles son trazados por manos hábiles y maestras. Y esto 
precisamente, viene a coincidir con la entrada en la redacción de dicho periódico de un joven entusiasta cuya 
preparación y competencia no tiene unicamente en los libros su fuente de origen, sino que se ha templado 
curtido en la dura e incruenta lucha de la emigración. Nos referimos a D. Gaspar Porcel Alemany, valioso e 
incógnito propagandista de los ideales izquierdistas a quien nos complacemos en felicitar por su certera labor, 
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donà notícia de la reaparició del setmanari La Rambla de Cataluña890 i de l'aparició del del 
periòdic Pacto, òrgan del Partit Republicà Democràtic Federal de Mallorca.891 
La reivindicació intel·lectual de la figura de Gabriel Alomar. El setmanari República ja en el 
seu primer número publicà un article elogiós de la personalitat d'Alomar.892 Així mateix, al 
final de març de 1934, el setmanari féu pública una nota de salutació a Alomar arran del "seu 
retorn a la nostra terra."893 Així mateix, l'agost de 1934, reproduí les paraules d'Alomar sobre 
"el asesinato como arma política."894 
Però, va ser a la segona meitat de 1935, en què el setmanari va transcriure diversos textos 
d'Alomar, com “Gabriel Alomar diu...”895, "Mallorca en la Història i en la Cultura 
mediterrània",896 "La supervivencia de Sirval"897 i "Catalunya, València i Mallorca. El factor 
català en la nova Espanya."898 
 
La posició davant la situació internacional 
Si durant el 1934 l'atenció sobre la situació internacional del setmanari s'havia centrat 
bàsicament en l'ascens del feixisme, tant a Alemanya i Àustria com a Itàlia, al llarg de 1935, 
es denuncià fonamentalment la política colonitzadora del govern italià a Abissínia. 
El 31 d'agost, l'òrgan d'ERB, en portada, publicà l'article "Abisinia simbólica", en el qual 
denunciava l'agressió de la Itàlia de Mussolini a la nació d'Abissínia.899 Així mateix, en la 
pàgina 4, publicava el destacat "Absissinia per els absissins."900  i criticava el dirigent italià 
Benito Mussolini.901 Novament, el 12 d'octubre, l'òrgan d'ERB publicà en portada el destacat 
"Mussolini ja civilitza.... Ara els ha enviat als absissin gasos que els cremen i ceguen"902 i 
també inclogué articles del mestre d'escola algaidí Pere Capellà "Mussolini pregonero de la 

así como a la dirección de "Maricel" por el éxito obtenido que deseamos sea precursor de otros posteriores, 
siempre caminando por tan honrosas huellas." 
890 .- "La Rambla de Cataluña", a República, núm. 84. Palma, dissabte, 21 de setembre de 1935, pàg. 2. 
891 .- "Pacto", a República, núm. 74. Palma, dissabte, 6 de juliol de 1935, pàg. 3. 
892 .- "Don Gabriel Alomar", a República, núm. 1. Palma, dissabte, 27 de gener de 1934, pàg. 2. 
893 .- Destacat a República, núm. 10. Palma, dissabte, 31 de març de 1934, pàg. 1. A més, es deia: "No 
oblidam que Alomar es la genuina i veritable representació de les nostres ànsies autonomistes i liberals." 
894 .- "Palabras de Alomar- El asesinato como arma política", a República, núm. 29. Palma, dissabte, 11 
d'agost de 1934, pàg. 4. 
895 .- "Gabriel Alomar diu....", a República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 d'agost de 1935, pàg. 1. El text 
deia: "Mallorca, com a successives etapes del seu avenc cultural, té tres moments ben clars; primer: elevar-se 
damunt els restes del mallorquinisme provincià o típic; segon: intensificar la seva influència en la construcció 
de la ciutadania de Catalunya; tercer, incorporar aquest esperit de raça en el fogar cultural d'una Espanya 
desvinculada també del tipisme tradicional o falsament históric d'una Espanya encaminada també a un superior 
sentit de cooperació europea i universal, de cara a l'esdevenidor." 
896 .- ALOMAR, Gabriel: "Mallorca en la Història i en la Cultura mediterrània", a República, núm. 81. 
Palma, dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 1. 
897 .- ALOMAR, Gabriel: "La supervivencia de Sirval", a República, núm. 82. Palma, dissabte, 7 de 
setembre de 1935, pàg. 1. 
898 .- ALOMAR, Gabriel: "Catalunya, València i Mallorca. El factor català en la nova Espanya", a 
República, núm. 95. Palma, dissabte, 7 de desembre de 1935, pàg. 1. Es tracta d'un fragment de la intervenció 
d'Alomar en l'acte a la memòria de Lluís de Sirval. 
899 .- "Abisinia simbólica", a República, núm. 81. Palma, dissabte, 31 d'agost de 1935, pàg. 1. Hi afirmava 
"Séanos permitida una alusión a la actitud de la prensa de Palma en lo que concierne esta cuestión. Hemos leído 
en todos los diarios mallorquines artículos fascistas, palabras de elogio para Italia, calumnias anti-abisinias. 
Esto nos alegra y nos confirma en nuestra posición. Donde estén ellos no estamos nosotros. Es infalible. Pero 
nos avergüenza la unanimidad tristísima en defensa del bandidaje, el robo y el asesinato." 
900 .- Destacat a República, núm. 85. Palma, dissabte, 28 de setembre de 1935, pàg. 4. 
901 .- "¡Mussolini enciende el polvorín!. ¡¡Guerra¡¡ ¡¡Guerra!!", a República, núm. 86. Palma, dissabte, 5 
d'octubre de 1935, pàg. 2. 
902 .- Destacat a República, núm. 87. Palma, dissabte, 12 d'octubre de 1935, pàg. 1. 
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Muerte"903 i del pacifista anglès i premi Nobel de la Pau, sir Norman Angell "Mirant la 
guerra."904  
Novament, el 19 d'octubre, inclogué fragments dels articles d'Antonio Zozaya, publicats al 
diari madrileny El Liberal, i de Luis de Zulueta, a El Sol, sobre les atrocitats dels italians a 
Etiòpia, on havien bombardejat un hospital.905 
 
La participació de Bernat Jofre i Bartomeu Sastre a l'Assemblea Nacional d'Izquierda 
Republicana de gener de 1936 
Com a representants de les Balears a l'Assemblea Nacional d'Izquierda Republicana 
celebrada a Madrid el 5 de gener, hi assistiren Bernat Jofre i Bartomeu Sastre, de Llucmajor. 
De tornada de Madrid, Jofre i Sastre feren declaracions sobre els temes tractats a l'assemblea 
al setmanari República. D'una banda, destacaren que havien recollit una impressió molt 
favorable de la trobada a Madrid per dues raons, la primera la gran reacció de les esquerres 
que s'observava en tot l'Estat i la segona l'auge i bona organització del partit. De l'altra, 
indicaren que s'havia fet un detingut examen del mapa electoral de l'Estat, en què cada 
delegació, per ordre alfabètic, havia exposat la situació de la seva regió o província. 
D'aquesta exposició, manifestaren que havien tingut la impressió que les esquerres tenien el 
triomf assegurat en la majoria de regions. Comentaven que s'havia de formar un front 
d'esquerres el més ampli possible per facilitar l'accés al poder d'un govern autènticament 
republicà "con el compromiso de desarrollar una obra gubernamental", el programa del qual 
encara es trobava en tràmits de discussió. Afirmaven Jofre i Sastre que "en la Asamblea 
recibimos con satisfacción el hecho de la buena armonía entre los republicanos y elementos 
proletarios, existente en todas las regiones. No se ha producido ninguna divergencia de estas 
que daban a entender los infundios de periódicos y agencias de derechas, entre socialistas y 
republicnas. Ni para nada se ha hablado de proporcionalidad en las candidaturas. Existe en 
cambio perfecto acuerdo entre todos de ir a la lucha unidos seguros de conseguir así el 
triunfo siendo todo lo demás por completo secundario. Si surgiera alguna dificultad pronto 
sería obviada por este este[sic] espíritu de comprensión y armonía expresadas y con el deseo 
de llevar a las urnas una mayoría, que desarrollando un programa mínimo, cumpliera 
inexcusablemente el deber que todos tenemos de votar una amplia amnistía." 
Assenyalaven, a més, que ambdós, en nom del Comitè Regional, havien exposat la situació 
política de les Balears, cenyint-se totalment als acords del Comitè Regional. Indicaven 
"Desde luego reiteramos nuestra plena confianza en la obtención de las minorías por las 
izquierdas, sea cuales fueren las candidaturas que por las derechas se presentaran. El pueblo 
mallorquín, aleccionado por la dolorosa experiencia del bienio negro, dará en la próxima 
contienda el más rotundo mentís a las jactancias que se han publicado referentes a 
pretendidos y soñados copos. A pesar de contar nuestros adversarios con todos los resortes y 
artimañas que hacían en la vieja polítia —seguro el triunfo— con el amaño electoral serán 
impotentes ahora, para evitar la manifestación cívica de las almas libres y espíritus cívicos 
haciendo triunfar a los candidatos de izquierda." 
Manifestaven també "Bajo los auspicios de D. Manuel Azaña y de las demás ilustres 
personalidades directivas, Izquierda Republicana se ha ido organizando hasta constituirse en 
instrumento capacitado y eficaz para desempeñar la alta misión asignado, en las verdaderas 
democracias, a los partidos políticos. ¡Qué diferencia entre nuestro partido y las ficciones que 
nos dejó el republicanismo llamado histórico! Por la capacitación y ética de sus afiliados, y 

903 .- CAPELLÀ, Pere: "Mussolini pregonero de la Muerte", a República, núm. 87. Palma, dissabte, 12 
d'octubre de 1935, pàg. 2. 
904 .- ANGELL, Norman: "Mirant la guerra", a República, núm. 87. Palma, dissabte, 12 d'octubre de 1935, 
pàg. 4 (article reproduït del diari La Humanitat). 
905 .- "Mirand la guerra", a República, núm. 88. Palma, dissabte, 19 d'octubre de 1935, pàg. 3. 
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por la limpieza de procedimientos, Izquierda Republicana es depositaria del auténtico y 
progresivo republicanismo muy próximo a transformar sus ansias en profunda acción 
gubernamental." 
Indicaven que l'organització del partit era "impecable" i com a mostra recordaven "los 
ruidosos triunfos de los últimos actos del Sr. Azaña, y el hecho de que en un mismo dia se 
organizaran más de setenta actos para denunciar al pueblo las causas de la ruinosa política 
triguera. Tales alardes de organización y competencia no han podido hallar emulación en 
ningún otro partido hasta la fecha." Sobre la intervenció de Manuel Azaña en l'assemblea 
manifestaven que "hizo en breve y luminosa síntesis un resumen del panorama político. 
Explicó actuaciones y sugirió atinadas observaciones que fueron aceptadas con entusiasmo. 
Don Manuel es un verdadero estadista, un hombre de excepción, que en todo momento sabe 
poner de relieve sus altas virtudes que prestigían y enaltecen su ejecutoria política. El Sr. 
Azaña es francamente optimista ante las posibilidades de las izquierdas en la inminente 
contienda. Confía en un gran triunfo y en la seguridad de continuar su obra de gobierno al 
servicio del país."  
Finalment, i com a resum, afirmaven "un gran pueblo, el español, que en plena reacción 
cívica barrerá a los retrogrados; un gran partido, Izquierda Republicana, apto para canalizar 
hacia las esferas gubernamentales los designios verdaderos del pueblo; y un gran político, D. 
Manuel Azaña, plenamente capacitado para regir y orientar los destinos de dicho pueblo."906 
El 9 de gener, en la reunió dels delegats del Consell Regional, Bernat Jofre i Bartomeu 
Sastre, com a delegats a l'Assemblea Nacional, donaren compte de les seves gestions a 
Madrid.907 
 
9.1.2. LA CONTINUÏTAT DEL PARTIT REPUBLICÀ RADICAL SOCIALISTA 
ORTODOX 
Després de l'escissió del partit i de les eleccions generals, al començament de desembre de 
1933, el Partit Republicà Radical Socialista va traslladar el seu domicili social des del 
passeig de la Rambla, núm. 10, al carrer de Terra Santa, núm. 11, 1er 1a.908 El 12 de 
desembre, la Junta Administrativa del partit notificà a tots els afiliats que havia adquirit el 
nou local social del carrer de Terra Santa, núm. 11, 1er, 1a. Tres dies després, a les 19,30 h, 
es féu una reunió del Comitè Municipal a la nova seu per donar compte de diverses cartes 
que s'havien rebut del Comitè Executiu Nacional.909 
El 21 de gener de 1934, a les 16,30 h, se celebrà l'assemblea de la formació política de Palma 
amb la finalitat d'aprovar el nou reglament i elegir el nou Comitè Municipal. El nou òrgan 
directiu va ser integrat per Francesc Quijada (president), Antoni Colom (vicepresident), 
Antoni Melis (secretari), Severo García (vicesecretari), Andreu Melis (tresorer), Josep Soler 
(comptador), Joan March (bibliotecari) i, com a vocals, Germà Ballester, Francesc Cortès, 
Jaume Barceló, Jaume Planisi, Pere Vicens, Maties Rabal, Mateu Palmer, Miquel Vila, Josep 
Vich i Joan Darder. Aíxí mateix, es designaren com a delegat i subdelegat Damián García del 

906 .- "La Asamblea Nacional de Izquierda Republicana", a República, núm. 98. Palma, 4 de gener de 
1936, pàg. 1. 
907 .- "Vida de partido", a República, núm. 98. Palma, 4 de gener de 1936, pàg. 3. 
908  .- Comunicació del 10 de desembre de 1933 del president Damián García del Pozo al Govern Civil. 
Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.626. Exp. 2067. ARM. 
909 .- "Política local. Partido R. Radical-Socialista", a La Almudaina, dimecres, 13 de desembre de 1933, 
pàg. 3. 
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Pozo i Francesc Quijada Martí, respectivament, per constituir el Comitè Provincial de les 
Balears .910  
Al cap de dos mesos, es va formar el nou Comitè Executiu Provincial del partit format per 
Damián García del Pozo Acevedo (president), Antoni Coll (vicepresident), Bartomeu Arbós 
Cervantes (secretari) i, com a vocals, Germà Ballester, Llorenç Barceló, Antoni Albert Nieto 
i Severo Garcia.911 Com s'observa, el nou òrgan de direcció provincial va ser integrat per 
antics membres del Comitè Executiu de Palma, dirigents de l'agrupació del districte 6è de la 
ciutat i del partit a les Pitiüses. Aquest fet ens demostra l'abast de la divisió del partit que 
havia perdut les agrupacions locals de la Part Forana (Llucmajor, Algaida, Caimari i Inca) i 
dels districtes 2n i 8è de Palma, que s'havien decantat cap al PRRS Independent. 
El 10 de juliol, l'agrupació del districte 6è es va reunir en junta general ordinària, en el local 
del carrer del Mar, núm. 24 i de la Boteria, núm. 27, per renovar els càrrecs de la Junta 
Directiva, que quedà presidida per Llorenç Barceló Garau.912  
De totes maneres, igual que havia succeït amb el PRRS Independent, aquesta formació 
política tingué una activitat pública gairebé inexistent, fins que al començament de setembre 
de 1934 començaren les reunions per a la fusió amb el Partit Republicà Radical Demòcrata 
—una escissió del Partit Republicà Radical— per crear el nou partit Unió Republicana. 
 
9.1.3. UNIÓ REPUBLICANA  
El maig de 1934, els dissidents del Partit Radical, encapçalats per Diego Martínez Barrio, 
crearen el Partit Radical Democràtic. Des d'aleshores, Martínez Barrio aspirà a reunir en un 
mateix partit les forces republicanes progressistes, fet que culminà el setembre de 1934, amb 
la fundació de Unió Republicana. En aquest nou partit, es varen fusionar el Partit Radical 
Democràtic i el Partit Republicà Radical Socialista, liderat per Félix Gordón Ordás.  
Unió Republicana va celebrar el seu primer Congrés Nacional el setembre de 1934. 
 
La fusió del Partit Republicà Radical Socialista Ortodox amb el Partit Republicà 
Radical Demòcrata per la creació d'Unió Republicana 
D'una banda, com vàrem veure, l'escissió de mitjans maig de 1934 del Partit Republicà 
Radical, encapçalada per Martínez Barrio, tingué un ampli ressò a Mallorca. A Palma, el 17 
de juny, un ampli grup d'antics militants radicals es varen reunir per fundar el nou Partit 
Partit Republicà Radical Demòcrata. Aleshores, es decidí formar un Comitè Provisional per 
treballar en l'organització del nou partit, format per Docmael López Palop, Antoni Amer 
Llodrà, Josep Mas Rubí, Bartomeu Ballester, Josep A. Segura i Francesc Esteva Quesada. Els 
membres d'aquest comitè organitzador bàsicament eren de Palma, a excepció de l'exbatle de 
Manacor Antoni Amer, que aleshores també era membre de la Diputació Provincial. 
Aleshores, els seguidors de Martínez Barrio a l'illa varen controlar l'emblemàtic Centre 
Republicà Federal del carrer de Sanç, núm. 11, que havia estat la seu històrica del Partit 
Republicà Federal de Mallorca. El juliol de 1934, també s'adheriren al nou partit la Joventut 
Republicana Federal del carrer de Sanç, a més dels joves del districte 7è de Santa Catalina. A 
Palma, també s'adheriren a la nova formació política els districtes 6è (del carrer de Sant Pere, 
núm. 12), 7è (del carrer de Cotoner, núm. 80) i 8è de Son Espanyolet. També es formà una 

910 .- "Política local. Convocatoria", a La Almudaina, divendres, 19 de gener de 1934, pàg. 3 
(convocatòria), i "Política local. P. R. R. S.", a La Almudaina, dijous, 25 de gener de 1934, pàg. 4 (breu nota de 
l'assemblea) 
911 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 21 de març de 1934, pàg. 2. 
912 .- La resta de la directiva va ser integrada per Antoni Coll Manresa (vicepresident), Joan March Ferrer 
(secretari), Guillem Vicens Bonet (tresorer), Josep Soler Roig (comptador) i, com a vocals, Antoni Lluís Vallés, 
Joan Cabrer Galiana, Jaume Ferrer Planisi Aregui, Joan Darder Mir, Lluís Valcaneras Terrasa i Jaume Barceló 
Garau. "Política local", a La Almudaina, dimecres, 11 de juliol de 1934, pàg. 2. 
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rellevant minoria municipal de l'Ajuntament de Palma, integrada pels regidors Docmael 
López Palop, Damià Rigo Mir i Josep Mas Rubí. 
El 23 de juny de 1934, el setmanari República saludava els republicans, seguidors de 
Martínez Barrio, que s'havien separat del Partit Radical.913 
De l'altra, el Partit Republicà Radical Socialista, després de l'escissió dels seguidors de 
Marcel·lí Domingo, sobretot havia quedat implantat a Palma. 
Seguint la dinàmica estatal, el 15 de setembre de 1934, a les 21 h, es reuní en el local del 
carrer de Sans, núm. 11 —l'antiga seu històrica del Partit Republicà Federal de Mallorca que 
havia passat a ser controlada pel Partit Radical Demòcrata arran de l'escissió— una 
representació del PRRS de Palma —formada per Francesc Quijada Martí, Francesc Cortès 
Miró, Antoni Coll Manresa, Llorenç Barceló Garau i Jaume Barceló Garau— amb les 
delegacions del Partit Radical Demòcrata de les Balears —integrada per Docmael López 
Palop, Jaume Valls Segura, Francesc Esteve Quesada i Josep Mas Rubí— i del Comitè de 
Palma d'aquest partit —format per Damià Rigo Mir, Joan Frau Frau, Joan Mas Galmés, 
Àngel Fernández Lafont, Jaume Massanet Oliver, Josep Romero Trian i Antoni Sureda 
Jaume.— També hi assistiren alguns militants del Partit Radical Demòcrata de Palma, com 
Jeroni Fiol Campomar i Josep Lleira Garcia. En la reunió es va discutir la manera de fusionar 
ambdós partits, seguint l'estratègia que ja s'havia fet a Madrid. S'acordà, per unanimitat, que 
mentre es debatia el reglament d'ordre intern, els comitès municipals d'ambdues formacions 
polítiques es fusionassin. Una vegada reglamentàriament constituït el nou partit, se celebraria 
una assemblea general conjunta d'ambdues formacions, que s'encarregaria d'elegir el Comitè 
Municipal definitiu.914 
El 21 de setembre, a les 20 h, en el domicili social del carrer de Terra Santa, núm. 11, 1er, hi 
hagué una junta general d'afiliats —convocada pel Comitè Executiu Municipal del PRRS— 
per donar compte de la fusió d'ambdues formacions. Al mateix temps, també es va procedir 
al nomenament del delegat que havia d'assistir a l'assemblea que s'havia de celebrar a Madrid 
entre els dies 26 i 28 de setembre.915 A Madrid, el 28 de setembre, es va constituir el nou 
partit Unió Republicana, sota el lideratge de Diego Martínez Barrio, que presidí el Comitè 
Executiu, que integrà els antics membres del PRRS Gordón Ordás, Moreno Galvache, F. 
Valera i Pedro Sánchez. 
A Mallorca, però, la fusió va ser relativament lenta i no s'arribà a consolidar fins al final de 
novembre de 1934. El dia 29 d'aquell mes, el PRRS celebrà la junta general extraordinària, 
en el seu local del carrer de Terra Santa, núm. 11, per donar compte de la fusió duita a terme 
amb els radicals demòcrates per constituir Unió Republicana.916 
Però, no va ser fins el 29 de desembre de 1934, en què es va reunir —al centre del carrer de 
Sanç, núm. 11— la junta general ordinària de la formació política per elegir la nova junta 
directiva.917 Així i tot, hi hagué problemes, com veurem en l'apartat d'Unió Republicana, en 
la fusió d'ambdós partits, com evidencià la reunió del març de 1935 dels afiliats del nou partit 
en el centre de Terra Santa, núm. 11, que decidí, per unanimitat, cursar un telegrama de 

913 .- El destacat deia "Del "Partido Radical" no en queda, a Mallorca, quasi bé res mes que el nom. A tots 
aquells que se n'han separat per a seguir a Martínez Barrio o per refer-se federals, per a millor defensa d'uns 
ideals que ens són comuns, diem: Salut, amics, dem-nos les mans." A República, núm. 22. Palma, dissabte, 23 
de juny de 1934, pàg. 1. 
914 .- "Política local. La unión de los Radicales Demócratas con los Radicales Socialistas", a La 
Almudaina, dimarts, 18 de setembre de 1934, pàg. 3. 
915 .- "Política local. Convocatoria", a La Almudaina, dijous, 20 de setembre de 1934, pàg. 4. 
916 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 29 de novembre de 1934, pàg. 3 (convocatòria signada pel 
secretari del PRRS, Antoni Melis),  
917 .- "Política local. Centro Unión Republicana. Sans, 11", a La Almudaina, divendres, 28 de desembre de 
1934, pàg. 2 (convocatòria, signada pel secretari Docmael López). 
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queixa al secretari general d'Unió Republicana, Félix Gordón Ordás, per l'exclusió d'alguns 
dels seus integrants en el Comitè Municipal d'Unió Republicana.918 
 
L'estructura organitzativa i la implantació territorial 
Després de la constitució oficial de la Junta Directiva del partit a Mallorca al final de 
desembre de 1934, ràpidament la nova formació política va procedir a la formació 
d'agrupacions territorials. 
— Palma 
El 16 de febrer de 1935, Damián García del Pozo i Jaume Bosch Alemany, presentaren el 
reglament de l’agrupació local de Palma al Govern Civil per a la seva aprovació i la 
inscripció en el Registre d'associacions.919 Oficialment, el 7 de març, a les 19,30 h, en el local 
del carrer de Sans, núm. 11, se celebrà l’assemblea de constitució d'Unió Republicana de 
Palma. Hi assistiren el centre d'Unió Republicana del carrer de Terra Santa, del carrer de la 
Boteria, del carrer de Sanç, del districte 7è del carrer de Cotoner i del del carrer de Son 
Espanyolet.920 L'assemblea va ser presidida pels delegats del Consell Nacional d’Unió 
Republicana, Damián García del Pozo i Jaume Bosch i va elegir el Comitè Directiu integrat 
per Jaume Valls Segura (president), Francesc Esteva Quesada (vicepresident), Enric Mas 
Bug (secretari), Jacob Pérez Majó (tresorer) i, com a vocals, Pau Barceló Alemany, Andreu 
Melis Ferrer i Jeroni Fiol Campomar.921  
Tot i que aquella directiva va ser triada per unanimitat, al cap de deu dies es produí la 
primera crisi arran la queixa dels militants del Centre d'Unió Republicana del carrer de Terra 
Santa. Probablement, denotava alguns problemes ocasionats per la fusió dels dos partit que 
havien integrat Unió Republicana. El 18 de març, es convocà una assemblea general dels 
afiliats inscrits en el centre de Terra Santa per donar compte de la reunió del dia 7 en què 
s'havia elegit el Comitè Municipal.922 Un grup d'afiliats d'Unió Republicana adscrits en aquell 
centre enviaren un telegrama al secretari general del partit, Félix Gordón Ordás en el qual es 
queixaven de la seva exclusió en la candidatura del Comitè Municipal. Al mateix temps, 
també es queixaven de la "grolleria" del dirigents exradicals demòcrates —que havien 
prescindit de l'acord adoptat pels dos vocals del Comitè Nacional, García del Pozo i Bosch 
que la candidatura havia de formar-se pels membres dels dos partits fusionats. Per tot això, 
afirmaven que no reconeixien l'autoritat del Comitè Municipal.923 

918 .- El text del telegrama era el següent: "Ante realizada asamblea en la calle de Sans en la que fué 
presentada candidatura confeccionada por los ex radicales socialistas para proceder al nombramiento del 
Comité municipal, vímos[sic] con sorpresa nuestra eliminación en dicha candidatura, ante tal descortesía por 
parte de los dirigentes de los ex radicales demócratas y prescindiendo del acuerdo tomada por los dos vocales 
del Comité nacional señores Bosch y García del Pozo en que la candidatura debía de formarse por los dos 
partidos fusionados, elevamos ante ese Comité nacional nuestra más enérgica protesta no reconociendo ninguna 
autoridad al mentado Comité municipal." "Política local", a La Almudaina, dissabte, 23 de març de 1935, pàg. 
2. 
919 .- Els estatuts eren un model imprès del Partit Unió Republicana i solament s’emplenava el nom de 
l’agrupació, el domicili i la data dels estatuts. Registre d’Associacions del Govern Civil. Sign. 1.636. Exp. 
2.553. ARM. 
920 .- El 2 de març de 1935, Damián García del Pozo i Jaume Bosch, com a vocals del Consell Nacional 
d'Unió Republicana convocaren les entitats i afiliats del terme municipal de Palma. L'ordre del dia fou: 1er. 
Donar compte del reglament aprovat pel Govern Civil; 2on. Declarar constituït el partit d'Unió Republicana; 
3er. Designar el Comitè Municipal, i 4art. Donar compte dels centres constituïts. "Política local. Partido de 
Unión Republicana", a La Almudaina, dimarts, 5 de març de 1935, pàg. 3. 
921  .- "Política local. Partido de Unión Republicana.- Constitución del Comité Municipal de Palma", a La 
Almudaina, dimarts, 12 de març de 1935, pàg. 2. 
922 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 14 de març de 1935, pàg. 2 (convocatòria). 
923 .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 23 de març de 1935, pàg. 1, reproduí el telegrama enviat a 
Félix Gordón Ordás.  
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El 5 de juliol de 1935, els afiliats d'Unió Republicana dels centres del carrer de Terra Santa, 
núm. 11, i del districte 6è del carrer de la Boteria, núm. 27, es varen reunir en l'assemblea 
general extraordinària per, d'una banda, donar compte de les gestions fetes pel secretari 
general del Comitè Executiu Nacional, Félix Gordón Ordax, en la seva visita al centre i, de 
l'altra, per nomenar els representants que havien de fer part en la constitució del comitès 
municipal i provincial.924 
Davant aquella crisi, el Comitè Municipal decidí per unanimitat presentar la dimissió i 
organitzar una assemblea general pel divendres 19 de juliol en el centre del carrer de Sanç, 
núm. 11, en la qual s'havia d'elegir del nou Comitè Municipal. Així mateix, el Comitè 
Municipal dimissionari cursà un telegrama al president de la República Niceto Alcalá 
Zamora en el qual demanava l'indult als condemnats Turón.925 
Dissortadament, no hem trobat documentat el Comitè Municipal que s'elegí en l'assemblea 
del 19 de juliol. Novament, el 31 de juliol, se celebrà en el centre del carrer de Sanç, núm. 
11, una assemblea general extraordinària per tractar, segons la convocatòria, "temas de 
mucha importancia."926 
Al mes d'agost de 1935, el Comitè Executiu Nacional d'Unió Republicana aprovà el 
nomenament del Comitè Municipal de Palma, que continuà sent presidit per Jaume Valls 
Segura.927 
Des del gener de 1935, després de la constitució del partit a Mallorca s'impulsà la creació o 
renovació dels centres dels districtes 8è, 3er i 5è del terme municipal. 
Mentrestant, el 25 de gener, el Centre d'Unió Republicana del districte 7è havia celebrat la 
junta general ordinària per tractar de l'estat de comptes i renovar la Junta Directiva, que va 
ser presidida per Pau Barceló.928 
El dilluns, 25 de febrer de 1935, amb l'objecte de renovar els càrrecs de la junta 
administrativa del Centre d'Unió Republicana del carrer de Terra Santa, núm. 11, es convocà 
una assemblea de tots els afiliats.929 
El 12 d'agost de 1935, el centre del districte 8è de Son Espanyolet nomenà la Junta Directiva, 
encapçalada per Antoni Ferragut,930 i acordà designar soci d'honor el veterà republicà Joan 
Rullan —Sóller.—931 

924 .- "Política local. Unión Republica", a La Almudaina, dijous, 4 de juliol de 1935, pàg. 2.  
925 .- El telegrama estava signat pel president Valls. "Política local", a La Almudaina, dissabte, 13 de juliol 
de 1935, pàg. 2. Es tornà a publicar la convocatòria de l'assemblea general a "Política local. Asamblea de Unión 
Republicana", a La Almudaina, dijous, 18 de juliol de 1935, pàg. 3.  
926 .- "Política local. Convocatoria", a La Almudaina, dimecres, 31 de juliol de 1935, pàg. 6. 
927 .- La resta d'integrants del Comitè Municipal eren Joan March Ferrer (vicepresident), Enric Mas Bug 
(secretari), Damià Barceló Garau (tresorer-comptador) i, com a vocals, Jaume Barceló Garau, Severo García 
Pérez i Pau Barceló Alemany. "Política local. Partido de Unión Republicana de Mallorca", a La Almudaina, 
dimecres, 28 d'agost de 1935, pàg. 5. 
928 .- La resta de la directiva va ser formada per Andreu Campins (vicepresident), Joan Frau (secretari), 
Climent Garau (vicesecretari), Joan Cavaller (comptador), Joan Mulet (dipositari), Antoni Quetglas 
(bibliotecari) i com a vocals, Bartomeu París (1r), Francesc Moll (2n), Bartomeu Frau (3r), Sebastià Galiana (4t) 
i Antoni Mas (5è)."Política local. Unión Republicana 7º Distrito" a La Almudaina,  dissabte, 26? de gener de 
1935, pàg. 2 (convocatòria) i "Política local. Unión Republicana 7.º Distrito", a La Almudaina, divendres, 1 de 
febrer de 1935, pàg. 1. 
929 .- "Política local. Convocatoria", a La Almudaina, dissabte, 23 de febrer de 1933, pàg. 3 (convocatòria). 
930 .- La resta de la Junta Directava quedà integrada, per unanimitat, per Jaume Català (vicepresident), 
Antoni Sureda Jaume (secretari), Antoni Sureda Llull (vicesecretari), Felip Antich (comptador-dipositari) i com 
a vocals Vicenç Marí (1er), Joan Frau (2on), Miquel Sureda Juan (3er) i Miquel Sureda Llull (4art). "Política 
local", a La Almudaina, divendres, 16 d'agost de 1935, pàg. 6; “Partidos de izquierda. Nueva Directiva”, a 
República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 d’agost de 1935, pàg. 2. 
931 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 16 d'agost de 1935, pàg. 6; “Partidos de izquierda. 
Nueva Directiva”, a República, núm. 80. Palma, dissabte, 24 d’agost de 1935, pàg. 2. 
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El Comitè Municipal de Palma d'Unió Republicana convocà el diumenge 15 de desembre de 
1935 en el centre del carrer de Sanç una assemblea general del partit per discutir i aprovar els 
nous estatuts.932 Però, novament el dia 22 d'aquell mes, es tornà a celebrar una assemblea 
general per discutir i aprovar el nou reglament de l'agrupació de Palma.933 
El divendres, 8 de novembre de 1935, davant les properes i inevitables eleccions generals, el 
Comitè Municipal acordà fer una crida a tots els republicans perquè comprovassin si estaven 
inclosos en el cens electoral exposat en l'Ajuntament de Palma.934 
En la sessió de novembre de 1935 del Comitè Municipal de Palma d'Unió Republicana 
s'aprovà per unanimitat demanar al president del Consell de Ministres l'indult per a tots els 
condemnats a morts.935 
 
— Part Forana de Mallorca 
Així mateix, des de la Junta Directiva d'Unió Republicana de Mallorca es va empènyer la 
fundació d'agrupacions locals a la Part Forana, especialment als darrers mesos de 1935. 
Sabem que es constituïren agrupacions als municipis de Pollença (12 de novembre, presidida 
per Manuel Molina Carrillo)936 i Lloseta (7 de desembre, presidida per Gabriel Fiol Pons).937 

932 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 13 de desembre de 1935, pàg. 4 (convocatòria). 
933 .- "Política local. De Unión Republicana", a La Almudaina, divendres, 20 de desembre de 1935, pàg. 6 
(convocatòria). 
934 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 10 de novembre de 1935, pàg. 5. Novament es reiterà el 
comunicat a "Política local. Partido de Unión Republicana de Mallorca", a La Almudaina,  dimecres, 20 de 
novembre de 1935, pàg. 8. 
935 .- Es reproduïa el telegrama al president del Consell de Ministres, signat pel president Valls. "Política 
local. Del Partido de Unión Republicana", a La Almudaina, dijous, 14 de novembre de 1935, pàg. 5. 
936 .- L’1 de novembre de 1935, la comissió organitzadora de l'agrupació, formada per Manuel Molina, 
Miquel Cànaves, Bartomeu Cerdà, Joan Cifre, Maties Amengual, Gabriel Bauzà i Antoni Fuster, varen signar la 
instància i el reglament –imprés- (que duu data del 31 d’octubre) que es presentà al Govern Civil per a la seva 
autorització i inscripció en el Registre d'associacions. L'entitat tenia el domicili social al carrer de Monti-sión, 
núm. 6. En els estatuts s'establia que la quota ordinària dels socis era de 0’50 ptes mensuals. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.641. La instància i el reglament duen la data del registre 
d’entrada del Govern Civil del 4 de novembre de 1935. El 12 de novembre, a les 20 h, es varen reunir, sota la 
presidència de Manuel Molina Carrillo i actuant de secretari Joan Cifre Caimari els simpatitzats d'Unió 
Republicana per constituir l’agrupació local. Es va elegir el Comitè Executiu Local integrat per Manuel Molina 
Carrillo (president), Bartomeu Rotger Campins (vicepresident), Joan Cifre Caimari (secretari), Maties 
Amengual Rebasa (tresorer) i, com a vocals, Miquel Cerdà Seguí, Miquel Cànaves Martorell i Bartomeu Cerdà. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.641. Novament, l’1 de gener de 1936, a les 15 h, es 
varen reunir en sessió ordinària en el local de l’agrupació per nomenar els càrrecs directius. Per unanimitat, es 
varen elegir Manuel Molina Carrillo (president), Nicolau Gomila Calafat (vicepresident), Maties Amengual 
Rebasa (secretari), Gabriel Cànaves Cànaves (vicesecretari), Joan Vilanova March (tresorer) i com a vocals 
Miquel Cànaves Martorell, Joan Cànaves Llofriu i Bartomeu Vives Salas. Comunicació sense datar (del 
comenÿament de gener de 1936) del president Manuel Molina i del secretari Maties Amengual al governador 
civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.641. ARM. A més, s’adjuntà una relació dels 
54 socis del partit i dels 7 integrants del comitè directiu de Pollença. Sobre aquesta agrupació, vegeu MARCH 
BISBAL, Jaume i SALAS VIVES, Pere: “L’esquerra radical durant la Segona República”, a SERRA 
BUSQUETS, S. i COMPANY MATES, A. (coord.): La Segona República. XXV Jornades d’Estudis Històrics 
Locals. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2007, pàgs. 451-466. 
937 .- El 27 de novembre de 1935, Josep Coll i Guillem Coll varen signar la instància i el reglament –
imprés- de la nova agrupació per presentar-los al Govern Civil per la seva inscripció en el Registre 
d'associacions. L'entitat tenia el domicili en el carrer Major, núm. 14 i havia establert, en el reglament, que les 
quotes ordinàries dels socis eren 1 pta mensual. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 
2.645. ARM. La instància i el reglament duen la data del registre d’entrada del Govern Civil del 29 de 
novembre de 1935. El 7 de desembre, a les 18 h, es varen reunir, sota la presidència de Gabriel Fiol i actuant de 
secretari Guillem Coll Ramon els simpatitzants de la formació per constituir oficialment l’agrupació. Es va 
elegir el Comitè Executiu Local, integrat per Gabriel Fiol Pons (president), Guillem Coll Coll (vicepresident), 
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Així mateix, també des del començament de març de 1935 a les Pitiüses s'iniciaren els 
preparatius per a constitució d'Unió Republicana arran de la fusió del Partit Radical 
Demòcrata, encapçalat per Joan Morales, i del Partit Republicà Radical Socialista, liderat per 
Antoni Albert Nieto.938 
El 7 de març, Antoni Albert Nieto, Joan Morales, Joan Mas i Joan Fons Salas varen signar la 
instància i el reglament –imprès- de l’agrupació local d’Unió Republicana d’Eivissa i 
Formentera. La nova societat tingué la seu social al passeig de Vara de Rey, núm. 15, 
d’Eivissa. Finalment, el 31 de març, a les 10 h, se celebrà l'assemblea constituent d'Unió 
Republicana d'Eivissa i Formentera. A més dels integrants dels comitès dirigents, tant del 
Partit Radical Demòcrata com del Partit Republicà Radical Socialista, també hi assistiren 
representacions dels pobles de l'illa. S’elegí el Comitè Executiu Local integrat per Joan 
Morales Cirer (president), Antoni Albert Nieto (vicepresident), Eduardo Chorat Torres 
(secretari), Joan Fons Salas (tresorer) i, com a vocals, Joan Escandell Marí, Josep Costa 
Costa i Josep Juan Tur.939 L'horabaixa de l'1 d'abril, la nova formació política féu el primer 
acte de propaganda política a l'illa del partit en el Mig Terç de Sant Jordi (ses Salines) en el 
qual varen intervenir Antoni Guasch,940 Torres Viladet941 i Joan Morales.942 
 
 
 

Guillem Coll Ramon (secretari), Antoni Coll Ramon (tresorer) i, com a vocals, Josep Coll Barceló, Mateu 
Truyol Martí i Jaume Fiol Mut. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.645. ARM. 
938  .- El 7 de març, Antoni Albert Nieto, Joan Morales, Joan Mas i Joan Fons Salas varen signar la 
instància i el reglament –imprés- de l’agrupació local d’Unió Republicana d’Eivissa i Formentera. La nova 
societat tingué la seu social al passeig de Vara de Rey, núm. 15, d’Eivissa. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.567. ARM. La instància i el reglament duen la data de registre del Govern Civil del 
13 de març de 1935. 
939  .- En l'assemblea constituent va ocupar la presidència Antoni Albert Nieto i actuà de secretari Eduardo 
Chorat Torres. A més del Comitè Executiu Local, es també varen ser nomenats els representants dels pobles 
forans: Antoni Tur Serra (Sant Mateu), Marià Castelló (Formentera), Josep Serra Guasch (Sant Llorenç), 
Bartomeu Marí Marí (Sant Josep), Antoni Guasch Tur (Santa Eulàlia), Josep Juan Tur (Jesús), Bartomeu Torres 
Marí (Sant Joan), Josep Prats (Sant Antoni) i Josep Ribas Torres (Sant Jordi). Així mateix, es decidí que els 
representants dels pobles de Sant Miquel, Sant Carles, Santa Gertrudis i Sant Vicenç serien designats pels 
respectius comitès dels pobles. "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.430. Eivissa, dilluns, 1 d'abril de 
1935, pàg. 4 i "La política local. Unión Republicana", a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 2 d'abril 
de 1935, pàg. 2. L'1 d'abril, Morales i Albert cursaren un telegrama a Martínez Barrio i Gordón Ordás en el qual 
deien: "Reunidos Asamblea constituído partido Unión Republicana, abogando frente único izquierdas, primer 
salud para indiscutibles jefes, reiteramos adhesión." "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, 
dimarts, 2 d'abril de 1935, pàg. 1. També Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.567. 
ARM i "De Ibiza", a La Almudaina,  divendres, 5 d'abril de 1935, pàg. 2. 
940 .- Segons la crònica, Guasch "abogó por la formación de un frente único para combatir al caciquismo. 
Dió cuenta de una comunicación recibida del Partido Izquierda Federal —al que pertenece— recomendando la 
unión de todas las fuerzas republicanas, netamente izquierdistas, para rescatar la república." "La política local. 
Unión Republicana", a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 2 d'abril de 1935, pàg. 2. 
941 .- Torres Viladet "combatió duramente el caciquismo causante del atraso en que vive el campesino, la 
labor de estas Cortes y al Sr. Lerroux. Recomendó la unión de todas las fuerzas izquierdistas, declarándose 
ferviente admirador y defensor de la clase obrera, tan explotada por el caciquismo." I acabà dient que "con la 
unión de los partidos de izquierda pasará a la historia el caciquismo." "La política local. Unión Republicana", a 
Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 2 d'abril de 1935, pàg. 2. 
942 .- Morales explicà "la labor de las Cortes Constituyentes, citando los beneficios que reportaron en 
materia de enseñanza, obra social y agraria. Negó que la Repúblican ni las Izquierdas hayan perseguido a la 
Religión ni a los creyentes. Agrega que lo que hizo el gobierno Azaña fué recuperar la soberanía del Poder 
abandonada por los gobiernos de la monarquía. Hizo un llamamiento a todos los buenos republicanos para que 
unidos bajo la Jefatura de D. Diego Martínez Barrio emprendan una activa campaña para rescatar la República. 
Combatió duramente al caciquismo y a los políticos que forman la mayoría centro-derecha." "La política local. 
Unión Republicana", a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 2 d'abril de 1935, pàg. 2. 
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La campanya de propaganda 
Des de la constitució del partit, aquest tingué una clara vocació proselitista, que es 
caracteritzà per la celebració de conferències, mítings i cafès de companyonia per explicar el 
seu ideari.  
El primer acte públic del nou partit va ser el dilluns, 11 de febrer de 1935, a les 15 h, amb 
l'organització d'un cafè de companyonia en el centre del carrer de Sans, núm. 11, per 
commemorar el 62è aniversari de la proclamació de la Primera República.943 Aquell dia, a les 
20 h, també el Comitè d'Unió Republicana de Manacor celebrà un cafè de companyerisme en 
el Casino Republicà de la ciutat, "al cual concurriran delegaciones de los Centros de aquel 
distrito."944 
Durant els mesos de març i abril, el Centre d'Unió Republicana del carrer de Sans, núm. 11, 
organitzà un cicle de conferències. El dimecres, 20 de març, a les 20 h., el catedràtic 
Docmael López Palop impartí una xerrada sobre "La enseñanza en la República."945 
Novament, el dia 27, l'advocat, exbatle de Palma i dirigent d'Esquerra Republicana Balear, 
Bernat Jofre parlà sobre "La política como idea y como acción."946 El 10 d'abril, el capità de 
la marina mercant i militant d'Unió Republicana, Damià Rigo Mir, tractà el tema "Crítica del 
momento político"947 i el dia 24 tancà el cicle el notari de Sineu, Enrique Molina, amb la 
xerrada sobre el tema "Rízal."948 
També el Centre d'Unió Republicana del districte 7è (de Santa Catalina) organitzà el 3 
d'abril, a les 20,30 h, una conferència en el seu local social del carrer d'Anníbal, núm. 5, del 
dirigent del partit i periodista Eusebi Heredero Clar sobre qüestions d'actualitat.949 
Així mateix, des del final d'abril al començament de juny, la Comissió de Cultura del Centre 
d'Unió Republicana del districte 6è —amb el local social al carrer de la Boteria, núm. 27— 
també inicià un cicle de conferències. La primera xerrada, que es féu el dissabte, 27 d'abril, 
anà a càrrec del metge Sebastià Soler Tortella que tractà el tema "Historia, Religió i Política a 
través de la Psiquiatría."950 Altra vegada, el 4 de maig, la professora de parts, María de los 
Dolores Beneíto Castelló dissertà sobre "Política actual."951 Aquell mes també hi impartiren 
xerrades el president del Partit Republicà Democràtic Federal, Josep Gisbert Matheu, sobre 
"Soberanía de la razón individual" (11 de maig),952 el metge Bernat Soler Tortella sobre 
"Terapéutica de la Guerra" (18 de maig)953 i Miquel Barrios parlà sobre "La Cultura como 
principio de Libertad de los Pueblos" (25 de maig)954 L'encarregat de tancar el cicle va ser el 

943 .- A la convocatòria de l'acte, es convidaven "todos los republicanos de los grupos que entienden 
necesaria una rectificación fundamental en el tono y en el ritmo de la República. Al mismo tiempo se invitan a 
todos los correligionarios a participar en el acto de confraternidad que todos los partidos republicanos han 
organizado para el próximo domingo a las tres de la tarde en el Hotel Pullman." "Política local. Unión 
Republicana: Sans 11", a La Almudaina, dissabte, 9 de febrer de 1935, pàg. 2. 
944 .- "Política local. Unión Republicana: Sans 11", a La Almudaina, dissabte, 9 de febrer de 1935, pàg. 2. 
945 .- "Política local", a La Almudaina,  dimarts, 19 de març de 1935, pàg. 3. 
946 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 27 de març de 1935, pàg. 4. 
947 .- "Política local. Coferència", a La Almudaina, dimecres, 10 d'abril de 1935, pàg. 4 (anunci de l'acte). 
948 .- "Política local. Conferencias", a La Almudaina, dimecres, 24 d'abril de 1935, pàg. 3.  
949 .- "Política local. Unión Republicana del 7º Diistrito", a La Almudaina, dimecres, 3 d'abril de 1935, 
pàg. 3.  
950 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 27 d'abril de 1935, pàg. 2.  
951 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 4 de maig de 1935, pàg. 8.  
952 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 11 de maig de 1935, pàg. 2.  
953 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 18 de maig de 1935, pàg. 3.  
954 .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 2.  
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president honorari del centre, Damián García del Pozo, que dissertà sobre "Deber, Derecho y 
Gratitud" (1 de juny).955 
Sens dubte, aquests cicles de conferències s'inserien, a més de l'estratègia de divulgació de 
l'ideari d'Unió Republicana, en un context d'intensificació de la campanya de les esquerres 
republicanes, com demostra la participació en el cicle de dirigents d'altres formacions, com 
Esquerra Republicana Balear i Partit Republicà Democràtic Federal. Per contra, i també com 
a demostració d'aquest bon enteniment polític entre Unió Republicana i Esquerra 
Republicana Balear, hem de destacar la participació, en el cicle de conferències organitzat 
per aquest darrer partit, del dirigent d'Unió Republicana, Eusebi Heredero Clar, que impartí 
el 22 de març, la quarta xerrada del cicle sobre "La libertad es en el español una necesidad 
biológica."956 També el 13 d'abril, en el Centre d'Unió Republicana d'Inca, el professor i 
membre del Consell Executiu d'ERB, Francesc de Sales Aguiló parlà sobre "Crisis de la 
Moral."957 
Al mateix temps, el 14 d'abril, per commemorar la proclamació de la República, el Comitè 
Municipal d'Unió Republicana organitzà en el centre del carrer de Sans, núm. 11 un cafè de 
companyonia.958 
Al començament de maig, amb l'objectiu d'intensificar l'impuls propagandístic, Unió 
Republicana organitzà la visita dels dirigents estatals  Manuel Torres Campañá —exdiputat a 
Corts Constituents i exsubsecretari de la Presidència—, Faustino Valentín —diputat a Corts 
per València— i Hermenegildo Casas —diputat a Corts per Còrdova— que havien d'arribar a 
Mallorca el 19 de maig. Es pensava celebrar el dia 19 un gran míting d'afirmació republicana 
en el teatre Balear, de Palma, i l'endemà un acte de propaganda a Manacor.959 De totes 
maneres, el dia 18, es varen suspendre els actes arran de les dificultats dels dirigents estatals 
del partit per traslladar-se a l'illa.960 Aleshores, es depassà la visita pel 2 de juny i també es 
canviaren els propagandistes, ja que s'anuncià que hi assistirien Hermenegildo Casas i Félix 

955 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 31 de maig de 1935, pàg. 2.  
956 .- "Política local. Esquerra Republicana Balear (Ciclo de conferencias)", a La Almudaina, divendres, 22 
de març de 1935, pàg. 2. 
957 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 13 d'abril de 1935, pàg. 2.  
958 .- "Política local. Partido Unión Republicana", a La Almudaina,  dissabte, 13 d'abril de 1935, pàg. 2.  
959 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 9 de maig de 1935, pàg. 4. L'endemà, 10 de maig, 
s'ampliava notablement la informació sobre el míting d'afirmació republicana que pensava organitzar el partit 
Unió Republicana. "Política local. Mitín de afirmación", a La Almudaina, divendres, 10 de maig de 1935, pàg. 
2. El Comitè Provincial d'Unió Republicana convidava a "todas las agrupaciones de izquierda de la isla a 
concurrir a este acto [al míting de Palma.]" El 16 de maig, es reiterava l'anunci del míting d'Unió Republicana al 
Teatre Balear en el qual, a més dels tres dirigents del partit, s'hi afegia la participació del diputat Antonio Lara 
—cap de la minoria parlamentària d'Acció Republicana.— "Política local. Partido de Unión Republicana", a La 
Almudaina, dijous, 16 de maig de 1935, pàg. 4  
960 .- "Política local. Partido de Unión Republicana de Mallorca", a La Almudaina, diumenge, 19 de maig 
de 1935, pàg. 2. El 24 de maig, el Comitè Provincial d'Unió Republicana difongué una nota pública per 
justificar les causes que varen motivar la suspensió del míting del 19 de maig al Teatre Balear. Indicava que 
quan el divendres, dia 17, es va rebre una comunicació que Manuel Torres no podia venir a Mallorca i que 
també li era impossible fer-ho a Faustino Valentín, es posà una comunicació telegràfica i telefònica amb la seu 
central del partit a Madrid perque el dissabte sortissin els oradors en avió. Això també va ser impossible i el 
dilluns, dia 20, es va el telegrama següent: "Como adelanto explicaciones postales significamos que 
imposibilidad concurrir Palma oradores acto ayer, fué debida enfermedad grave que subsiste del padre señor 
Torres y reunión inexcusable Comisión parlamentaria que retuvo Sr. Valentín. Al tratar tomar avión sábado 
encontráronse ocupadas todas plazas. Digan si insisten celebración acto otras fechas para adoptar medidas 
pertinentes garantizando celebración. Saludos, Torres Campañá." Per tant, el Comitè Provincial va resoldre que 
el míting se celebràs el 2 de juny. "Política local. Partido de Unión Republicana.- Nota a la opinión", a La 
Almudaina, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 2.  
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Gordón Ordax. Novament, es tornà canviar la data del míting per al 9 de juny.961 Aleshores, 
tot i que Gordón Ordax era a l'illa no pogué participar en aquest acte arran que el governador 
civil Joan Manent decidí el dia 8 prohibir —acatant una ordre del Ministeri de la 
Governació— tots els mítings de caràcter polític.962 Aquesta actuació governamental provocà 
una protesta del setmanari socialista El Obrero Balear.963  
— La participació d'Unió Republicana en la campanya conjunta de les esquerres 
republicanes 
El dimecres, 26 de juny de 1935, es reuniren el local d'Unió Republicana representacions 
d'aquest partit, del Partit Republicà Democràtic Federal i d'Esquerra Republicana Balear per 
analitzar la situació de la política estatal i decidiren "vista la afinidad existente en cuanto a la 
solución de los problemas que afectan en especial a todos los sectores de izquierda de 
Baleares y a todo el pueblo trabajador mallorquín en general", dur a terme una campanya 
d'afirmació esquerrana. El primer acte conjunt s'havia de celebrar el 2 de juliol en la barriada 
de Santa Catalina i, a més de les formacions polítiques reunides, es pensava convidar-hi 
oradors dels partits socialista i comunista. Per a la campanya s'aprovaren quatre punts bàsics: 
l'amnistia política; les solucions als problemes econòmics i socials de l'Estat; la 
"intangibilidad" de la Constitució, i la lluita contra la pena de mort, el feixisme i la guerra.964 
De totes maneres, la intensificació conjunta de la campanya dels partits d'esquerres no es 
produí fins el mes de desembre de 1935. Així, el diumenge, dia 15, el Sindicat Únic de la 
branca de la Construcció celebrà un míting a la Casa del Poble de Palma per tractar el tema 
del clavegueram en el qual varen prendre part oradors d'Unió Republicana, Esquerra 
Republicana, Partit Socialista, UGT i del gremi.965  Novament, el dia 29 de desembre, un 
membre d'Unió Republicana, juntament amb representants d'Esquerra Republicana Balear, 
UGT, Partit Socialista, Socors Roig i dels obrers del clavegueram, participà en el míting 
d'afirmació sindicalista que se celebrà en la Casa del Poble de Palma.966 
El dilluns, 6 de gener, a les 21 h, el Comitè Municipal del partit oferí un cafè de 
companyonia en el seu local del carrer de Sans, núm. 11, a Eduardo Barriobero i altres 
companys que havien vingut a Mallorca per participar en el míting d'afirmació republicana 
del teatre Balear.967 
 
 

961 .- El 29 de maig de 1935, el secretari E. Mas d'Unió Republicana demanà que els diaris publicassin el 
telegrama del Comitè Nacional del partit que anunciava que el dia 9 de juny es faria un gran míting en el qual 
participarien Hermenegildo Casas i Félix Gordón Ordás. "Política local. Partido Unión Republica", a La 
Almudaina, dijous, 30 de maig de 1935, pàg. 3.  
962 .- La nota del governador civil manifestà que es prohibien "todos los mitines de carácter político 
cualesquiera sean los oradores y los partidos políticos que lo soliciten." Afegia que aquella prohibició afectava 
els actes polítics que s'havien de fer al teatre Balear el diumenge i un altre comunista el dilluns dia 10. "Del 
Gobierno Civil. Suspensión de mitines", a La Almudaina, diumenge, 9 de juny de 1935, pàg. 4. 
963 .- Es deia: "El Sr. Gordón Ordax ha estado unos días en Mallorca. No le ha sido posible, por 
prohibición gubernativa, celebar el anunciado mitin. En esta república radical-cedista no pueden oirse más 
voces que las de Calvo Sotelo y del padre Laburu. Las impresiones del Sr. Gordón, que está recorriendo toda 
España, no pueden ser más optimistas. La reacción izquierdista es formidable. Tanto, que el Gobierno, aterrado, 
se ha visto obligado a suspender todos los actos públicos. Nunca hemos creído en la eficacia de poner puertas al 
campo ni diques al mar." "Nota sueltas", a El Obrero Balear, núm. 1.746. Palma, 14 de juny de 1935, pàg. 3. 
964 .- Signaven el comunicat Sancho per Esquerra Republicana, Girbent pel Partit Republicà Democràtic 
Federal i Valls per Unió Republicana. "Política local", a La Almudaina, dimarts, 2 de juliol de 1935, pàg. 3.  
965 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 13 de desembre de 1935, pàg. 4 (anunci de l'acte). 
966 .- "Mitin de afirmación sindical", a La Almudaina, diumenge, 29 de desembre de 1935, pàg. 7 (anunci 
de l'acte). 
967 .- "Política local. Unión Republicana", a La Almudaina, dissabte, 4 de gener de 1936, pàg. 5 
(convocatòria). 
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La suspensió del batle de Manacor Antoni Amer i de deu regidors del consistori 
El 21 de febrer de 1935, Unió Republicana de Mallorca va rebre un dur cop arran de la 
suspensió per part del jutge de primera instància i instrucció del partit judicial de Manacor 
del batle Antoni Amer i dels seus 10 regidors.968 L'1 de març, el governador civil comunicà a 
l'Ajuntament de Manacor la sentència judicial i el nomenament d'una comissió gestora, 
integrada pels regidors no inhabilitats i set persones més. Aleshores, Unió Republicana va 
perdre el seu ajuntament més emblemàtic que va ser integrat per radicals lerrouxistes, 
cedistes i centristes de Joan March. Dies després, el governador Manent també rellevà 
l'exbatle de Manacor Antoni Amer del seu càrrec de diputat provincial.  
 
La constitució de la Joventut d'Unió Republicana 
En plena campanya electoral de les eleccions generals de febrer de 1936, a mitjans gener, es 
va constituir a Palma la Joventut d'Unió Republicana, que va ser presidida per Bartomeu 
Llull Pol. L'entitat tingué el seu domicili en el centre del partit del carrer de Sanç, núm. 11.969 
La primera activitat pública que desenvoluparen les recents creades joventuts va ser 
l'organització, juntament amb l'Orfeó Republicà Balear, d'un conjunt de vetlades de carnaval 
en el local social del carrer de Sans, núm. 11, que s'iniciaren el 19 de gener.970 
 
9.1.4. EL PARTIT REPUBLICÀ DEMOCRÀTIC FEDERAL  
El dimarts, 5 de desembre de 1933, es convocà una assemblea extraordinària del Centre del 
Districte 3r per nomenar els delegats en el comitè municipal del partit.971 
Novament, en l’assemblea general del partit del 16 de gener de 1934, es constituí el nou 
Comitè Municipal integrat per Sebastià Perelló Colombàs (president), Josep Girbent 
(vicepresident), Martí Ros Garcia (secretari), Gabriel Socias Llabrés (vicesecretari), Joan 
Martínez Masip (tresorer), Isidro Octubre Clavel (comptador) i, com a vocals, Jaume Vicens, 
Antoni Costa Marí i Antoni Suñer Marí.972 
El 3 de febrer d’aquell any, el comitè del partit acordà celebrar el diumenge 11 de febrer un 
gran míting d’afirmació republicana i donar ingrés al partit de l’agrupació federal del Secar 
de la Real, que ho havia demanat i per demostrar “que las puertas del Partido Federal están 
abiertas para todos los federales que hasta hoy hayan sido cruelmente engañados.”973 

968 .- "Política local. El Alcalde y varios concejales de Manacor suspendidos", a La Almudaina, dimecres, 
27 de febrer de 1935, pàg. 2. Sobre aquest fet en dona àmplia informació TUGORES, Antoni: El batle Antoni 
Amer "Garanya" (1882-1936). La història robada. Col. "Menjavents", 52. Edicions Documenta Balear. Palma, 
2004, pàgs. 186-188. 
969 .- La junta directiva quedà integrada per Bartomeu Llull Pol (president), Andreu Socias Negre 
(vicepresident), Jaume Palou Covas (secretari), Miquel Vicens Rigo (vicesecretari), Bernat Roca Juaneda 
(tresorer-comptador) i, com a vocals, Joan Fiol Rigo, Miquel Jordi Amengual, Jaume Pol Vicens i Joan Vicens 
Siquier. "Política local. Juventud de Unión Republicana", a La Última Hora, dimecres, 15 de gener de 1936, 
pàg. 2; "Política local. Juventud de Unión Republicana", a La Almudaina, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 5; 
"Política. Juventud de Unión Republicana", a El Día, dijous, 16 de gener de 1936, pàg. 2; “Juventud de Unión 
Republicana”, a República, núm. 100. Palma, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 2. 
970 .- "Veladas", a La Almudaina, dissabte, 18 de gener de 1936, pàg. 4. 
971 .- “Política local. Centro Republicano Democrático Federal, Distrito tercero”, a La Almudaina, 
diumenge, 10 de desembre de 1933, pàg. 2. 
972 .- Comunicació, datada el 22 de gener de 1934 i signada pel secretari Martí Ros, enviada al governador 
civil de les Balears. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.129. ARM. 
973 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal.- Comité”, a La Almudaina, divendres, 9 
de febrer de 1934, pàg. 1. 
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El diumenge, 11 de febrer de 1934, el partit celebrà un cafè d’honor en commemoració de 
l'aniversari de la Primera República Espanyola en el local del centre del districte 3r, del 
carrer de Joan Bauzà, núm. 7, a les 16 h.974 
 
La negació del PRDF de fusionar-se en la unió republicanes d’esquerres 
El març de 1934, el Partit Republicà Democràtic Federal es negà a integrar-se dins Esquerra 
Republicana Balear, donat que no aconseguia integrar tot el republicanisme d’esquerres. 
Així, el 15 de març, el president Sebastià Perelló i el secretari Martí Ros, enviaren un 
comunicat a la premsa en què davant les notícies que el Partit Republicà Democràtic Federal 
s’havia d’integrar en el partit únic d’Esquerres, informaven a tots els republicans de les 
Balears que el seu partit no hi entrava per voluntat pròpia ja que no era una unió de tots els 
vertaders sectors d’esquerres que hi havia en les files republicanes. Afirmà que la unió, fins 
aleshores, era la “fusión del célebre terceto formado por Acción Republicana, O. R. G. A. y 
Radicales Socialistas Independientes, dejando a un lado sectores tan respectables como los 
Radicales Socialistas de Gordón Ordás, ídem de Botella Asensi, simpatizantes de Sánchez 
Román, hasta incluso el mismo partido Democrático federal de Madrid.” Comentaven que 
quan foren convidats per part d’Acció Republicana, varen exposar que creien necessària una 
àmplia Aliança d’Esquerres, però que no estaven d’acord amb la fusió o la formació d’un 
partit únic, ja que “si los tres partidos anteriormente citados existían por separado, no tenía en 
realidad esa existencia base de sustentación alguna, toda vez que los procedimientos, fines y 
programas eran con ligeras variantes el mismo, a base de poder unitario con sus famosos 
estatutos (que son para nosotros el único medio que imposibilita la rápida implantación del 
federalismo integral). Recordaven que aquesta situació no havia estat ni era la del Partit 
Democràtic Federal fundat el 1894 per Francesc Pi i Margall i “cuyo programa de gobierno 
racialmente espaoñl[sic] no ha sido superado por nadie todavía.” Continuà dient la nota de 
premsa que deixant de banda el que havia passat en el bienni de 1931-33, el PRDF es trobava 
disposat a anar a la formació d’un front d'esquerres amb un programa mínim a dur a terme 
sobre atur forçós, lluita contra el feixisme i reforma agrària, però afirmà que mai estarien 
disposats a “hacer dejación de nuestros indestructibles postulados, máxime cuando de cada 
día es en nosotros más firme el ideal de Pi y Margall[,] único medio por el cual reegiendo el 
sentir y anhelo popular, no serían necesarias las protestas como la efectuada por el pueblo 
mallorquín a la cual nos adherimos, contra los proyectos del Gobierno sobre Zona Polémica, 
Extranjeros y creación de Penitenciarías, proyectos todos ellos lesivos para los intereses de 
todas las clases sociales en general y que demuestran hasta la saciedad en que grado de 
desconocimiento de los medios de vida de la provincia de Baleares se vive en Madrid.” 
Acabà el comunicat afirmant a tots els republicans de les Balears que el PRDF volia donar el 
seu vot per a la formació d’una àmplia Aliança d’Esquerres amb la inclusió dels partits 
obrers i que “en manera alguna entrará a formar parte integrante de un partido unitario por 
estar esta teoría en contraposición al programa de Pi y Margall al cual nos debemos por 
entero.”975 
El president del PRDF, Sebastià Perelló, envià dos telegrames, el primer al president del 
Consell de Ministres en el qual en nom del partit li demanà l’“anulación Decretos estancias 
extranjeros, zona cinco kilómetros, establecimientos campos concentración vagos maleantes 
perjudiciales intereses islas Baleares” i el segon, al president de la Generalitat de Catalunya 

974 .- “Política local. Aniversario 11 Febrero”, a La Almudaina, dijous, 8 de febrer de 1934, pàg. 2. 
975 .- “Política local. Nota del Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dijous, 15 de 
març de 1934, pàg. 1. 
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en el qual protestava enèrgicament “hecho vandálico cometido manos criminales incendio 
tumba primer Presidente Generalidad Maciá.”976 
Al final d’abril de 1934, el comitè municipal del partit acordà “ante la intensa campaña 
monárquico-fascista de estos días” organitzar un conjunt d’actes de propaganda republicana 
federal a base de mítings, conferències, “controversias”, lectures comentades, així com també 
excursions col·lectives periòdiques a pobles a l’efecte d’organitzar centres i comitès d’enllaç 
democràtic federals. Els actes, que sempre havien de ser de tribuna lliure, havien de 
començar el diumenge, 29 d’abril, a l’horabaixa, en el districte 9è del Secar de la Real en 
honor de les ciutadanes d’aquell districte.977 
El diumenge, 29 de maig, a les 21 h, en el Centre del districte 3r se celebrà un festival per 
commemorar el tercer aniversari de la seva fundació, en el qual l’orfeó de l’entitat havia de 
donar un concert.978 
El 16 de juny, el Comitè Municipal del partit acordà després d’estudiada i debatuda la 
situació creada entre la Generalitat de Catalunya i el poder central en el tema de la Llei de 
conreus cursar dos telegrames, una al president de la Generalitat i l'altre al Partit Democràtic 
Federal de Catalunya manifestant el suport per a aconseguir que “sean respetadas las 
libertades autonómicas establecidas en la Constitución.”979 
Arran dels fets d’octubre de 1934, els seus dirigents Josep Girbent i Joan Martínez Massip 
varen ser processats per haver enviat un telegrama de felicitació a Lluís Companys amb 
motiu de la proclamació de la República Catalana. Després de la repressió dels fets d’octubre 
de 1934, el partit tingué una certa inactivitat fins els mesos de març i abril de 1935. El 
diumenge, 24 de març, a les 16 h, el PRDF de Palma celebrà una assemblea general 
extraordinària en el local del carrer de Joan Bauzà, núm. 7.980 
El dijous, 25 d’abril, en el Centre Republicà Democràtic Federal del districte 3r, es féu la 
segona lecció-conferència contestant a la pregunta “¿Porqué soy federal?” que organitzava la 
Secció Artístico-cultural del centre. La dissertació havia d'anar a càrrec d’Antoni Rosselló 
que contestava a la pregunta “Porque federalismo es libre pensamiento.”981 El dijous, 2 de 
maig, es féu la tercera lliçó-conferència a càrrec de Miguel Barrios.982 El dijous, 16 de maig, 
se celebrà la cinquena i darrera conferència del curs de federalisme i s'encarregà de la 
disertació el secretari del Comitè Municipal del partit, Martí Ros, que contestà la pregunta 
“Porqué soy federal?” amb “Federalismo es socializar.”983 
El 27 d’abril de 1935, el president del Centre Republicà Democràtic Federal del Districte 3r, 
Josep Girbent Mateu i el secretari, F. Sabrafín, enviaren als mitjans de comunicació una carta 
d’agraïment al doctor Valdés, de Palma.984 

976 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, dimecres, 21 de març de 
1934, pàg. 2. 
977 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina,  diumenge, 29 d’abril 
de 1934, pàg. 4. 
978 .- “Noticias varias. Aniversario”, a La Almudaina, diumenge, 20 de maig de 1934, pàg. 3. 
979 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal”, a La Almudaina, diumenge, 17 de juny 
de 1934, pàg. 3. 
980 .- “Política local. Partido Republicano Democrático Federal (Comité Municipal)”, a La Almudaina, 
dissabte, 23 de març de 1935, pàg. 1 (convocatòria). 
981 .- “Política local. Conferencias”, a La Almudaina,  dimecres, 24 d’abril de 1935, pàg. 3. “Política local. 
Conferencia en el Centro Republicano Democrático Federal", a La Almudaina, dimecres, 1 de maig de 1935, a 
la pàgina 3, publicà una nota que ressenya la conferència d'Antoni Rosselló. 
982 .- “Noticias varias. Conferencia”, a La Almudaina, dimecres, 1 de maig de 1935, pàg. 8. (anunci). 
983 .- “Política local. Conferencia”, a La Almudaina, dimecres, 15 de maig de 1935, pàg. 3.. 
984 .- “Palma 27 de Abril de 1935. Dr. Valdés. — Palma 
 Muy Sr. nuestro: Conocida de esta su casa, es su labor humanitaria desde hace mucho tiempo, ya que 
en todas ocasiones tuvo a bien cooperar con importantes donativos, en actos que para beneficiencia llevó a buen 
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El dissabte, 11 de maig d’aquell any, en el local del centre d’Unió Republicana del districte 
6è, del carrer de la Boteria, núm. 27, l’encarregat de fer la tercera conferència fou el 
president del PRDF, Josep Girbert Mateu que parlà sobre “Soberanía de la razón 
individual.”985 
El 18 de maig d’aquell any, en junta general, el Partit Republicà Democràtic Federal elegí el 
nou Comitè Municipal, format per Josep Girbent Mateu (president), Joan Martínez Masip 
(vicepresident), Martí Ros Garcia (secretari), Jaume Vicens (tresorer-comptador), Gabriel 
Socias Llabrés (vicesecretari) i, com a vocals, Bartomeu Rigo Juaneda, Jaume Pallicer Vich, 
Antoni Llabrés Jaume, Isidro Octubre Clavel, Antoni Costa i Antoni Suñé Costa.986 
L’abril de 1935, tenim notícia de l’aparició del periòdic Pacte, que se subtitulà “Hoja de 
divulgación de la ideología del Partido Republicano Federal Democrático[sic] de Mallorca. 
Dirigit per Josep Girbernt Mateu, es tractava d’un full de dues pàgines, editat per la Secció 
Político-Cultural del C.A.D.F. Districte 3r. Novament, el 13 de juny d’aquell any, va sorgir el 
periòdic quinzenal Pacto, que se subtitulà “Periódico Republicano Democrático Federal”. 
Dirigit per Josep Girbernt Mateu, tingué la redacció i l’administració al carrer de Manuel de 
los Herreros, núm. 8 i s’edità a la Impremta P. y B. de Palma. Aquell número en portada 
publicà una fotografia de Francesc Pi i Margall. De fet, la publicació tenia l’objectiu de 
difondre el pensament federal de Pi i Margall. De totes maneres, solament en sortí aquell 
primer número.  
Durant el segon semestre de 1935, foren freqüents els actes conjunts entre Esquerra 
Republicana Balear, Unió Republicana i Partit Republicà Democràtic Federal favorables a la 
unió de les esquerres enfront de la política del Govern del Partit Republicà Radical, que tenia 
el suport de la CEDA. El 9 de desembre de 1935, el secretari del partit, Martí Ros comunicà 
al Govern Civil que s’havia traslladat la secretaria del Comitè Municipal al carrer de Joan 
Bauzà, núm. 33.987 
El diumenge, 5 de gener de 1936, a les 10 h del matí, en el Teatre Balear, el PRDF organitzà 
un míting. L’acte fou presidit pel president Josep Girbent, acompanyat a la dreta per Eduardo 
Barriobero i a l'esquerra per Àngel Pestaña. Inicialment, es va descobrir un bust de Pi i 
Margall, i seguidament, Girbent saludà els assistents i digué que el partit, ajudat pel Partit 
Federal Ibèric, havia organitzat l’acte, que com a defensors de la República i de la ciutadania, 
tenia per objectiu empènyer els altres partits d’esquerres i republicans perquè en les eleccions 
generals es presentassin units. A continuació, parlaren el redactor d'El Diluvio, Mariano Serra 
Crespo,988 Domingo Beltrán de Quintana,989 el dirigent sindicalista Àngel Pestaña990 i 

término este Centro; pero en casos como el presente su generosidad le ha llevado, el día 6 de este mes a efectuar 
gratis la operación con tan brillante resultado debido a su Inteligencia, en la persona de nuestro consocio 
ciudadano Balaguer, no hemos podido impedir el impulso de nuestro corazón agradecido, para que en Junta 
Directiva del día 23 del corriente se acordase por aclamación notificarle nuestras más expresivas gracias, a 
pesar de su proverbial modestia por su noble y humanitario proceder. Salud y larga vida le deseamos para bien 
de la humanidad.” “Una carta”, a La Almudaina, dissabte, 4 de maig de 1935, pàg. 4. 
985 .- “Política local. Conferencia”, a La Almudaina, dissabte, 11 de maig de 1935, pàg. 2. 
986 .- Comunicació, datada el 20 de maig de 1935 i signada pel secretari Martí Ros, enviada al governador 
civil de les Balears. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.129. ARM. 
987 .- Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.129. ARM. 
988 .- Mariano Serra Crespó, després de saludar el públic, digué que “no vienen a calumniar sino a decir 
verdades.” Recordà “la alegría con que los catalanes paseaban la bandera el 14 de Abril y recuerda también 
entre la multitud a una viejecita que lloraba. Preguntóle el orador porque lo hacía, manifestándole que la misma 
alegría tenían los del año 70, pero que no la supieron conservar, y ahora puedo morirme ya porque veo la 
República por segunda vez. Aboga por la unión de los hombres que desean la libertad.” “Política local. El mitin 
del Partido Republicano Democrático Federal en el Teatro Balear", a La Almudaina, dimarts, 7 de gener de 
1936, pàg. 9. 
989 .- Beltrán de Quintana digué que els treballadors esperen les promeses dels governants, “pero esto son 
promesas que no se cumplirán y lo necesario es que sean realidad. Nosotros sabemos que los gobernantes no se 
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Eduardo Barriobero –presentat per Crespo.–991 Aquell dia, en el local d’Unió Republicana 
del carrer de Sans, núm. 11, Barriobero féu un cafè de companyonia, organitzat pel Comitè 
del Partit Republicà Democràtic Federal.992 
Aprofitant l’estada a Mallorca d’aquests propagandistes, el 6 de gener, a les 9,30 h, del matí, 
el partit organitzà un míting en el Teatre Principal de Manacor, en el qual varen intervenir 
Eduardo Barriobero i el líder sindicalista Àngel Pestaña.993 També es féu un acte a 
Montuïri.994 
El 12 de gener, el Partit Democràtic Federal féu públic que la quantitat recaptada a favor dels 
orfes d'Astúries en el míting del Teatre Balear pujava a 187,80 ptes., que havien estat 
enviades a la redacció d’El Diluvio per engrandir la llista que tenia oberta el diari.995 
Al final de gener de 1936, el Comitè Municipal del PRDF de Mallorca quedà integrat per 
Gabriel Socias Llabrès (president), Josep Girbent Mateu (vicepresident), Martí Ros Garcia 
(secretari), Joan Martínez Masip (vicesecretari), Jaume Vicens Ferrer (tresorer) i, com a 
vocals, Jaume Pallicer Vich, Bartomeu Rigo Juaneda, Antoni Amengual Canals, Jesús Nieto 

preocupan de dar trabajo a los parados cuando debe ser lo primero que debe arreglarse. El obrero no debe 
mendigar, sino trabajar que es lo que necesita. Las dos terceras partes de España están sin cultivar y no debe 
tolerarse más tiempo. Se refiere a la Asistencia Social y dice que hay muchos ciudadanos que se encuentran a 
veces en estado de acudir a las Clínicas y que como no tienen medios se les cierran las puertas. Queremos 
escuela única con grados y que pueda cursarla el que tenga inteligencia. Los niños deben andar por la calle con 
los libros debajo del brazo. Nuestro lema: Intereses colectivos sobre el interés personal. El pequeño industrial 
está arruinado. Aquel hombre que trabajando hizo un capital de 8 a 9 mil pesetas para comprar  un camión es 
arruinado por los Ferrocarriles. Inglaterra tiene cinco Consejos de Administración por 34 millones y España 65 
por 18 millones.” “Política local. El mitin del Partido Republicano Democrático Federal en el Teatro Balear”, a 
La Almudaina, dimarts, 7 de gener de 1936, pàg. 9. 
990 .- Pestaña digué que “los que nos creamos morales y dignos debemos reconstruir lo que se perdió. Yo 
he visto como en Andalucía tierra hermosa y de flores se comían el trigo. He visto también chozas hechas de 
piedras sin cal y sin arena y en estas chozas cuadriláteras vivir además de padre, madre e hijos, los borricos y 
muchos animales más. Habla de la Ley de Restricciones y dice que la Cámara aplaude y todo el mundo cree que 
la Ley de Restricciones es un monumento hasta que el señor Chapaprieta se hunde. No le interesa el patriotismo 
bullanguero ni de la gente que chilla. Cita la fábula de los conejos y los podencos en que discutían aquéllos 
cuando llegaron éstos. Si nos entretenemos entre lo que hacemos y lo que debemos hacer nos sucedería lo que 
sucedió a los conejos.” “Política local. El mitin del Partido Republicano Democrático Federal en el Teatro 
Balear”, a La Almudaina, dimarts, 7 de gener de 1936, pàg. 9. 
991 .- Barriobero començà la intervenció dient que en aquest mateix teatre feia temps que havia abogat per 
la unió de les esquerres i “no lo oyeron si no que nos censuraron. Hoy es diferente. Nuestra opinión va salvando 
escollos y nuestro tema es la unión estrecha de las izquierdas. La República me cogió con los cabellos blancos. 
Esta se conformó en construir la fachada y no el interior. Habla de la Guerra Europea y dice que sólo la 
democracia puede evitar que España se sume a ella. Abogamos por la República Federal. Con esta Mallorca 
será un Estado, sin ella una colonia.” “Política local. El mitin del Partido Republicano Democrático Federal en 
el Teatro Balear”, a La Almudaina,  dimarts, 7 de gener de 1936, pàg. 9. També “Mitin izquierdista en el 
Balear”, a La Última Hora, dilluns, 6 de gener de 1936, pàg. 4. 
992 .- Inicialment, l’acte s'havia previst pel dia 6, però per motius de permanència a l’illa de Barriobero es 
passà al dia 5. “Política local”, a La Almudaina, diumenge, 5 de gener de 1936, pàg. 8, publicà l’avís del canvi; 
“Política. Café de compañerismo de la U. R.”, a El Día, diumenge, 5 de gener de 1936, pàg. 2. 
993 .- “Política. Mitin en Manacor”, a El Día, dimarts, 2 de gener de 1936, pàg. 2. S’advertí que els afiliats 
i simpatitzants que volien assistir a l'acte, el Comitè havia contractat diversos autocars, i es podien inscriure's en 
qualsevol centre federal o bé en la Secretaria Genera, del carrer de Joan Bauzà, 33, de Palma; “Política local”, a 
La Almudaina, divendres, 3 de gener de 1936, pàg. 4, publicà l'anunci de l'acte; “Política local. El Partido 
Federal en Manacor y Montuiri”, a La Última Hora, dimarts, 7 de gener de 1936, pàg. 5. 
994 .- “Política local. El Partido Federal en Manacor y Montuiri”, a La Última Hora, dimarts, 7 de gener de 
1936, pàg. 5. 
995 .- “Política en Mallorca. Pro Huerfanos de Asturias”, a La Última Hora, dilluns, 13 de gener de 1936, 
pàg. 2. 
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Arrom i Antoni Llabrés Jaume.996 Aleshores, tenia implantació territorial a les barriades de 
Santa Catalina, del Secar de la Real, de l’Eixample i del centre de Palma.  
En les eleccions generals del 16 de febrer de 1936, participà en la formació del Front Popular 
d’Esquerres, però no hi tingué cap candidat propi per a les Balears. Aquest fet, juntament 
amb una notícia inexacta apareguda al diari barceloní El Diluvio, aixecà una certa polèmica i 
el Comitè Municipal del partit protestà pel repartiment de llocs de la candidatura d’esquerres 
i es separà del Comitè d’enllaç del Front Popular. 
 
9.1.5. EL PARTIT REPUBLICÀ FEDERAL DE MALLORCA ES CONVERTEIX EN 
EL PARTIT REPUBLICÀ RADICAL. CAP A LA DESFETA 
 
La situació del Partit Radical després de les eleccions generals de novembre de 1933 
Després del triomf en la segona volta dels dos diputats radicals, Francesc Julià i Josep Teodor 
Canet, amb el suport de les dretes, provocà una dura reacció de la conjunció d’Acció 
Republicana, del Partit Socialista i del Partit Republicà Radical Socialista. Però, dins el Partit 
Republicà Radical de Mallorca aquesta estratègia electoral de cercar el recolzament de les 
dretes i, sobretot del Partit Republicà de Centre de Joan March –Verga– tingué un cost molt 
elevat internament i, al mateix temps, va provocar una notable tensió, que acabà amb 
l’escissió del Partit Republicà Radical Demòcrata. 
En el conjunt de l’Estat, el Partit Radical havia aconseguit 104 diputats, fet que convertí a 
Alejandro Lerroux i al seu partit en l’eix de la nova situació política. Aleshores, Lerroux 
projectà un Govern de centre que tendria el suport, des de fora, de les dretes de la CEDA. El 
8 de desembre, el Parlament inicià la seva tasca i l’antic liberal Santiago Alba –que s’havia 
integrat al radicalisme– va ser elegit president de les Corts. 
A les Balears, la victòria radical en la segona volta dels comicis generals tingué un fort 
entrebanc quan, el 23 de desembre, la Comissió d'Actes del Congrés acordà declarar la 
incapacitat de Francesc Julià per haver estat president de la Comissió Gestora de la Diputació 
Provincial de Balears.997 
Ben segur, que en l’assemblea extraordinària del 31 de desembre d’aquell any del Partit 
Republicà Radical de Mallorca, celebrada en el local del carrer de Sans, núm. 11, aquesta 
inhabilitació de Julià va ser un dels temes centrals.998 
Aprofitant les festes de cap d’Any, el mateix dia 31, el Casino Republicà Radical 
Independent –del carrer de Brondo, núm. 7–, organitzà una vetlada familiar de socis, afiliats i 
les seves respectives famílies per celebrar les fetes.999 
El dissabte, 6 de gener de 1934, l’Orfeó Republicà Balear organitzà una vetlada familiar en el 
local del carrer de Sans.1000 
 

996 .- Comunicació, datada el 29 de gener de 1936 i signada pel secretari Martí Ros, enviada al governador 
civil de les Balears. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.627. Exp. 2.129. ARM. També La 
Almudaina, dijous, 30 de gener de 1936, pàg. 8 
997 .- “Baleares fuera de Baleares. La incapacitació de Juliá”, a La Almudaina, diumenge, 24 de desembre 
de 1933, pàg. 11. 
998 .- El 27 de desembre, el Comitè Provincial del partit decidí convocar l’assemblea de delegats de 
districte de Palma i dels pobles de l’illa. “Política local. Partido Radical”, a La Almudaina, divendres, 29 de 
desembre de 1933, pàg. 3. 
999 .- “Noticias varias. Casino Republicano Radical Independiente”, a La Almudaina, diumenge, 31 de 
desembre de 1933, pàg. 3. 
1000 .- Hi va prendre part l’agrupació artística Adorsas, que representà una programació basada en una 
selecció de varietès i posà en escena el sainet, en un acte, “Ses travesures d’en Tomeu.” A més, hi hagué ball 
amb una orquestrina. “Noticias varias. Velada familiar”, a La Almudaina, dissabte, 6 de gener de 1934, pàg. 3. 
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Al final de gener, els centres republicans celebraren juntes generals per preparar l’assemblea 
provincial que s’havia de dur a terme el dia 4 de febrer. Així, el 28 de gener, el Centre 
Republicà Federal de Palma, del carrer de Sans, es reuní per tractar sobre la ratificació del 
nomenament de president i donar compte de la convocatòria de la propera assemblea 
provincial.1001 
La celebració de les festes de Carnaval tenia una gran tradició en el republicanisme illenc, 
especialment en aquells anys de la Segona República.  El 3 de febrer, el Casino Radical del 
carrer de Brondo féu el primer ball de disfresses.1002 Posteriorment, es dugueren a terme 
vetlades el dijous, dissabte i diumenge, des de les 22 h a les 2 h de la matinada.1003 Així 
mateix, també celebraren diverses vetlades de Carnaval el Cercle Republicà Radical del 
districte 1r –del carrer de Jaume II, núm. 43– i l’Orfeó Republicà Balear al local social del 
carrer de Sans.1004 Aquell any, la commemoració de la Primera República va ser més discreta 
que anys passats. L'11 de febrer, a les 16 h, Cercle Republicà Radical del districte 1r féu un 
vi d'honor en la seva commemoració, que acabà amb ball, i el dia 13, darrer dia de Carnaval, 
a les 21 h, es féu una altra vetlada.1005 
 
L’elecció d’un nou Comitè Provincial del PRFM 
El diumenge, 4 de febrer, se celebrà en el local del carrer de Sans, núm. 11, de Palma, 
l’assemblea provincial del Partit Republicà Radical de Mallorca. Precisament, en aquella 
reunió el partit decidí substituir el mot de “federal” pel de “radical” en el seu nom. Així 
mateix, s’elegí una nova junta directiva, al front de la qual continuà Francesc Julià Perelló 
(president). La resta de membres de l’òrgan provincial varen ser Enrique Molina Ravelló 
(vicepresident 1r), Antoni Amer Llodrà (vicepresident 2n), Jaume Ginard Mestre (secretari), 
Miquel R. Simonet (vicesecretari), Jaume Espasas Estarellas (tresorer) i, com a vocals, Josep 
Mas Rubí, Lluís Ferrer Arbona, Pau Barceló Alemany, Francesc Esteva Quintana, Àngel 
Fernández Lafont, Antoni Roca, Joan Albertí Ricaula, Docmael López Palop, Ramon Perpiñà 
Billosta, Joan Mas i Verd i Antoni Mateu. A més de la nova directiva, s’acordà que una 
comissió del partit anàs a Madrid a entrevistar-se amb el Comitè Nacional del Partit Radical 
per informar-se sobre la “orientación de la política actual.” En l’assemblea també hi hagué 
alguns altres  acords contra les iniciatives revisionistes del Govern, com la sol·licitud que no 
s'aprovàs la llei d’“haberes passivos” del clergat ni que es concedís l’amnistia a Calvo Sotelo 
i Benjumea. Així mateix, també es decidí sol·licitar al Govern que s'aplicàs la reforma 
agrària tal com la interpretava l’esperit de les Corts Constituents.1006 

1001 .- “Política local. Centro La Almudaina, divendres, 26 de gener de 1934, pàg. 3 (convocatòria). 
1002 .- “Noticias varias. Baile de disfraces”, a La Almudaina, divendres, 2 de febrer de 1934, pàg. 2 
(convocatòria). 
1003 .- “En el Casino Radical (Calle de Brondo) Baile de Disfraces”, a La Almudaina, divendres, 2 de febrer 
de 1934, pàg. 2, publicà l'anunci dels actes i destacà que la vetlada del 3 de febrer havia estat “una fiesta grata y 
de ambiente acogedor […] celebrado en este moderno Casino.” 
1004 .- Es comentà que “dado el entusiamo que reina entre sus socios dichas veladas prometen ser un éxito 
más de los muchos que se viene apuntando dicho orfeón.” “Noticias varias. Orfeón Republicano Balear”, a La 
Almudaina, dissabte, 27 de gener de 1934, pàg. 3 (convocatòria). També “Noticias varias. Veladas en el Orfeón 
Republicano Balear”, a La Almudaina, dissabte, 3 de febrer de 1934, pàg. 3, publicà l'anunci. Sobre la vetlada la 
primera vetlada de Carnaval, destacà "Como estaba prevenido un éxito más fué el que se apuntó el veterano O. 
R. B. en la velada celebrada el pasado domingo." 
1005 .- “Noticias varias. Las veladas familiares de Carnaval en el Círculo Republicano Radical del Distrito 
1.º, Calle Jaime II, 43”, a La Almudaina, dissabte, 10 de febrer de 1934, pàg. 3, anuncià diversos actes de 
l'entitat. 
1006  .- “Política local. Asemblea provincial del Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, 
dissabte, 10 de febrer de 1934, pàg. 3. 
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Però l’estabilitat entre els membres del Comitè Provincial no va durar gaire, ja 18 dies 
després de la seva elecció, concretament el 22 de febrer, es va produir la primera dimissió 
important en l’òrgan de direcció regional. Es tractava del vicepresident 1r i notari de Sineu, 
Enrique Molina Ravelló, que, a través d’una carta enviada al director de La Almudaina, 
Jeroni Amengual, anuncià que presentava la renúncia a la vicepresidència del comitè i es 
donà de baixa del partit a causa de la seva discrepància de la política seguida pel Partit 
Radical i pel Govern.1007 
La tensió dins el Comitè Provincial continuà com ho posà de manifest la nota a la premsa 
que, el 24 de febrer, el partit féu pública. Es destacà que en el moment de prendre possessió 
el Comitè Provincial s’havia comentat la desorientació política en què es vivia.1008 En el text 
es recordà que s’havia canviat la paraula “federal” per la “radical” per acord unànime de 
l’assemblea, però que això no significava “cambio en el fondo de su credo político, en su 
historia ni en la estructura ideológica de sus componentes.” Així mateix, el Comitè 
Provincial afirmà que el Partit Republicà Radical de Mallorca, atenent els postulats del seu 
programa i als dictats polítics dels seus integrants, es declarava “profundamente de Izquierda, 
marcadamente liberal y democrático, pero no demagógico.” Afegí, a més, que manifestava la 
seva predisposició per la consecució d’un pacte de tots els elements qualificats “netamente 
republicanos” que havien lluitat junts a Mallorca per la proclamació de la República, amb la 
finalitat de “enaltecerla y consolidarla.” A més a més, és feia reafirmació republicana en 
declarar que consideraven essencial per a la República el manteniment de la Constitució 
elaborada i votada per les Corts Constituents en la qual estava “condensada la aspiración de 
los republicanos” i s’afirmava que “no se puede volver un paso atrás en lo político ni en lo 
social, pero sí encararlo dentro del puro sentido Liberal y Democrático única manera de 
poder vivir en paz social y en grandeza Republicana.” Per acabar, el comunicat, anuncià que 
per difondre aquest ideari, el president del partit, Francesc Julià, pensava impartir un conjunt 
de conferències a Palma i als diversos pobles de l’illa amb la finalitat d’“aclarar en lo posible 
la confusión política que reina en estos momentos, en la política mallorquina.”1009 
 
La polèmica entre el diari La Almudaina i Francesc Julià 
El 28 de febrer, el diari regionalista La Almudaina publicà l’editorial titulat “¿Centro-
derecha? ¿Centro-izquierda?.” Davant la crisi del Govern, el diari es plantejava quina seria 
l’orientació que tendria el nou Govern que s’havia de formar. Analitzà que davant aquesta 
disjuntiva, Lerroux, d’una banda, tenia els radicals ortodoxes –“los nutridos a sus pechos con 
las doctrinas de radicalismos, que le recuerdan su historia”– i, de l'altra, les forces 
republicanes de caràcter burgés que “se alistaron bajo sus banderas ante sus discursos de 
oposición para rectificar las orientaciones extremistas de Azaña y los socialistas.” 
L'editorialista destacà que precisament la victòria de Lerroux en les eleccions generals havia 
estat a causa del seu posicionament  enfront de les esquerres, “ya que la soberanía nacional 
dió un giro significativo y cuantioso hacia la derecha, dejando casi en cuadro a los 

1007 .- Afegí que manifestava el seu profund i “imperecedero agradecimiento por las distinciones 
inmerecidas que me ha prodigado el partido de Mallorca, con el que espero poder volver a unirme.” “Política 
local. Una carta”, a  La Almudaina, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 2. 
1008 .- La nota comentava “En estos momentos de confusión en que parece perderse la memoria de las cosas 
y que la gente está falta de una orientación fija encaminada arregladamente en cada uno de los momentos en 
que se vive y parece se desvía el verdadero sentido de la Libertad y de la Democracia  intentándose 
desvirturarlas caprichosamente en cada instante de un momento álgido de la actividad política, precisa, por 
instinto e conservación, en bien de la ciudadanía y de la paz social, que las fuerzas netamente republicanas se 
situen clara y llanamente conforme sus dictados de conciencia y responsabilidad política.” “Política local. 
Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, diumenge, 25 de febrer de 1934, pàg. 2. 
1009 .- “Política local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, diumenge, 25 de febrer de 1934, pàg. 
2. 
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republicanos izquierdistas.” El text assenyalà, a més, que “Lerroux fué levantado por la 
opinión por la bandera que había desplegado; en su programa no habla nada de sus viejos 
radicalismos, sino firme propósito de enmendar los yerros de los gobernantes republicanos 
anteriores.” Seguidament, denuncià la pretensió del grup de ministres republicans radicals –
integrat per Diego Martínez Barrio, Rafael Guerra del Río i Antonio de Lara y Zárate– que 
propugnaven conduir el Govern cap a l’esquerra.1010 A continuació, l’editorialista manifestà 
que Lerroux hauria de resoldre aquest dilema, ja que per la seva situació i per la distribució 
de les forces parlamentàries, seguia tenint “en sus manos la balanza de la política española” i 
recordà que molts de radicals oblidaven “como se manifestó el cuerpo electoral y cómo 
fueron al Parlamento muchos diputados radicales, del brazo de las derechas, y los hubo que 
sin el voto de éstas no se hubieran sentado en los escaños.” L'editorial posà com a exemple el 
cas de les Balers i afirmà que “los dos diputados radicales triunfaron en las urnas, y 
triunfaron con el voto de las derechas, pues en la primera vuelta se vió cuan inferiores eran 
sus fuerzas a las de la coalición de socialistas y Acción Republicana.” Així mateix i 
segurament pels acords del Comitè Provincial, l’editorialista indicava que a Mallorca els 
radicals apostaven per les aspiracions del sector esquerrà del Partit Radical de fer un “viraje 
hacia la izquierda, exponiendo sus propósitos de afianzar o restablecer un frente izquierdista, 
tal y como se murmura son los propósitos de Martínez Barrio y compañeros en izquierdismo 
del Gobierno actual.”1011 Acabà l’editorial afirmant que “Los radicales habrán venido a dejar 
en manos de Acción Republicana su existencia como partido para pesar en las futuras luchas 
en los comicios, a no ser que la hegemonía de la coalición de republicanos de izquierda que 
hoy por hoy ejerce el señor Azaña pasara, como se apunta, a manos del Sr. Martínez Barrio 
de confirmarse su escisión del partido del Sr. Lerroux para formar otra minoría desligada de 
todo contacto con las derechas, más aún, en frente de ellas.”1012 
La resposta a l’editorial del president del Partit Republicà Radical, Francesc Julià, no es féu 
esperar. L’endemà, 1 de març, Julià envià una llarga nota al diari, en la qual començà 
reconeixent el moment de confusió política que vivia la seva formació política1013 i denuncià 
que les dretes no deixaven governar els homes del republicanisme històric.1014 Aleshores, 

1010 .- L'editorialista es demanà: “¿Y con quien cuentan? ¿Dónde están los diputados izquierdistas en qué 
apoyarse en el Parlamento?; unos cuatrenta, incluídos a los de la Esquerra, por que con los socialistas no hay 
que contar primero porque el partido radical ha sido tanto o más opuesto a las doctrinas socialistas que las 
derechas, y porque el Sr. Largo Caballero acaba de decir que no cree en una situación de izquierdas 
republicanas porque no concibe más que dos grupos: derechas o socialistas, porque los republicanos que son 
verdaderamente de izquierdas los considera encuadrados en el socialismo.” “¿Centro-derecha? ¿Centro-
izquierda”, a La Almudaina, dimecres, 28 de febrer de 1934, pàg. 1. 
1011 .- Continuà dient que “Significativas fueron en los radicales de Mallorca sus concomitancias con los 
elementos derechistas. Ahora se inclinan a no perder el contacto con las izquierdas, mas éstas, las izquierdas 
republicanas de Mallorca están íntimamente unidas a los socialistas, y de ahí nace una posición difícil para los 
radicales (que al parecer iban encaminados a ser un partido de centro), porque dado el punto que llegaron las 
cosas resulta muy problemático poder soldar a radicales con socialistas, y de ser esto imposible, los de Acción 
Republicana no abandonarían a sus aliados que les han sido fieles para abrazarse a los que les abandonaron en 
la lucha electoral. He ahí el peligro para los radicales de quedarse compuestos y sin novia, porque de las 
derechas no podrán contar con sus votos vista la moneda con que se les ha pagado.” “¿Centro-derecha? 
¿Centro-izquierda”, a La Almudaina, dimecres, 28 de febrer de 1934, pàg. 1. 
1012 .- “¿Centro-derecha? ¿Centro-izquierda”, a La Almudaina, dimecres, 28 de febrer de 1934, pàg. 1. 
1013 .- Julià  hi afirmà: “No es de extrañar que en estos momentos de confusión política se encaucen las 
definiciones porque las medias tintas son siempre malas y en política, aun más. Recientemente en la Historia de 
la política se podría recordar el caso del Reformismo dentro de la Monarquía que fracasó totalmente en cuantos 
ensayos intentó.” “Política local”, a La Almudaina, divendres, 2 de març de 1934, pàg. 2. 
1014 .- Comentà Julià “El momento culminante no es solamente de Derechas o de Izquierdas, también lo es 
de convicciones y procedimientos. Lo declaro francamente[:] las Derechas son incomprensivas y no viven el 
momento de la realidad. Intentar o pretender tutelar a los hombres del republicanismo histórico, es vivir fuera 
de la realidad de este momento delicado en que vivimos. Si no se quiere dejar gobernar libremente al Partido 
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Julià passà a concretar l’actuació dels radicals a Mallorca, afirmant que “no han tenido ni 
tienen concomitancias con las Derechas. En las primeras elecciones los Radicales obtuvieron 
veintisiete mil votos y fueron votos propios y de simpatizantes. No se si, luchando cada 
partido separadamente hubieran sido muchos los que llegaran a esta cifra, pero lo cierto y 
positivo es que las Derechas no votaron a los Radicales y si en la segunda lo hicieron fué 
porque les era más grato el triunfo de los Radicales que no el de la coalición compuesta de 
radicales-socialistas, de las dos ramas, Acción Republicana, Federales democráticos, 
Socialistas y otros elementos. En tal caso no fué por pura simpatía sino por odio a los demás. 
Si los tradicionalistas hubieran alcanzado el veinte por ciento, para éstos hubieran sido los 
votos y no para los Radicales. Querer llevar las cosas al terreno que las lleva el articulista de 
La Almudaina, a quien más daño causa es precisamente a las Derechas porque no es ahora el 
momento de Dios, Patria y Rey; pero si el de: Paz, Trabajo y Pan, tranquilidad y democracia. 
Saliéndose de esto es salirse de la realidad en que vivimos.” A altres afirmacions que es feien 
a l’editorial, Julià afirmà que “mejor será que lo aclare el tiempo, que ya se cuidará de 
enderezar lo que le parece tan entuero al articulista. De momento, basta decir que los 
Radicales por su historia, por las convicciones propias de la política en Mallorca somos y 
debemos ser de matiz izquierdista dentro del orden, la paz y la democracia.”1015 
Novament, el diari regionalista replicà l’escrit de Julià amb l’editorial del 3 de març titulat 
“El viraje hacia la izquierda de los radicales mallorquines.” L’editorialista afirmà que Julià 
en el seu text havia examinat l’actuació del Partit Radical en relació amb les dretes, tant a 
Madrid com a Mallorca i que la contesta no era entrar en qüestions polítiques ni en 
polèmiques, però que tenien la tasca periodística d’enfocar els problemes polítics.1016 
Seguidament, passà a la qüestió concreta de la polèmica i manifestà “El Sr. Juliá cree que en 
la primera vuelta no tuvo apoyo de las derechas y que los 27 mil votos obtenidos fueron 
votos propios y de simpatizantes. Es poco humano abatir ilusiones. Dejaríamos al Sr. Juliá en 
esta creencia pero cuantos están metidos en política, saben que se hablaba de la necesidad de 
que los partidos de centro y derecha, diesen 14 mil votos a los radicales, que eran los que se 
consideraba precisos para que éstos se aupasen sobre los candidatos de Acción Republicana y 
Socialistas, cálculos mal enfocados ya que partían de una fuerza, que en realidad no apareció, 
y así los candidatos radicales, se quedaron tan por debajo de la candidatura izquierdista. Y 
para muestra, basta ver que los señores Juliá y Canet obtuvieron en la primera vuelta 27.000 
votos cuando los demás señores de la candidatura radical obtuvieron solamente 14 mil y 
pico. Esos 13.000 votos de diferencia, demuestran el apoyo de las derechas para salvar a sus 
preferidos Sres. Juliá y Canet. En la segunda vuelta triunfaron los radicales, dice el Sr. Juliá, 
por los votos de las derechas, que los dieron a ellos por odio a los demás. El Sr. Juliá es buen 
psicólogo aunque no fuese entonces tan consecuente izquierdista. Conociendo como conocía 
el papel que le hacían desempeñar las derechas, le faltó un bello gesto: renunciar a la ayuda 
de las derechas que se valían de él para hundir a genuinos representantes de las izquierdas. 
Pero entonces no se trataba de ideales sino de actas, y la confabulación contra las izquierdas 
auténticas sirvió para dar el triunfo a los radicales, de modo que si estos alcanzaron dos 

Radical con su Historia, su programa y su responsabilidad, que tomen –si pueden– el Poder las Derechas con 
todas sus consecuencias, y ya es una definición. Los Radicales no deben ni pueden deber nada a las Derechas, 
es todo lo contrario[,] son las Derechas las que deben y no lo pagarán jamás a los hombres del Partido Radical. 
Este es el caso amargo que nos proporciona la falta de comprensión de las Derechas.”  
1015 .- “Política local”, a La Almudaina, divendres, 2 de març de 1934, pàg. 2. 
1016 .- L’editorial deia: “no nos gusta intervenir en cuestiones partidistas, sino como misión periodística 
enfocar los problemas políticos, pero la actitud del señor Juliá, con su escrito, nos obliga a desmenuzar cosas de 
la política local, lamentando, con toda sinceridad, que se nos haya puesto en el trance de escribir estas líneas 
pues no sentimos ninguna adversión hacia el Sr. Juliá, pero ante todo está la verdad, postulado primordial del 
periodista.” “El viraje hacia la izquierda de los radicales mallorquines”, a La Almudaina,  dissabte, 3 de març de 
1934, pàg. 1. 
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puestos, los tuvieron por los votos de derechas, debido a la desatinada ley electoral, que sino 
los señores Jaume y Carreras, hubiéranse sentado en el Parlamento en vez de los radicales.” 
Acabà l’editorial plantejant la contradicció ideològica i estratègica dels radicals entre la dreta 
i l’esquerra. Així, s’afirmà “Hablar de Dios, Patria y Rey, cuando se ventila únicamente si en 
los radicales impera el matiz izquierdista o el derechista sin remotamente aludir en el artículo 
a tales postulados, es confundir la magnesia con la gimnasia. ¿Qué tiene que ver el lema 
tradicionalista con los vaivenes de la política del señor Juliá ayer federal y luego radical. 
Precisamente dió el cambiazo en los momentos en que el señor Lerroux combatía 
sañudamente al gobierno Azaña por sus extremismos. Termina el Sr. Juliá diciendo que el 
partido radical de Mallorca, debe ser de matiz izquierdista. ¡Cada cual con sus convicciones! 
Ahora que, como apuntamos, corre el peligro el partido radical mallorquín, al intentar volver 
a la izquierda, de encontrarse con que otros hayan acotado el terreno y clavado su estandarte, 
y tengan que quedarse sin pisar terreno firme, a menos de acogerse a banderas agenas."1017 
L'endemà, Francesc Julià, tornà a contestar breument l’editorial del diari ja que “parece, más 
que nada, algo de ataque personal, aunque políticamente.” Manifestà l’estranyesa que 
l'editorialista s'expressàs en la manera que ho feia, “si bien lo respeto porque ya sabrá el 
porqué de hacerlo.” Seguidament, en la qüestió electoral, es ratificà en l’opinió primera i 
afirmà que el que més l’interessava era rebatre l’afirmació d’abans federal i ara radical, dient 
que “esté seguro el articulista que no he dejado ni dejaré nunca de ser Federal y Autonomista 
porque es algo inseparable en mi persona.” Aleshores, es demanà “¿Pero de dónde saca el 
articulista que el estar dentro del Partido Radical Español no se puede ser Federal? Acaso no 
sabe que el 99 por ciento de los antiguos radicales son federales y autonomistas como todos 
los valencianos, y los propios Lerroux, Martínez Barrio, Lara, Guerra del Río y tantos otros?” 
Acabà comentant a l’articulista que “en mi encontrará siempre respeto, cordura y adaptación 
política, según los momentos de gravedad, pero cambios de fondo del ideal eso no, jamás” i, 
després, donava per conclosa la polèmica.1018 
 
La crisi en l’agrupació radical de Manacor 
Aleshores, un altre problema planejà sobre el Partit Radical com va ser el procés judicial en 
el qual es veia immers la majoria federal de l’Ajuntament de Manacor per l’acord del 
consistori manacorí sobre el repartiment d’utilitats de 1932. El 27 de març de 1934, la 
premsa publicava la notícia que el president de la República havia rebut en audiència al batle 
de Manacor, Antoni Amer, acompanyat dels diputats per les Balears, Matutes i Canet. Antoni 
Amer havia anat a Madrid per resoldre diversos temes que afectaven a l'Ajuntament de 
Manacor, "habiendo conseguido feliz resultado su intervención." El president de la República 
els reiterà els elogis a les Balears recordant el viatge que havia fet a les illes "que no podrá 
olvidar nunca."1019 
En aquells primers mesos de 1934, a Palma, els tres centres més actius eren el Centre 
Republicà Federal del carrer de Sans, el Casino Radical del carrer de Brondo i Cercle 
Republicà Radical del carrer de Jaume II. El 17 de febrer, el Centre Republicà Federal de 
Palma del carrer de San féu una junta general extraordinària per debatre sobre la creació del 
carnet d’identitat del Partit Radical i el sosteniment econòmic del Comitè Provincial.1020 Així, 
el Casino Radical del carrer de Brondo, organitzà actes socials i recreatius, com un te 

1017 .- “El viraje hacia la izquierda de los radicales mallorquines”, a La Almudaina, dissabte, 3 de març de 
1934, pàg. 1. 
1018 .- “Política local”, a La Almudaina, diumenge, 4 de març de 1934, pàg. 4. 
1019 .- La Almudaina, dimarts, 27 de març de 1934, pàg. 2. 
1020 .- “Política local. Casino Radical”, a La Almudaina, divendres, 16 de febrer de 1934, pàg. 3, 
(convocatòria). 
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familiar (11 de maç)1021 o ball (29 d’abril).1022 Mentrestant, el 28 de març, aquest el Casino 
Radical celebrà junta general extraordinària per aprovar el balanç anual i nomenar els càrrecs 
vacants de la directiva.1023 Al mateix temps, el Cercle Republicà Radical, del carrer de Jaume 
II, féu (8 d’abril) una excursió a Valldemossa i a Miramar,1024  una vetlada familiar (13 de 
maig)1025 i la darrera vetlada de la temporada (27 de maig).1026 També el Cercle Republicà 
Radical, del carrer de Jaume II, núm. 43, organitzà (11 de març) una vetlada familiar.1027 
 
Al final de març, encara no estava tancada del tot la reforma del reglament del Comitè 
Municipal de Palma, ja que el Centre Republicà Federal de Palma, del carrer de Sans, celebrà 
(31 de març) una junta general extraordinària per debatre aquesta modificació reglamentària i 
proveir les vacants del comptador i del vocal tercer.1028 
En aquell context de crisi del republicanisme radical mallorquí, el 28 de març, es va 
constituir oficialment el Cercle Republicà Radical de Lloseta –situat a la plaça del carrer de 
l’Església, núm 2–, presidit per Guillem Cañellas Beltran.1029 El 4 d’abril, es varen traslladar a 
Lloseta per visitar aquest nou centre el governador civil Joan Manent; acompanyat del 
president i del vicepresident de la Diputació, Francesc Julià i Antoni Tudurí, respectivament, 
i l’enginyer Antoni Parietti Coll.1030 

1021 .- “Noticias varias. Casino Radical. Brondo, 7”, a La Almudaina, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 3 
(anunci). S’afirmà que l’acte seria amenitzat per “la mejor orquestina de Mallorca”, amb l’objectiu de facilitar 
entre els seus associats una estreta cooperació. 
1022 .- “Noticias varias. Baile”, La Almudaina, divendres, 27 d’abril de 1934, pàg. 3 (convocatòria). 
1023 .- “Política local. Casino Radical”, La Almudaina,  dimarts, 27 de març de 1934, pàg. 2 (convocatòria). 
Dissortadament, la premsa ni la documentació permeten concretar aquests acords.  
1024 .- “Excursión del Círculo R. Radical (Jaime II 43)”, a La Almudaina, dissabte, 7 d'abril de 1934, pàg. 2, 
publicà l'anunci de l'excursió, fent esment que es faria amb “confortables auto-cars”, que sortirien de la plaça 
del Rastrillo a les 8 h del matí i que les persones que s’hi volien inscriure ho havien de fer el més prest possible. 
“Excursión a Valldemosa y Miramar”, a La Almudaina, diumenge, 15 d'abril de 1934, pàg. 4, publicà una 
crònica breu de l'excursió, en la qual es detallava que els excursionistes havien visitat a Valldemossa la Cartoixa 
i la cel·la de Chopin i després havien anat a l'ermita i a Miramar. De retorn a Valldemossa, visitaren el Casino 
Radical del poble, essent rebuts pels directius Terrassa, Rullan i Calafat, que els oferiren un refresc. 
1025 .- “Noticias varias. Velada familiar en el Círculo Republicano Radical Jaime II, 43”, a La Almudaina, 
diumenge, 13 de maig de 1934, pàg. 3 anuncià l’acte organitzat pel grup femení de la Comissió de Festes. 
1026 .- “Noticas varias. Velada en el Círculo Republicano Radical”, a La Almudaina, diumenge, 27 de maig 
de 1934, pàg. 3, publicà l’anunci de l'acte, en el qual es deia que “para cerrar la brillante temporada de veladas 
ha contratado la comisión organizadora a una renombrada orquestina que ejecutará los bailables más en boga.” 
1027 .- “Noticias varias. Velada familiar en el Círculo Republicano Radical de la calle de Jaime II, n.º 43”, a 
La Almudaina, diumenge, 11 de març de 1934, pàg. 3, publicà l'anunci de l’acte, organitzat per una comissió de 
“señoritas que vienen trabajando juntamente con la comisión de festejos para que la misma sea un éxito.” 
1028 .- “Política local. Centro Republicano Federal de Palma”, a La Almudaina, divendres, 30 de març de 
1934, pàg. 2 (convocatòria). 
1029 .- El 20 de març de 1934, el president i el secretari interins, Gabriel Fiol i Vicenç Pons, respectivament, 
presentaren al Govern Civil el reglament del Círculo Republicano Radical de Lloseta per a la seva legalització. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.486. ARM. El reglament està datat a Lloseta el 20 
de març de 1934 i signat pel president interí Gabriel Fiol i pel secretari interí Vicenç Pons. El 28 de març 
d’aquell mes, a les 16 h, es varen reunir els membres d’aquest cercle en el domicili del carrer de l’Església, 
núm. 2 per a constituir l’entitat i proclamar, per unanimitat, la directiva integrada per Guillem Cañellas Beltran 
(president), Miquel Fiol Coll (vicepresident), Antoni Coll Faulo (secretari), Vicenç Pons Rotger (vicesecretari), 
Bartomeu Ramon Miquel (dipositari), Joan Ramon Pou (comptador) i, com a vocals, Mateu Coll Martorell, 
Bartomeu Bestard Martí, Antoni Ramon Florit i Bernat Jaume Ramon. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.634. Exp. 2.486. ARM.   
1030 .- El governador féu un discurs sobre "la prosperidad de este círculo el cual hace unos días se 
inauguró." Seguidament, es féu un refresc. “Política local. Círculo Republicano Radical de Lloseta”, a La 
Almudaina, diumenge, 8 d'abril de 1934, pàg. 3, publicava la notícia, signada pel president del Cercle, G. 
Cañellas. 
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La celebració de la proclamació del tercer aniversari de la República 
Amb motiu de la celebració del tercer aniversari de la República, el 14 d’abril, el Comitè 
Municipal del PRFM convidà a tots els republicans de Palma i del conjunt de l’illa a un 
conjunt d'actes. Al mateix temps, recomanà a tots els afiliats i simpatitzants a assistir als 
actes següents:1031 a les 11 h, al gran festival artístic del Teatre Balear, amb la col·laboració 
de les agrupacions i de la Banda Republicana Balear. A les 14 h, la Comissió de Cultura i 
Festes de la Joventut Republicana Federal de Palma organitzà un banquet en el local social 
del carrer de Sans.1032 A les 17 h, es dugué a terme un cafè de companyonia en el Centre del 
Casino Republicà del districte 7è, del carrer de Sant Pere, núm. 12. A les 21 h, una vetlada en 
el Casino Radical del districte 1r, del carrer de Jaume II, amb la celebració d’un ball.1033 
També el Centre Republicà Radical del districte 3r del carrer d’Uetam, núm. 8, féu un 
banquet, a les 20 h.1034 
 
La crisi estatal del Partit Republicà i les seves conseqüències a Mallorca 
Durant els mesos de març i abril de 1934, el Partit Radical va continuar vivint moments de 
tensió interna. Aquesta situació, obligà a Alejandro Lerroux a fer canvis en el seu Govern –
amb la sortida dels ministres Diego Martínez Barrio i Antonio Lara y Zárate– i s’agreujà 
arran de l’aprovació del polèmic projecte de Llei d’amnistia i les crítiques de Martínez Barrio 
a la dretanització del Partit Radical. Al començament del mes de maig, a Madrid, hi hagué 
continus rumors d’escissió en el Partit Radical, que finalment culminaren amb la dimissió (17 
de maig) com a vicepresident de Diego Martínez Barrio, que també demanà la baixa de la 
formació política. Tot i que, aleshores, el diputat radical per les Balears, Josep Teodor Canet 
es va mantenir lleial a la minoria radical parlamentària, l’escissió tingué una àmplia 
repercussió a Mallorca.  
Aquesta crisi del republicanisme radical féu sortir a la palestra pública al president del partit, 
Francesc Julià, que féu (4 de maig) una conferència, oberta al públic, en l’Ateneu de Palma 
sobre “Evolución del republicanismo histórico.”1035 L’acte va ser presidit pel governador civil 

1031 .- S'indicà que el Comitè Municipal entenia que “la celebración de tan fausta efemérides, no es cuestión 
de matiz, de tono ni de partido y que el gran acontecimiento sean cuales fueran las circunstancias, debe ser 
recordado con profunda emoción, pués la República no es patrimonio de nadie, ni pueda ser interpretada con 
criterio restringido y mezquino, sino que es un ideal común a todos los hombres que no han renunciado a los 
postulados de libertad y democracia. Los gobiernos, las doctrinas y los procediminetos son transitorios; pues la 
República, ha de ser perpetua y a ella hemos de ofrendar nuestros homenajes. Las otras jornadas pueder ser de 
lucha en esperanza de cualquier particularismo ideológico: el 14 de abril debe unir a todos los corazones que no 
hagan de la República un mero accidentalismo sino un ideal definitivo." “Partido Republicano Radical”, a La 
Almudaina, dimecres, 11 d'abril de 1934, pàg. 4. 
1032 .- “Política local. J. R. F. De Palma”, a La Almudaina, diumenge, 8 d'abril de 1934, pàg. 3, publicà 
l'anunci, en el qual s'esmentava que el banquet seria servit per "uno de los mejores hoteles de ésta, a precios 
populares" i que es podien recollir els tíquets de l'acte en la consegeria del local social abans del dia 11. 
1033 .- “Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, dimecres, 11 d'abril de 1934, pàg. 4, publicà el 
programa d’actes i el Comitè Provincial convidà a tots els comitès dels pobles de Mallorca a enviar delegacions 
als actes del dia 14 d’abril. 
1034 .- “Política local. Banquete”, a La Almudaina,  dimarts, 10 d'abril de 1934, pàg. 2 (convocatòria). 
1035 .- “Ateneo. Para hoy: Evolucionismo del republicanismo histórico”, a La Almudaina, dimecres, 4 de 
maig de 1934, pàg. 3 (anunci) i “En el Ateneo. Evolución del Republicanismo histórico, por D. Francisco 
Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 8 de maig de 1934, pàg. 4 (ressenya). La crònica de l’acte indicà que “El señor 
Juliá desenvolvió su conferencia en todo elocuente, en que se reflejaba la profundidad de sus convicciones y el 
entusiasmo que por ellas siente, tratando el dificil tema con la discrección y parquedad que imponen las difíciles 
circunstancias actuales a un hombre de su alta representación en la política local.” 
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Joan Manent. Julià després de fer un repàs sobre l’evolució del republicanisme històric1036 i la 
posició d’aquest després de la proclamació de la Segona República,1037 comentà “colocadas 
actualmente ante una dura realidad forzosamente han de plegarse a ella cediendo en lo 
adjetivo para defender lo esencial de su programa, que no es de derecha, pero que se somete 
a la voluntad nacional. Por esta misma razón acataría el día o mañana una República 
derechista si así saliese de las urnas, pero ante ese peligro y el de una dictadura fascista u 
obrerista, los republicanos históricos están siempre dispuestos a la unión con cuantos sientan 
la República, y en último término abrigan la esperanza de que sean las masas populares las 
que realicen la unión desde abajo, alrededor de algún joven caudillo que sepa inspirarle la fe 
en los viejos ideales del republicanismo histórico.”1038 
El mes de maig, els centres republicans radicals varen desplegar una intensa activitat de partit 
per debatre i posicionar-se davant aquella greu crisi política. Encara que no varen transcendir 
públicament –a través de la premsa– en general aquestes discussions i debats interns, sabem 
que el Centre Republicà Federal del carrer de Sans va celebrar juntes generals extraordinàries 
(dia 8 i dia 26)1039 i el Cercle Republicà Radical del districte 1r –del carrer de Jaume II–, 
també celebrà junta general extraordinària sobre “un asunto político importantísimo” (dia 
25)1040 
Novament, davant els rumors que Diego Martínez Barrio havia encomanat a Francesc Julià la 
representació del seu nou partit, aquest darrer publicà (28 de maig), com a president del Partit 
Radical a Mallorca una nota a la premsa sobre la crisi del partit a nivell estatal i, a més de 
negar qualsevol contacte amb Martínez Barrio,1041 afirmà que el partit acatava la disciplina 
del Partit Republicà Radical Espanyol.1042 

1036 .- Julià afirmà “Las organizaciones republicanas quedaron desechas con la caída de la Primera 
República debido al desaliento en las masas y la desunión entre los jefes. Hacia el año 94 se realizó la Unión 
Nacional que vigorizó el partido y tuvo su reflejo en Mallorca uniéndose los progresistas, acaudillados por don 
Jerónimo Pou, los unionistas de García Orell, y los federales de Villalonga, naciendo entonces como plantel del 
partido la Juventud Radical, de cuyos presidentes aún viven don Fernando Pou, don Juan Trián y el 
conferenciante. Obtuvieron la mayoría en el Ayuntamiento de Palma, en el que realizaron una administración 
modelo por lo honrada y eficaz. Otro momento de auge tuvo el partido hacia 1904, pero la defección de los 
reformistas la debilitó en Mallorca, como en toda España, porque los jefes se quedaron sin masas y las masas 
sin jefes. En 1926 se formó la Alianza Republicana, y los viejos militantes pusieron en ella todo su ardor 
exponiendo en la conspiración subsiguiente sus personas y sus bienes. La característica de los republicanos 
históricos puede cifrarse en una tendencia al mejoramiento de la sociedad en general sin exclusivismos de clase; 
una adaptación a la realidad y una educación de las masas logradas en los años de lucha y que no pueden 
improvisarse; un patriotismo sincero y un respeto absoluto a la voluntad del pueblo manifestada en el sagrificio. 
Las diferencias de programa eran minísculas, y por ello el partido federal de Mallorca pudo unirse al partido 
radical español que hacía suya la doctrina federal de Pí, y cuyos hombres actuaban en estrecho contacto con los 
nuestra Isla.” “En el Ateneo. Evolución del Republicanismo histórico, por D. Francisco Juliá”, a La Almudaina,  
dimarts, 8 de maig de 1934, pàg. 4 
1037 .- El conferenciant comentà “Cuando las elecciones de abril dieron el triunfo a los republicanos, no 
fueron los históricos los que gobernaron con grave peligro para el Régimen, del que se sentían conservadores, 
ya que sus procedimientos de gobierno, por las características antes apuntadas, no hubiesen despertado la 
reacción derechista que ahora se observa.” “En el Ateneo. Evolución del Republicanismo histórico, por D. 
Francisco Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 8 de maig de 1934, pàg. 4.  
1038 .- “En el Ateneo. Evolución del Republicanismo histórico, por D. Francisco Juliá”, a La Almudaina,  
dimarts, 8 de maig de 1934, pàg. 4   
1039 .- “Noticias varias. Centro Republicano Federal, Sans, 11”, a La Almudaina, dimarts, 8 de maig de 
1934, pàg. 3 (convocatòria) i “Noticias varias. Centro Republicano Federal, Sans, 11), a La Almudaina, 
divendres, 25 de maig de 1934, pàg. 2 (convocatòria, signada pel vicesecretari, P. Riera). 
1040 .- “Política local”, a La Almudaina, dijous, 24 de maig de 1934, pàg. 1 (convocatòria, signada per la 
directiva). 
1041 .- Julià comentà que “me interesa hacer constar, no por mí, pero sí para que lo sepan mis amigos 
políticos que contra lo que dice la Prensa de Madrid no he recibido hasta la fecha ninguna indicación de Don 
Diego Martínez Barrio, confiándome la formación de su Partido en Baleares. Somos amigos y yo le 
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El 29 de maig, es va reunir l’assemblea municipal del Partit Republicà Radical de Palma, en 
la qual es donà compte de l’escissió. D’una banda, el Centre Republicà del carrer de Sans, 
l’Orfeó Republicà Balear, la Joventut Republicana Federal i els centres dels districtes 6è, 7è i 
8è, havien decidit separar-se del partit mentre que els centres dels districtes 1r, 3r, 5è i 9è, 
havien acordat mantenir-se adictes al partit.1043 A més, el 2 de juny, el Centre Republicà 
Federal de Montuïri, en junta general extraordinària, acordà per unanimitat, declarar-se com 
a Partit Republicà Independent “en sentit marcadament esquerrà.”1044 
El trencament del republicanisme radical a Mallorca era molt gran i, davant aquesta situació, 
el 3 de juny, el PRRM celebrà una assemblea general, que acordà per majoria de vots 
separar-se del partit que liderava Alejandro Lerroux.1045 El resultat de la votació va ser el 
següent: a favor de mantenir-se en el Partit Radical hi votaren vuit entitats –ses Salines, 
Petra, Lloseta, Bunyola i Alaró i els districtes de Palma 2n (carrer de la Ferreria), 5è (carrer 
dels Oms) i 9è (de Son Serra)–, representades per nou delegats. Votaren en blanc tres entitats, 
Pollença, Valldemossa i Alcúdia, representades per cinc delegats. Per contra, es manifestaren 
a favor de la separació, 12 entitats –Campos, Manacor, Maria de la Salut i Montuïri, les 
agrupacions de Palma dels districtes 8è (Son Espanyolet), 8è (Camp d’en Serralta), 2n (carrer 
de Sans) i 6è (carrer de Sant Pere), a més de l’Orfeó Republicà Balear, la Joventut Federal 
del carrer de Sans, l’Agrupació Artística del districte 7è i la Joventut Republicana Federal del 
districte 7è–, representades per 28 delegats.1046 
Davant aquella escissió, Francesc Julià féu declaracions a La Almudaina sobre la situació del 
Partit Radical. Comentà que no s’havia produït cap fet dins del Partit Radical Espanyol que 
motivàs la seva separació i, per això, es mantenia fidel al partit. Afegí que a Mallorca, com 
arreu de l’Estat, havien sortit del partit les persones que no estaven conformes “sea por lo que 
sea.” Concretà que a Mallorca, el Partit Radical no s’havia separat de l’organització estatal 
perquè moltes agrupacions de Palma i dels pobles es mantenien fermes dins el partit. Així i 
tot, aclarí, que en l'assemblea del 3 de juny, la votació dels delegats havia estat, “unos de no 
separarse, otros de votar en blanco porque no traían mandato para separarse y otros votaron 

acompañaba para conseguir la celebración de una Asamblea Nacional del Partido Radical para que esta 
ratificara o rectificara el fondo o matiz político que por aclamación se acordó en la última Asamblea celebrada 
en Madrid. Como antiguos amigos mantenemos correspondencia y como es natural tratamos de asuntos de 
palpitante interés, pero nada más que esto, hasta el presente momento.” “Política local. Nota de D. Francisco 
Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pàg. 2. 
1042 .- Acabà la nota Julià afirmant que “El Partido Republicano Radical de Mallorca del cual soy su 
Presidente, permanece aun dentro de la disciplina del Partido Nacional, porque no se ha pronunciado en contra, 
la Asamblea próxima a celebrar. Hasta entonces nada habrá en definitiva.” “Política local. Nota de D. Francisco 
Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 29 de maig de 1934, pàg. 2. 
1043 .- “Política local. Asamblea del Partido Radical”, a La Almudaina, dimecres, 30 de maig de 1934, pàg. 
3. 
1044 .- L’assemblea del Centre Republicà Federal de Montuïri,a més, acordà dirigir-se mitjançant ofici a tots 
els comitès republicans esquerrans de Mallorca assabentant-los del seu acord i oferir-los el local social perquè 
hi celebrassin els actes volguessin. Així mateix, també decidí intentar convocar en assemblea general a tots els 
que abans del 12 d’abril de 1931 lluitaren units en la Conjunció Republicano-Socialista amb la finalitat de 
trobar una fòrmula perquè “desaparezcan cuantos agravios puedan existir a fin de implantar de nuevo el frente 
único izquierdista de Mallorca.” Comunicat signat pel president del Centre Republicà Federal de Montuïri, 
Guillem Garcia Sastre i datat en aquest municipi el 4 de juny de 1934. “Política local. Centro Republicano 
Federal de Montuiri”, a La Almudaina,  dimecres, 6 de juny de 1934, pàg. 2. 
1045 .- Signaven el comunicat per mandat de l’assemblea, el president accidental Joan Mas Verd i els 
secretaris accidentals Antoni Quetglas i Josep Mas. “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca 
(Comité Provincial)”, a La Almudaina, dimarts, 5 de juny de 1934, pàg. 3. 
1046 .- La nota tardana aclaratòria de “Política local. Partido Republicano Radical Demócrata de Mallorca", 
a La Almudaina, dimarts, 19 de juny de 1934, pàg. 2, aparegué amb el comentari “Quedan así contestadas todas 
las notas publicadas para desvirtuar la verdad de lo sucedido y lo dejamos al criterio de los republicanos y sobre 
las cuales ahora ni nunca entablaremos polémica alguna.” 
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por la separación con algunos votos más que los que votaron por mantenerse firmes dentro 
del Partido Radical. Este en Mallorca, mantiene su bandera.” També concretà la seva posició 
personal, dient que  “lamento la separación de los elementos que se marchan pero que lo 
hacen con el respecto, la amistad y la cortesía propias de las personas que solo les separa la 
apreciación de unos procedimientos pero no la cuestión de fondo que es el programa del 
Partido Radical y por encima de todo la República. Por todo, he de manifestar una vez más, 
que yo no cambio en nada, me mantengo donde estaba, dentro del Partido Republicano 
Radical Español que preside don Alejandro Lerroux.”1047 
Tot i aquest intent del president Julià de matisar i sortir al pas de la notable escissió del partit, 
en la sessió plenària de l’Ajuntament de Palma del 6 de juny, els regidors Docmael López, 
Damià Rigo Mir i Josep Mas Rubí, anunciaren que s’havien donat de baixa del Partit Radical 
i se separaren de la minoria radical del consistori.1048 
El 7 de juny de 1934, l’editorial “El pleito del partido radical de Mallorca” del diari 
regionalista La Almudaina era dedicat a la crisi del radicalisme mallorquí.1049 S'inicià 
comentant que els militants del Partit Republicà del carrer de Sans s’havien dividit de “modo 
ostensible”, a causa de la dissidència de Diego Martínez Barrio, que “ha sido la ocasión para 
manifestarse las tendencias.” Afirmà que “Y era natural que así sucediera, dado lo que era y 
ha significado en el movimento republicano el casino de la calle de Sans.” Repassà la 
trajectòria del Casino Republicà del carrer de Sans1050 i comentà que aquella escissió  “es la 
liquidación del partido radical mallorquín: una rama, la de los moderados, está llamada a 
encuadrarse en el partido del centro y la otra, la avanzada, la revolucionaria, o en el bloque 
de partidos de izquierdas republicanas que se están forjando en Madrid desde los radicales-
socialistas de Gordón Ordás y Botella a los radicales de Martínez Barrio, o en las filas de 
Azaña y sus simpatizantes los socialistas.”1051  
Durant el mes de juny, els centres radicals celebraren reunions per debatre la seva continuïtat 
en el Partit Radical o la seva separació. Així, el dijous, 7 de juny, a la nit, els regidors de 

1047 .- “Política local. Manifestaciones del Sr. Juliá sobre la situación del Partido Radical”, a La Almudaina, 
dimecres, 6 de juny de 1934, pàg. 2. 
1048 .- El regidor Manuel Cirer es congratulà de la separació dels regidors López, Rigo i Mas de la minoria 
radical i els demanà que diguessin en quin partit polític feien comptes militar. Docmael López el contestà que 
no ho podia dir, però avançà que anirien sempre en "representación marcadamente izquierdista." "La sesión 
municipal de anoche", a La Almudaina, dijous, 7 de juny de 1934, pàgs. 1-2. 
1049 .- “El pleito del partido radical en Mallorca”, a La Almudaina, dijous, 7 de juny de 1934, pàg. 1. 
1050 .- L’editorial afirmà “Fué éste el único baluarte del republicanismo en Mallorca, cuando el reformismo 
dejó clareadas las filas de los republicanos; su predicamento político era exiguo, sin representación en las 
corporaciones de elección pero allí quedaban las masas devotas del republicanismo radical, izquierdista, 
afiliadas al señor Lerroux que era la encarnación del ideal republicano. Con la implantación de la República, y 
los avances sociales que la imprimió el bienio Azaña-socialista, los extremismos de la calle de Sans quedaban a 
la derecha, pero como las masas siempre están con los extremistas (basta mirar el panorama obrero de España), 
vinieron las defecciones y la dispersión de los soldados de fila, ya que no podían tremolar el pendón de los 
avanzados pues sus dirigentes estaban fluctuando entre entregarse al ímpetu de las masas o cooperar en la labor 
constructiva y por lo tanto conservadora de la República que tomó sobre sus hombros el señor Lerroux. Y ha 
venido lo que tenía que venir: los republicanos históricos, no los que animaron el ideal republicano y los que 
simpatizaron en él por odio a la Dictadura, acostumbraban a ser la expresión del izquierdismo, la oposición a los 
elementos de derecha de la isla. ¿Cómo compaginar, ahora que el señor Lerroux es[sic] ha constituído en 
partido Centro de la República, con la cooperación de las derechas que han ingresado en el mismo régimen, 
aquel izquierdismo con el gubernamentalismo de Lerroux que lima y suaviza los radicalismos de los primeros 
años de la República? Ha venido el cisma. De un lado los republicanos de una República moderada, 
comprensiva y abierta a todos los españoles y de otro los republicanos que no quieren contactos con 
procedencia de las derechas, y que quieren seguir tremolando el airón revolucionario, conscientes estos últimos, 
que únicamente así pueden seguir teniendo las masas a su lado.” “El pleito del partido radical en Mallorca”, a 
La Almudaina, dijous, 7 de juny de 1934, pàg. 1. 
1051 .- “El pleito del partido radical en Mallorca”, a La Almudaina, dijous, 7 de juny de 1934, pàg. 1. 
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l'Ajuntament de Palma, Docmael López Palop i Eusebi Heredero Clar, parlaren davant els 
socis i simpatitzants en el local social del carrer de Sant Pere, núm. 12, sobre la situació 
política de trencament en la qual es trobava el Partit Radical.1052 El dijous, 14 de juny, el 
Centre Republicà Federal de Palma, del carrer de Sans, núm. 11, convocà als militants a una 
junta general per debatre l’orientació política que s'havia de seguir1053 i s’acordà, per majoria, 
mantenir-se federal.1054  
El 15 de juny, Francesc Julià, com a president del Comitè Provincial del partit, difongué una 
nota en la qual aclaria que circulava una convocatòria d’una assemblea pel dia 17 de juny en 
el casino del carrer de Sans i que com a membre del Partit Radical i del seu comitè feia 
constar que no era certa la convocatòria de cap assemblea del partit.1055  Malgrat aquesta 
informació de Francesc Julià, el 17 de juny es produí l’assemblea que acabà en la constitució 
del nou Partit Republicà Radical Demòcrata.1056 
Mentrestant, el 15 de juny, el Cercle Republicà Radical del districte 1r, del carrer de Jaume 
II, núm. 43, celebrà junta general extraordinària1057 per prendre els acords per a la propera 
assemblea municipal que s’havia de dur a terme l’endemà per procedir a la renovació 
reglamentària del comitè municipal.1058  
El dia 16, tal com estava anunciat, es va reunir l’assemblea municipal del Partit Republicà 
Radical, que prengué diversos acords. D’una banda, es va elegir un nou comitè municipal, 
presidit per Joan Albertí Ricaula,1059 i, de l’altra, es protestà enèrgicament davant el 
governador civil per “el censurable espectáculo ofrecido en el Salón de sesiones del 
Ayuntamiento de esta ciudad cosmopolita” el passat dimecres dia 13 infringint un greu insult 
a l’ètica ciutadana i coaccionant als representants del poble “en el libre ejercicio de sus 
derechos edilicios” i felicitar i solidaritzar-se amb l'actitud adoptada pels regidors quan 
abandonaren la sala de sessions com a protesta.1060 
Mentrestant, el 3 de juny, el Cercle Republicà Radical del carrer de Jaume II, organitzà una 
excursió al Camp de Mar.1061 
 
La reorganització del Partit Radical després de l'escissió 
La primera tasca organitzativa del Partit Radical, després de l’escissió dels radicals 
demòcrates, fou la nova constitució dels òrgans del partit. Així, 25 de juny, se celebrà la junta 

1052 .- “Política local. Conferencia”, a La Almudaina, dijous, 7 de juny de 1934, pàg. 3 (convocatòria). 
1053 .- “Política local. Centro Republicano Federal de Palma: Sans, 11”, a La Almudaina,  dimecres, 13 de 
juny de 1934, pàg. 3 (convocatòria). 
1054 .- "Política local. Centro Republicano Federal, Sans,11", a La Almudaina, dissabte, 16 de juny de 1934, 
pàg. 2. 
1055 .- "Política local. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dissabte, 16 de juny de 1934, pàg. 2. 
1056 .- Sobre la fundació d’aquesta nova formació política, vegeu l’apartat que li dedicam en el capítol 
d’Unió Republicana. 
1057 .- "Política local. Partido Radical Español de Palma de Mallorca", a La Almudaina,  divendres, 15 de 
juny de 1934, pàg. 2. 
1058 .- "Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca.- Comité Local", a La Almudaina, dissabte, 
16 de juny de 1934, pàg. 2 (convocatòria). 
1059 .- La resta de la junta directiva quedà integrada per Joan Casas Bosch (secretari) i, com a vocals, 
Joaquim Bernat, Jaume Espasas, Antoni Frau, Jaume Guasp, Luciano Navarro, Joan Reynés, Sebastià Riera i 
Jaume Ripoll. “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca.- Asamblea Municipal de Palma”, a La 
Almudaina, dimarts, 19 de juny de 1934, pàg. 3. 
1060 .- “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca.- Asamblea Municipal de Palma", a La 
Almudaina, dimarts, 19 de juny de 1934, pàg. 3. 
1061 .- “Noticias varias. Excursión a Camp de Mar del Círculo Republicano Radical”, La Almudaina, dijous, 
31 de maig de 1934, pàg. 3, publicà l’anunci, dient que per a l’excursió es podien aconseguir tíquets a 3,50 ptes. 
i que la sortida havia de ser a la plaça del Rastrillo a les 7 h del matí. 
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municipal del Partit Republicà Radical de Mallorca. D'una banda, s'acordà la constitució 
d'una nova junta municipal, encapçalada per Joan Albertí,1062 i, de l’altra, respectar les 
decisions dels integrants de l’antic comitè municipal local republicà radical de Mallorca 
constituïts en Comitè Provisional del Partit Republicà Radical Demòcrata domiciliat en el 
carrer de Sans, núm. 11, renunciant al seu favor tots els efectes i útils que obraven en el seu 
poder amb tots els drets i deures inherents a l’antic Comitè Radical. També es decidí fer 
pública la satisfacció per la tasca a favor de les Balears duita a terme pel diputat radical a 
Corts Josep Teodor Canet.1063 
El 2 de juliol, es va constituir un nou Comitè Provincial del Partit Radical, que quedà integrat 
per Francesc Julià Perelló (president), Miquel Oliver Rullan (vicepresident), Lluís Ferrer 
Arbona (secretari), Antoni Arbona Garau (vicesecretari), Jaume Espasas Estarellas (tresorer-
comptador) i, com a vocals, Joan Albertí Ricaula (1r), Antoni Roca Garcias (2n), Jordi Joy 
Coll (3r), Joan Casas Bosch (4t) i Miquel Carbonell (5è).1064 Arran de la pèrdua del local 
històric del carrer de Sans, el radicals varen tenir la seu social al centre del carrer de Jaume 
II, núm. 43, 1r.   
El 6 de juliol, el Centre Republicà Radical del districte 8è del Camp d’en Serralta –domiciliat 
en el carrer d'Eivissa, núm. 21, baixos–, féu una assemblea, en la qual s’acordà, per majoria, 
adherir-se al Partit Radical, presidit per Alejandro Lerroux.1065 El dimarts, 17 de juliol, aquest 
centre celebrà una assemblea general extraordinària en la qual acordà, per unanimitat, la 
constitució d’una nova junta directiva, encapçalada per Luciano Navarro.1066 També es decidí 
la modificació d’alguns articles dels estatuts, com el canvi de nom de l’entitat per dir-se 
Centre Republicà Radical del 8è districte (article 1r) i acatar la disciplina del Partit Republicà 
Radical Espanyol, liderat per Lerroux (article 2n).1067 El 6 d'agost, celebrà l’assemblea 
general constitutiva arran de la modificació del reglament.1068 
Mentrestant, el 14 de juliol, la Junta Municipal del PRRM es reuní per acordar la creació 
d’una permanent en la Secretaria de la Junta en el carrer de Jaume II, núm. 43, 1r tots els dies 
feiners de 19 a 20 h, per atendre les consultes dels afiliats del partit, a més de peticions, 

1062 .- La resta de la junta municipal era integrada per Jaume Ripoll (vicepresident), Joan Casas (secretari), 
Luciano Navarro (vicesecretari), Joaquim Bernat (comptador), Jaume Espasas (tresorer), Joan Reynés 
(bibliotecari) i, com a vocals, Jaume Guasp, Sebastià Riera i Antoni Frau. "Política local. Partido Republicano 
Radical de Mallorca", a La Almudaina, dijous, 28 de juny de 1934, pàg. 3. 
1063 .- Es decidí enviar telegrames als ministres d’Obres Públiques –pels treballs realitzats en pro de les 
Balears “esperando proyecto de Ley antes vacaciones”– i de Treball –pel projecte de llei beneficiós per la 
indústria del calçat de les illes.– Així mateix, es telegrafià al diputat Josep Teodor Canet per manifestar-li 
“Examinada por Junta Municipal de Palma su tenaz actuación pro Baleares que ha culminado en importantes 
decretos dictados recientemente por Gobierno Radical acuerda unánime felicitar labor realizada por incansable 
representante del Partido.” “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, dijous, 
28 de juny de 1934, pàg. 3. 
1064  .- “Política local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, divendres, 6 de juliol de 1934, pàg. 
3. 
1065 .- Segons la nota de la directiva, també es demanà als antics afiliats que es donaren de baixa amb motiu 
de la posició interina del centre i als simpatitzants de les barriades de Son Espanyolet i del Coliseu Balear que 
enviassin les seves adhesions al centre. "Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca: Centro del 8.º 
Distrito", a La Almudaina, dimecres, 11 de juliol de 1934, pàg. 2. 
1066 .- A més, va ser integrada per Francesc Salom (vicepresident), Joaquim Bernat (secretari), Manuel 
Rosselló (vicesecretari), Miquel Serra (tresorer), Jacint Torrandell (comptador), Josep Vidal (bibliotecari) i com 
a vocals Miquel Pons, Josep Bernat, Baltasar Sans i Miquel Vallespir. "Política local. Centro Republicano 
Radical del 8.º Distrito", a La Almudaina, divendres, 20 de juliol de 1934, pàg. 2. 
1067 .- “Política local. Centro Republicano Radical del 8.º Distrito”, a La Almudaina, divendres, 20 de juliol 
de 1934, pàg. 2. 
1068 .- “Política local. Centro Republicano Radical del 8.º Distrito”, a La Almudaina, diumenge, 5 d'agost de 
1934, pàg. 2. 
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reclamacions i temes diversos que volguessin exposar. Al mateix temps, va oferir el servei de 
la tramitació de les diferents instàncies que depenien dels ministeris de Treball, Obres 
Públiques, Indústria i Comerç, així com la petició de préstecs amb garantia de productes 
agrícoles que deepenien del Servei Nacional de Crèdit Agrícola del Ministeri d’Agricultura. 
També es creà una borsa de treball per tal que els obrers sense feina s’hi poguessin inscriure, 
“viniendo obligados los radicales patronos a dirigirse a esta Bolsa de Trabajo para cubrir las 
vacantes de personal en sus respectivos establecimientos.”1069 
El diumenge, 5 d'agost, alguns veïns de la barriada del Vivero-Son Ametller, celebraren una 
assemblea en el carrer Tres, núm. 9, convocada pels directius del Partit Radical de Palma. 
Després de dues hores de debat, s’acordà constituir el Centre Republicà Radical del districte 
4t (es Vivero-Son Ametler), a més d’aprovar el projecte d'estatuts i remetre-los al Govern 
Civil. També es va elegir una junta directiva en funcions de comissió organitzadora, 
encapçalada per Antoni Serra Company1070 i s’acordà enviar un telegrama d’adhesió a 
Alejandro Lerroux.1071 El 26 d’agost, a les 11 h, se celebrà l'assemblea general constitució 
oficial d’aquest centre republicà des Vivero-Son Ametler en el domicili social del carrer 
Tres, núm. 9.1072 A la nit, s’hi féu una festa d’inauguració de l’entitat, amb l’assistència de 
representants dels organismes directius del partit.1073 
Al mateix temps, el 26 d’agost, a Calvià –organitzada per les agrupacions republicanes de 
Calvià i es Capdellà–, el periodista Luciano Navarro –corresponsal del diari radical 
Renovación– hi féu una conferència d’afirmació radical sobre “El Partido Radical en la 
política española.”1074 
 
L’homenatge estatal a Alejandro Lerroux 
Des de la direcció mallorquina del partit radical, s’intentà contrarestar els efectes de 
l’escissió aferrant-se al prestigi republicà d’Alejandro Lerroux i a l’actuació que des del 

1069 .- “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca, Junta Muncipal”, a La Almudaina,  
divendres, 20 de juliol de 1934, pàg. 2. 
1070 .- La resta de la junta directiva va ser integrada per José Cedrún Martínez (vicepresident), Jaume Deyà 
Bisbal (secretari), Ramón Tarín Martínez (vicesecretari), Jorge Herrero Toral (tresorer), Rafel Vich Juan 
(comptador), Damià Jaume Mesquida (bibliotecari) i, com a vocals, Josep Estarellas Mas, Josep Busquets 
Busquets, Miquel Vanrell Capellà i Bartomeu Amengual Capellà. “Política local. Centro Republicano Radical 
del Cuarto Distrito”, a La Almudaina, dimecres, 8 d’agost de 1934, pàg. 4.  
1071 .- Deia: “Madrid.— Vecinos Palma cuarto distrito caserío Vivero-Son Ametller, reunidos Asamblea 
magna con asistencia correligionarios ciudad fundan Centro Republicano Radical afirmando incondicional 
adhesión ilustre jefe repúblico eminente y gran patriota.— Sebastián Comas, presidente honorario; Antonio 
Serra, presidente, Juan Casas y Luciano Navarro, secretarios Junta Municipal.” “Política local. Centro 
Republicano Radical del Cuarto Distrito”, a La Almudaina, dimecres, 8 d'agost de 1934, pàg. 4. 
1072 .- El 7 d’agost de 1934, el president de la Comissió Organitzadora del Centro Republicano Radical del 
4º Distrito, Antoni Serra Company, signà la instància i els estatuts per enviar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Tenia el domicili social inicial al carrer 3, núm. 9, de la barriada del Vivero-Son Ametller. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.510. ARM. Els estatuts, datats a Palma el 7 d’agost de 1934 
i signats pel president de la Comissió Organitzadora Antoni Serra Company i el secretari Jaume Deyà Bisbal, 
duen data del registre d’entrada del Govern Civil del 7 d’agost de 1934. El 26 d’agost següent, es varen reunir 
19 socis fundadors –Antoni Company, S. Comas, P. Comas, Jaume Deyà, J. Herrero, R. Tarín, M. Binimelis, G. 
Alemany, J. Busquets, B. Amengual, D. Jaume, J. Estarellas, R. Vich, J. Cedrún, M. Vanrell, J. Ballester, M. 
Vanrell, R. M. Monserrat i A Trias– per constituir el centre i es va elegir la junta directiva, integrada per Antoni 
Serra Company (president), José Cedrún Martínez (vicepresident), Jaume Deyà Bisbal (secretari), Ramón Tarín 
Martínez (vicesecretari), Jorge Herrero Toral (tresorer), Rafel Vich Juan (comptador), Damià Jaume Mesquida 
(bibliotecari) i, com a vocals, Josep Estarellas Mas (1r); Josep Busquets Busquets (2n), Miquel Vanrell Capellà 
(3r) i Bartomeu Amengual Capellà (4t). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.510. 
ARM. 
1073 .- “Política local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, dissabtes, 25 d’agost de 1934, pàg. 3. 
1074 .- "Política local. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dissabte, 25 d'agost de 1934, pàg. 3. 

 1227 

                                                 



Govern de Ricardo Samper Ibáñez –PPR– i de la minoria parlamentària radical –
especialment la feina del diputat per a les Balears Josep Teodor Canet– podia repercutir 
favorablement a l’illa.  
El Partit Republicà Radical, sense un programa polític concret i per substituir aquesta 
mancança, se centrà en el culte personalista al líder Alejandro Lerroux, al mateix temps que 
féu ús d’una propaganda política fonamentalment emotiva i difusa, amb l’objectiu de 
mobilitzar i unificar la massa social heterogènia a la qual el partit es dirigia. El principal 
concepte mobilitzador emprat per la propaganda del Partit Radical fou el d’una categoria 
abstracte i demagògica com el d’aconseguir “una República per a tots els espanyols.” La 
utilització d’aquest tipus de categories abstractes va ser una constant en la propaganda radical 
així com la seva ambigüitat: un missatge polític rigorosament específic hagués perjudicat 
l’atractiu del partit ja que hagués posat en evidència les contradiccions internes. 
Amb motiu de l'escissió de Martínez Barrio, el Partit Radical Espanyol decidí organitzar un 
homenatge a nivell estatal a Lerroux. El projecte inicial de l’homenatge consistí en la compra 
per a Lerroux de la casa nadiua de La Rambla (Còrdova) i en la preparació d’un llibre-
homenatge. A Mallorca, el 20 d'agost, el Partit Republicà Radical publicà una nota sobre la 
reunió en assemblea dels comitès provincial i municipal de Palma en la qual s’havia acordat 
adherir-se a aquest homenatge que s’havia de dur a terme a Madrid el 23 de setembre. A més, 
es decidí traslladar a les juntes provincial i municipals les recomanacions que havia donat el 
Comitè Nacional per enviar-hi representants i obrir una subscripció per sufragar les despeses 
de compra de la casa natal de Lerroux.1075  El 8 de setembre, el Comitè Provincial anuncià 
que havent-se de tancar les llistes a favor de l'homenatge a Lerroux pregava als afiliats i 
simpatitzants que tinguessin en compte que el dia 15 era la data màxima per inscriure's a la 
subscripció i remetre els imports a la comissió organitzadora.1076 L’endemà, diumenge, es féu 
un acte en el Cercle Republicà Radical del districte 1r (carrer de Jaume II, núm. 43) 
relacionat amb aquest homenatge a Lerroux 1077 
El 18 de setembre, la premsa publicà la notícia que el Govern havia suspés tots els actes 
polítics donava la situació de l’Estat. Aquesta disposició suposà la supressió dels homenatges 
prevists a Galán i García Hernández –sobre el qual el Govern havia rebut inquietants rumors– 
i a Lerroux fixat per al dia 23 de setembre. 
 
El Partit Republicà Radical davant els fets revolucionaris d’octubre de 1934 
Després dels fets revolucionaris d’octubre de 1934, el Partit Radical passà a controlar 
l’Ajuntament de Palma, arran de la renúncia del batle d’Esquerra Republicana Balear Emili 
Darder i la formació d’una Comissió Gestora, encapçalada pel radical Lluís Ferrer. 

1075 .- S’esmentà que “Con motivo de este homenaje ha surgido el propósito de que la efusión de esa 
prevista jornada de personales adhesiones no se desvaneza sin dejar rastro, o, mejor dicho, sin materializarse en 
algo concreto que pueda simbolizarse, una vez extinguida, a cuyo fin se ha pensado en adquirir la casona 
humilde del pueblecito andaluz La Rambla en la que nació Lerroux y lograr que con su hogar madrileño 
constituyan, ambos, el patrimonio del el egregio político que en su dilapidación de actividad republicana y sus 
cantos de cigarra, saturados de amplias generosidades, no ha tenido tiempo de imitar a la previsora hormiga. 
Para conseguirlo, queda abierta una suscripción voluntaria en todos los Centros Radicales de Mallorca, cuyas 
listas serán centralizadas en las Juntas municipales respectivas que a su vez las depositarán en el despacho del 
Comité Provincial i[sic] este Organismo las hará seguir a la Comisión Organizadora, que actúa en el local del 
Comité Nacional, listas que oportunamente se darán a conocer por medio de la prensa.” La nota era signada pel 
president del Comitè Provincial Francesc Julià i pel president de la Junta Municipal de Palma Joan Albertí 
Ricaula. “Partido Republicano Radical. Homenaje al Excmo. Sr. Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, 
dimecres, 22 d’agost de 1934, pàg. 3. 
1076 .- “Política local. Partido Radical”, a La Almudaina, dissabte, 11 de setembre de 1934, pàg. 2. 
1077 .- “Política local. Círculo Republicano Radical 1er. Distrito”, a La Almudaina, divendres, 7 de 
setembre de 1934, pàg. 2, publicà la nota de convocatòria, signada per la junta directiva, a l’acte en el qual 
s’invitaven els socis, correligionaris i simpatitzants i s'afirmava que hi assistirien els dirigents del partit.  
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Aleshores, les principals institucions de Mallorca es trobaven en mans del Partit Radical. 
Així, el Govern Civil estava encapçalat per Joan Manent; la Diputació Provincial de les 
Balears, per Francesc Julià, i l’Ajuntament de Palma per Lluís Ferrer.  
La majoria de les organitzacions locals del radicalisme es varen manifestar a favor de la 
concessió dels indults als condemnats a mort pels fets revolucionaris d’octubre de 1934. 
En aquell context, el 24 d’octubre, l’Orfeó Republicà Balear del districte 3r convocà una 
junta general per nomenar una nova junta directiva arran de la dimissió total de l’anterior.1078 
Aleshores, el Partit Republicà Radical impulsà una política de culte a la figura d'Alejandro 
Lerroux, que es traduí en elogis exultants a través d’articles, cartes personals, editorials i 
discursos. A més, es sobrevalorà la imatge del líder en retrats, segells, bustos i homenatges 
constants del partit i de les agrupacions. 
Immediatament després dels fets revolucionaris d’octubre de 1934, se succeïren a Mallorca 
les declaracions de ciutadà d'honor a Lerroux. En la sessió plenària del 5 de novembre, la 
Comissió Gestora Municipal de Palma, presidida pel radical Lluís Ferrer Arbona, acordà per 
unanimitat nomenar el president del Consell de Ministres Alejandro Lerroux ciutadà d’honor 
de Palma, seguint la iniciativa de l’Ajuntament de Huelva. També s’acordà procurar que els 
ajuntaments de les Balears prenguessin el mateix acord.1079 Durant els mesos de novembre i 
de desembre de 1934 i el gener de 1935, les corporacions municipals dels ajuntaments de 
Calvià,1080 Algaida,1081 Santa Margalida,1082 Mancor,1083 Muro,1084 Capdepera,1085 Bunyola,1086 
Sant Llorenç Descardassar,1087 Santa Eulàlia del Riu,1088 Búger,1089 sa Pobla,1090 Sencelles,1091 

1078 .- “Política local”, a La Almudaina, dimecres, 24 d’octubre de 1934, pàg. 3, (convocatòria, signada pel 
president Mateu Ferrer).  
1079 .- Lluís Ferrer envià un telegrama a Lerroux en el qual deia: “Comisión Gestora de mi Presidencia 
acordado unanimidad nombrarle Ciudadano de Honor de Palma, secundando este modo feliz iniciativa 
Ayuntamiento de Huelva, reconociendo altísimas virtudes cívicas que concurren en su persona. Igualmente 
acordóse recabar Ayuntamiento de la provincia adopción de igual acuerdo. Al darle cuenta homenaje que 
acordóse tributarle, complázcome en reiterarle profundísima devoción y respeto." La Almudaina, dimecres, 7 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1080 .- En la sessió plenària del 8 de novembre, l’Ajuntament de Calvià, presidit per Joan Vich, acordà 
nomenar ciutadà d’honor de Calvià al president del Consell de Ministres Lerroux. “Del Gobierno Civil”, a La 
Almudaina, dimecres, 14 de novembre de 1934, pàg. 2. 
1081 .- El batle d’Algaida, Pere Janer, visità el batle de Palma Lluís Ferrer el 20 de novembre, per 
comunicar-li que l’Ajuntament havia acordat per unanimitat nomenar ciutadà d'honor d’Algaida a Lerroux. “Del 
Ayuntamiento. El homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 21 de novembre de 1934, 
pàg. ?. 
1082 .- “Del Ayuntamiento. Homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 28 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1083 .- “Del Ayuntamiento. Homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 28 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1084 .- “Del Ayuntamiento. Homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 28 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1085 .- “Del Ayuntamiento. Homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 28 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1086 .- “Del Ayuntamiento. Homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dimecres, 28 de 
novembre de 1934, pàg. 4. 
1087 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina,  dijous, 29 de 
novembre de 1934, pàg. 2. 
1088 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dijous, 29 de 
novembre de 1934, pàg. 2. 
1089 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dijous, 29 de 
novembre de 1934, pàg. 2. 
1090 .- “Del Ayuntamiento. D. Alejandro Lerroux, ciudadano de honor de La Puebla”, a La Almudaina, 
dissabte, 1 de desembre de 1934, pàg. 2. 
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Santa Maria,1092 Binissalem,1093 Deià,1094 Llubí,1095 Sineu,1096 Alcúdia,1097 Porreres,1098 ses 
Salines1099 i Esporles1100 nomenaren ciutadà d’honor a Alejandro Lerroux per les seves “altas 
virtudes cívicas.”  
Així mateix, el Partit Radical, amb una clara estratègia de donar suport a la minoria radical 
de l’Ajuntament de Palma, organitzà actes d’homenatge al batle Lluís Ferrer i als gestors 
radicals. Així, el diumenge, 11 de novembre, el Cercle Republicà Radical del districte 1r féu 
una vetlada en honor de la minoria radical de l’Ajuntament de Palma.1101 
Des de final de novembre de 1934, els militants que volguessin participar en les assembles 
havien de tenir el carnet d’identitat del partit.1102  
 
Però, l’acte central d’aquella estratègia se celebrà el diumenge, 30 de desembre de 1934, a les 
13,30 h, en el Restaurant Orient –Can Tomeu–, de Palma. El Comitè Municipal de Palma, a 
proposta dels centres radicals dels districtes 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 8è i 9è, hi celebrà un banquet 
de confraternitat republicana en honor de la minoria de l’Ajuntament de Palma. Hi assistirien 
representacions de tots els comitès del partit i ajuntaments de Mallorca.1103 Hi foren presents 

1091 .- En la sessió plenària del 23 de novembre de 1934, l'Ajuntament de Sencelles acordà per aclamació 
nomenar ciutadà d’honor del municipi a Lerroux “como justo homenaje a las altas virtudes cívicas que encarna 
el ilustre patricio.” “D. Alejandro Lerroux, ciudadano de honor de Sancellas”, a La Almudaina,  dimarts, 4 de 
desembre de 1934, pàg. 2. 
1092 .- “Del Ayuntamiento. Don Alejandro Lerroux, ciudadano de honor de Santa Maria del Camí”, a La 
Almudaina,  dimecres, 5 de desembre de 1934, pàg. 4. 
1093 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, divendres, 7 de 
desembre de 1934, pàg. 4. 
1094 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, divendres, 7 de 
desembre de 1934, pàg. 4. 
1095 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, divendres, 7 de 
desembre de 1934, pàg. 4. 
1096 .- En la sessió plenària del 5 de desembre de 1935, l’Ajuntament de Sineu nomenà ciutadà d’honor del 
municipi a Lerroux. “Del Ayuntamiento. El homenaje a Don Alejandro Lerroux”, a La Almudaina,  divendres, 
14 de desembre de 1934, pàg. 4. 
1097 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dissabte, 15 de 
desembre de 1934, pàg. 4. 
1098 .- “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dissabte, 15 de 
desembre de 1934, pàg. 4. 
1099 .- En la sessió plenària del 10 de novembre[sic], l’Ajuntament de ses Salines nomenà per unanimitat 
Lerroux ciutadà d'honor de la població. “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. Alejandro Lerroux”, a La 
Almudaina, diumenge, 16 de desembre de 1934, pàg. 4. 
1100 .- L’Ajuntament d’Esporles, presidit per Francesc Calafell, acordà per unanimitat, en la sessió plenària 
del 29 de desembre de 1934, nomenar ciutada d’honor a Lerroux. “Del Ayuntamiento. El homenaje a D. 
Alejandro Lerroux”, a La Almudaina, dijous, 3 de gener de 1935, pàg. 1. 
1101 .- “Noticias varias. Velada en el Círculo Republicano Radical del Primer Districto”, La Almudaina, 
dissabte, 10 de novembre de 1934, pàg. 3 (convocatòria). 
1102 .- El secretari accidental del Comitè Provincial, Joan Casas, comunicà a tots els afiliats que no tenien el 
carnet d'identitat del partit podien passar per la secretaria del local del carrer Jaume II, núm. 43 per a retirar-lo. 
Es comentava, a més, que la provisió del carnet era indispensable per a prendre part en les assemblees que se 
celebrassin. “Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 23 de novembre de 1934, 
pàg. 8. 
1103 .- S'anuncià que els tíquets al preu de 10 ptes. per assistir-hi es venien en el nou domicili social del 
Centre Republicà Radical del districte 1r en la plaça de Santa Eulàlia, cantonada amb el carrer de Fortuny, núm. 
1. Al mateix temps, la junta directiva i la Comissió de Festes del centre oferia el nou domicili social de l’entitat 
a tots els correligionaris, els desitjava un bon any nou i els convidava al “Reveillón” de cap d'any que es duria a 
terme en els “espaciosos” salons del centre el 31 de desembre, a les 21,30 h, “con el familiar champagne de las 
uvas y un lucido baile de sociedad.” “Círculo Republicano Radical y el Reveillón del fin de año”, a La 
Almudaina,  divendres, 28 de desembre de 1934, pàg. 3. 
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més d’un centenar de persones i ocuparen un lloc preferent a l'acte els batles de Bunyola, 
Calvià, Esporles, Inca, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Muro, Petra, Sencelles, ses Salines, Sóller i 
sa Pobla. Ocupà la presidència el governador civil, Joan Manent, amb els homenatjats Lluís 
Ferrer Arbona, Joan Albertí Ricaula, Francesc Julià i Jaume Espases. El periodista Luciano 
Navarro llegí un discurs d’adhesió que “tributa un elogio al jefe del partido don Alejandro 
Lerroux, como pacificador, afirmando que de no haber existido el partido radical, estaríamos 
en otra dictadura militar. Se refiere a los anhelos que siente el partido de paz y trabajo, a cuyo 
logro se podrá dedicar plenamente una vez liquidadas completamente las consecuencias de la 
revuelta de octubre.”1104 Seguidament, es llegiren adhesions de l’advocat Manuel Bennàssar i 
dels batles de Capdepera i de Binissalem. A continuació, parlaren en català Antoni Perelló,1105 
Lluís Ferrer Arbona,1106 Francesc Julià,1107 Josep Lluís Piña1108 i Joan Manent.1109 A més, es 

1104 .- “En honor de la minoría radical del Ayuntamiento”, a La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, 
pàg. 2. 
1105 .- Antoni Perelló afirmà que si “bien la Comisión ha hecho lo que ha podido para lograr la brillantez 
del homenaje, no ha tenido que esforzarse, porque no cabe hacer propaganda de los gestores radicales, ya que 
son hombres sencillos y dispuestos a corresponder neutralmente a todos lo que a ellos acuden, sin distinción de 
matiz político. Afirma que la reunión es de simpatía y confianza absoluta del partido con su minoría, a la que 
desea ver como sigue sin torcimientos en sus actividades.” “En honor de la minoría radical del Ayuntamiento”, 
a La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2. 
1106 .- El president de la Comissió Gestora, Lluís Ferrer agraí la mostra de supor i es referí a l’emoció que 
sentia al veure la intensa confraternitat existent en la família radical, "aceptando en ese sentido el que para 
honrar a la modesta minoría se hayan movido hasta los hermanos del interior de la isla. Eso tiene importancia, 
porque hasta hacía breve tiempo cabía pensar si los radicales eran unas ovejas descarriadas, sueltas, creencia 
que desmienten actos como el que estamos celerando[sic], que nos presenta como una parte fuertemente unido 
al todo que forma el partido radical que ha sabido encauzar la vida social, económica y política de España. Pero 
si esa es la significación del homenaje de hoy, ha de advertirse también que es un acto sencillo de amistad, a 
manera de una fiesta íntima que se ha celerado[sic] en Palma como se hubiera podido celebrar en otro punto 
cualquiera de la Roqueta; y así es de esperar que suceda en reuniones que deben organizarse.” Acabà donant les 
gràcies als presents i vitoreant a la República i a Lerroux. “En honor de la minoría radical del Ayuntamiento”, a 
La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2.  
1107 .- Julià afirmà que Lerroux sempre l’havia animat “para el mantenimiento puro de los sentimientos 
republicanos, el hombre por el cual se siente tan atraído, que si un día hubiera de abandonarlo sería para 
retirarse en absoluto de la vida política y recluirse en su casa.” Seguidament, censurà els que criticaven 
l’actuació de Lerroux, dient que “hoy no es posible tal crítica, que sólo deben hacer cuando se haya podido 
comprender la eficacia de su política por los hombres destacados pensadores: quienes no podrán menos de 
reconocer que el ilustre jefe del radicalismo es, cuando no sea otra cosa, un perfecto gobernante.  Distingue en 
el acto que se está celebrando dos partes: La primera se refiere al carácter de homenaje y adhesión a la 
actuación de la minoría radical, las que acepta por lo que representan al ponerse al lado de cuatro hombres que 
representan al partido, aunque desea que sea por breve tiempo, ya que la aspiración de todo buen republicano 
debe ser la desaparición de los Ayuntamientos que no hayan salido del sufragio universal. Afirma que si hubiera 
elecciones, fueran quienes fueran que triunfasen, tendrían su adhesió, al representar la voluntad de los electores. 
En segundo término agradece que la Comisión, en los menús previstos hayan puesto la frase "confraternidad 
republicana", palabra que estima tiene para él tan honda significación que le ha obligado siempre a no 
considerar la existencia de enemigos como republicanos se le presentan. Prosigue diciendo que, empero, si hasta 
hoy ha tenido los brazos abiertos a todo republicano, va a ser preciso cerrarlos a quienes se presenten coo tales y 
se dediquen luego al ataque por los cuatro costados de la obra republicana: para ellos deben estar cerrados los 
brazos como si fuesen monárquicos. Fraternidad, sí; traiciones, no; aunque siempre de los límites que separan a 
quienes combaten los actos traicioneramente de quienes lo hacen obrando cara a cara y de buena fe. 
Recomienda que la confraternidad republicana sea objeto de vigilancia, especialmente en los pueblos, a fin de 
que se sepa quienes son los que obran a traición y quienes lealmente, sin que deba nadie sentirse ofendido al oir 
que otro se tilda de más republicano que él, pues todos debemos sentir honda satisfacción al saber que los 
republicanos son muchos. A los hermanos en ideal de Palma les recomienda hagan un poco de revolución cada 
día: no revolución de barricadas, sino en el seno de los espíritus que aun no se sienten puramente republicanos.” 
Finalitzà els discurs amb frases d’elogi al president del Consell de Ministres i reiterà la seva adhesió als 
principis polítics que Lerroux “ha sabido infiltrar en el partido radical.” “En honor de la minoría radical del 
Ayuntamiento”, a La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2. 
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dirigí un telegrama, a proposta de Luciano Navarro, al president del Consell de Ministres, 
Alejandro Lerroux.1110 
En un context de repressió dels partits republicans d’esquerres i obreristes, els centres 
radicals continuaren amb les seves activitats recreatives i lúdiques, com ho demostra la 
celebració (16 de desembre), d’una vetlada familiar en el Cercle Republicà Radical del 
districte 1r (carrer de Jaume II, núm. 43), amenitzada per l’orquestrina Neyum.1111 El 31 de 
desembre, el Cercle Republicà Radical del districte 1r, domiciliat en el carrer Fortuny, núm. 
1, 1r, –devora la plaça de Santa Eulàlia–, convidà els correligionaris i familiars a la festa 
d’any nou.1112 Novament, el 6 de gener de 1935, aquest cercle organitzà la segona vetlada 
familiar1113 i, els dies 13 de gener i 17 de febrer, tornà a celebrar vetlades familiars per als 
correligionaris i les seves famílies.1114 

1108 .- Josep Lluís Piña féu una lloança al cap provincial del partit que “ha sabido entre los esfuerzos de la 
lucha, los desfallecimientos que todo hombre siente a veces ante la dureza de ciertas realidades, y los 
sufrimientos de las traiciones, transformar el partido radical de Mallorca, engrandeciéndolo y logrando que se 
extendiera de tal forma, que hoy hasta las derechas lo ven con simpatía. El señor Juliá, no obstante, para esa 
labor no se ha movido; los que se han movido han sido los otros.” “En honor de la minoría radical del 
Ayuntamiento”, a La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2. 
1109 .- El governador Manent agraí les atencions de la comissió organitzadora de l’acte amb la seva persona 
i amb la minoria municipal. Afirmà “Ciertamente que los cargos más apetecidos, deseados con mayor agrado 
son los de concejal, porque representan la más próxima confianza del pueblo; confianza que en una u otra forma 
ha tenido, tiene, y hasta no cabe duda que tendrá siempre su manifestación, pero que, tal vez por eso ofrece 
mayores dificultades en su desempeño acertado. Porque las concejalías significan autoridad y paternidad; 
autoridad, que es energía, para cumplir y hacer cumplir la ley; paternidad, que es amor, advetencia salida del 
corazón. Y las dificultades de esa misión son aún mayores en esos días, porque el que las desempeña ha de dar 
ejemplo a todos, haciendo que se estime la República. ¿Y quién más en condiciones para esa labor de arraigar la 
Repúblcia, que los que supieron consolidarse el título de vieja guardia republicana? Somos los centinelas 
avanzados de la República, y hemos de trabajar sin desfallecimientos para que la República que fendimos vaya 
modelando a la que hoy vivimos. Dar esa forma deseada al régimen es a lo que debemos aspirar, pues en la 
familia republicana ya ha sido don Alejandro Lerroux quien ha logrado hacer consubstancial la República con la 
vida de España. Ejemplo de lucha, sujeto a todas las persecuciones, el ilustre Presidente actual del Consejo, 
cuando preveía la victoria de abril de 1931, ya decía que gobernaría, dando magnífico ejemplo de clara visión 
del porvenir y de seguridad en las condiciones que le adornan y que hacen de él un ejemplo de gobernantes. 
Dice a las comisiones de pueblos que asisten que tengan en cuenta que aun hoy es hora de sacrificios, pues hay 
que saber adaptar las funciones de oposición a las de gobierno, y que quienes mejor entiendan esa labor por 
mejores republicanos deberán ser tenidos. La labor es sumamente difícil, pues se trata de llevar el control de la 
República, para hacer de ella, no una República de partido, sino la República Española." Acabà dient que pel 
millor triomf de "tales dificultades precisa llevar siempre en el pensamiento el nombre de don Alejandro 
Lerroux, que a la par significa República y España, y en la actuación los ideales de Justicia y Amor, a fin de 
consolidar a la República considerando a todos los españoles como hermanos. Acaba entonando palabras de 
alabanza a España y a la patria pequeña donde nacimos.” “En honor de la minoría radical del Ayuntamiento”, a 
La Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2. 
1110 .- El telegrama deia: “Partido radical de Mallorca, reunido fraternal banquete en honor minoría gestora 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, eleva a V. E. testimonio adhesión sincera y profundo reconocimiento por 
pacificación España consolidación República.— Juliá Perelló, jefe provincial; Ferrer Arbona, Alcalde Palma: 
Albertí Ricaula, Jaime Espases, gestores Palma; Directivas distritos primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y 
noveno de Palma. Alcaldes de Buñola, Sancellas, Pollensa, Esporlas, Llubí, Muro, Ses Salines, Calviá, 
Lluchmayor, Inca, Lloseta, Petra, Sóller, La Puebla.” “En honor de la minoría radical del Ayuntamiento”, a La 
Almudaina, dimecres, 2 de gener de 1935, pàg. 2.. 
1111 .- “Noticias varias. Velada en el Círculo Republicano Radical del Primer Distrito”, a La Almudaina, 
dissabte, 15 de desembre de 1934, pàg. 3. 
1112 .- "Círculo Republicano Radical y el Reveillón de fin de año", a La Almudaina, diumenge, 30 de 
desembre de 1934, pàg. 2.  
1113 .- "Noticias varias. Velada en el Círculo Republicano Radical", a La Almudaina, dissabte, 5 de gener de 
1935, pàg. 3. 
1114 .- "Noticias varias. Partido Republicano Radical", a La Almudaina, dijous, 10 de gener de 1935, pàg. 3, 
i "Noticias varias. En el Círculo Radical", a La Almudaina, dimecres, 16 de febrer de 1935, pàg. 3. 
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L’homenatge estatal a Lerroux i les distincions als dirigents històrics 
Les tensions i el clima de decepció produïda per l’actuació del Partit Radical que hi havia en 
moltes agrupacions locals i, fins i tot, en militants que s’havien mantingut fidels al 
radicalisme, es traduïa en una manca de vitalitat de les organitzacions municipals. Aquesta 
situació no era excessivament redreçada per la direcció del partit, sinó que aquest se centrava 
en l’atorgament de distincions a les figures històriques i en l’homenatge a nivell d’Estat que 
s’havia de tributar al cap del radicalisme Alejandro Lerroux. Tal com assenyala Octavio Ruiz 
Manjón aquesta actuació “se esperaba que constituyese una manifestación, tan sonora como 
artificial, de la vitalidad del partido.”1115  
El 12 de gener, tot i que Joan Pich i Pon –president de la comissió organitzadora de 
l’homenatge a Lerroux– es trobava immers en rumors d’acusacions d’immoralitat per la seva 
gestió en la Subsecretaria de Marina Mercant, el batle de Palma, Lluís Ferrer Arbona li envià 
un telegrama de felicitació per la seva designació com a batle de Barcelona.1116 Fins i tot, el 
16 de gener, l’oficial de Batlia de Palma Miquel Àngel Colomar, complint l’encàrrec del 
batle de Palma, anà a Barcelona per saludar el batle Joan Pich i Pon.1117 
El dia 12, també el batle Ferrer Arbona i la minoria radical de l’Ajuntament de Palma també 
felicitaren i s’adheriren a l’homenatge al batle de Maó, l’històric republicà Pere Pons 
Sitges.1118 
A mitjans gener, el Govern de l’Estat atorgà al governador civil de les Balears, Joan Manent 
Victory, el títol de “Comendador de la Orden de la República”, que es justificà en atenció a 
les seves campanyes anteriors a la implantació de la República i als seus serveis al front del 
Govern Civil de les Balears en els trenta dos mesos de la seva actuació, essent el degà dels 
governadors de la República.1119 El 22 de gener, el Partit Republicà Radical de Mallorca féu 
públic el reconeixement de la conducta de Joan Manent, que “ha sido más Gobernador de la 
República que hombre pertenenciente a un Partido.” Per això, el partit, que volia fer-li un 
homenatge, obrí les llistes de subscripció en el cercle del carrer de Fortuny, de Palma.1120 
Al final de gener de 1935, el PRRM comunicà als comitès, grups, entitats, afiliats i 
simpatitzants que el dia 31 d’aquell mes acabava el termini d’enviament d’adhesions i 
subscripcions a l’homenatge a Alejandro Lerroux, que era definit com “el ilustre estadista y 
gran patriota, que en aras de España y de la República, sus dos grandes amores, supo en todo 

1115 .- RUIZ MANJÓN, Octavio: El Partido Republicano Radical (1908-1936). Tebas. Madrid, 1976, pàg. 
469. 
1116 .- El telegrama deia: “Felicítole efusivamente por su designación para Alcaldía de Barcelona, haciendo 
votos para que Ciudad beneficíese con su capacidad, talento y ciudadanía.” “Del Ayuntamiento. Telegrama al 
Sr. Pich y Pon”, a La Almudaina, diumenge, 13 de gener de 1935, pàg. 3. 
1117 .- El batle Joan Pich i Pon demanà a Miquel Àngel Colomar que retransmetès al batle de Palma els seus 
“sentimientos de afecto y cordialidad y de devoción a nuestra isla, de cuyo clima y paisaje es ferviente 
admirador, prometiendo visitarla en breve.” A més, li demanà que saludàs el batle de Palma i el cap de 
ceremonial de l’Ajuntament, Antoni Piña, “antiguo amigo” i “corresponsal de sus diarios “El Día Gráfico” y 
“La Noche.” “Del Ayuntamiento. Una salutación del Sr. Pich y Pon”, a La Almudaina, dijous, 17 de gener de 
1935, pàg. 4. 
1118 .- Els telegrames deien: “Adhiriérome entusiasta y sinceramente homenaje justísimo primer Ciudadano 
de Mahón. Abrazos. — Luis Ferrer, Alcalde de Palma” i “Minoría radical Ayuntamiento de Palma adhiérese 
fervorosamente homenaje merecidísimo tribútase primer Ciudadano de Mahón.— Luis Ferrer.” “El homenaje al 
Alcalde de Mahón”, a La Almudaina, diumenge, 13 de gener de 1935, pàg. 3. 
1119 .- “Condecoración al Sr. Gobernador”, a La Almudaina, dimarts, 22 de gener de 1935, pàg. 1. 
1120 .- Advertí que a l’homenatge s’hi podien associar les persones que ho desitjassin, encara que no fossin 
militants del Partit Radical, ja que “se premian los servicios del hombre justo, sin tener en cuenta la 
personalidad política.” “Política local”, a La Almudaina, dimecres, 23 de gener de 1935, pàg. 8. 
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momento sacrificarles la vida entera, ofrendándola en holocausto al ideal, limpio de 
preocupaciones y egoísmos” i “defensor de España y de la República.”1121 
L’1 de març, la premsa publicà una nota del Comitè Provincial en la qual informava a les 
entitats i afiliats que volguessin assistir a Madrid a l’homenatge a Lerroux que podien passar 
pel domicili social del carrer de Fortuny on els lliurarien una cèl·lula de congressista.1122 
El 4 de març de 1935, data en què Lerroux complia els 71 anys, se li celebraren a Madrid 
diversos actes d’homenatge.1123 El batle de Madrid, Salazar Alonso, li va concedir el títol de 
fill adoptiu de la ciutat, mentre que Juan José Rocha li oferí l’homenatge, avalat per set-
centes cinquanta mil signatures i li lliurà el Libro de Oro del Partido Republicano Radical. 
1864-1934, editat per Sucesores de Rivadeneyra, S. A. a Madrid. D’aquesta obra, en va ser 
director literari i promotor el doctor en dret, exfiscal general de la República i conseller 
permanent d’Estat Antonio Marsá Bragado. El volum de 664 pàgines, imprès en paper 
“couché”, bellament il·lustrat i d’unes notables dimensions (34,2x24,5 cm), dedicà un capítol 
sobre l’organització del partit a cada una de les províncies. A l’apartat de les Balears, hi 
havia l’article de Joan Manent titulat “El Partido Radical de Baleares” (pàg. 393),1124 dues 
notes biogràfiques de Francesc Julià Perelló (pàg. 393)1125 i de Josep Teodor Canet Menéndez 

1121 .- Les aportacions a la subscripció estatal i les adhesions s’havien d’adreçar a la secretaria del partit en 
el carrer de Fortuny, núm. 1, 1r, de Palma. “Del homenaje nacional a Lerroux”, a La Almudaina, dimarts, 29 de 
gener de 1935, pàg. 3. 
1122 .- “Política local”, a La Almudaina, divendres, 1 de març de 1935, pàg. ?. 
1123 .- Aquesta cèl·lula de congressista els donava dret a efectuar el viatge d’anada i tornada amb un 40% 
de descompte sobre els preus corrents. “Política local”, a La Almudaina, divendres, 1 de març de 1935, pàg. 3. 
1124 .- L’article de Joan Manent deia: “Nací a la vida política al formarse el Partido Radical español, aunque 
antes de ingresar en sus filas ya me sentía atraído y admirado por las generosas y valientes campañas que de 
modo continuado realizaba nuestro caudillo D. Alejandro Lerroux. En su ejemplo inspiré mis trabajos en la 
Prensa, en el mitin y en el seno de los Comités, siempre a favor de la República y para el mayor prestigio del 
Partido Radical. Aquí, en Baleares, y principalmente en el sector de Menorca, de gloriosa historia republicana, 
fueron mis actividades, y por ello puedo decir, porque lo conozco muy bien, que cuanto en el desenvolvimiento 
republicano balear significa consecuencia, lucha, entusiasmo y sacrificio, se halla al lado de nuestro Partido. 
Hay, además, aquí, como en toda España, una enorme masa de opinión que admira y estima y se siente atraída y 
subyugada por la inmensa obra patriótica que realiza Lerroux, como culminación de sus anteriores campañas, 
pues si se sacrificó entonces por el triunfo de la República, más grande sacrificio realiza hoy para consolidarla, 
y si acreditó en tiempos pasados su temple de luchador, hoy pone de manifiesto sus admirables dotes de 
estadista genial, su clara visión de gobernante despierto y avisado. En esto consiste principalmente la mayor 
fuerza y máximo prestigio del Partido Radical, en haberse agrupado junto a la figura insigne que pasará a la 
historia patria como la verdadera encarnación de la época que vivimos. Con esta fuerza y tal prestigio, apoyados 
en el entusiasmo de sus adeptos y en una conveniente disciplina, desarrollando una política sincera, justa y 
honrada, estoy seguro de que si hoy en Baleares el Partido Radical constituye una potencia considerable, tiene, 
además, tan brillante porvenir que le augura una intervención decisiva, siempre beneficiosa, en el 
desenvolvimiento progresivo de nuestra vida isleña.” MARSÁ BRAGADO, Antonio (dir.): Libro de Oro del 
Partido Republicano Radical 1864-1934. Sucesores de Rivadeneyra, S. A. Madrid [1935], pàg. 393. 
1125 .- L’article biogràfic de Julià Perelló deia: “Es palmesano, de cincuenta y tres años de edad. Desde la 
de catorce años milita en las filas republicanas y desempeña el cargo de presidente del Partido Republicano 
Federal histórico de Mallorca, actualmente adherido al Partido Radical que acaudilla Lerroux, de quien es 
íntimo amigo y su representante legítimo en la política radical de Baleares. Al advenimiento de la República en 
España fue elegido por el Comité revolucionario para desempeñar la Presidencia de la Diputación, siendo ya 
concejal por elección popular del Ayuntamiento de Palma. En las elecciones a Diputados de las Constituyentes 
fué elegido diputado por Baleares. Su gestión al frente de la Diputación es meritísima: Ha realizado importantes 
reformas de orden moral y social en la Casa de Misericordia y Hospital. Ha llevado a cabo la total terminación 
del Manicomio conforme al plan proyectado, adquiriendo la Diputación una finca lindante para su 
ensanchamiento. Está en estudio el traslado de los acogidos de la Inclusa a una finca de campo que posee la 
Diputación, y ya se tiene el terreno apropiado para edificar una Casa de Maternidad. En la Casa de Misericordia 
ha realizado la importante mejora de dotarla de un jardín para esparcimiento de los asilados, cerrado por 
artística verja. En el Palacio provincial ha llevado a cabo la terminación del zaguán y de los vestíbulos. Ha 
logrado el traslado del Museo Pedagógico al edificio del Consulado de Mar, cedido por el Estado a la 

 1234 

                                                 



(pàg. 394)1126 i un article, signat per Julià Perelló, titulat “El Republicanismo mallorquín” 
(pàg. 394), que feia un repàs històric al republicanisme radical a l’illa. Des de la proclamació 
de la Segona Republicà escriví “Se proclamó la República, y gente nueva empezó a constituir 
capillitas con los diferentes nombres de los grupos nacionales. Otros, de nuevo ingreso, 
intentaron, sin conseguirlo, que el viejo partido ingresara en la Esquerra Catalana, aunque 
con el nombre de Acció[sic] Republicana. Fué entonces cuando las cosas volvieron a su 
primitivo estado. El viejo Partido Federal de Mallorca, primero, se adhirió, y, después, 
ingresó totalmente en el Partido Republicano Radical Español, al cual, se mantiene fiel y lo 
sigue presidiendo el consecuente republicano Francisco Juliá Perelló. Actualmente el Partido 
Republicano Radical de Mallorca tiene que luchar con el viejo caciquismo monárquico, que 
no quiere soltar de sus garras el dominio de la política pueblerina, y el caciquismo de nuevo 
método y nueva forma. A pesar de ello se mantiene fuerte, pujante, leal y disciplinado, con 
buenas organizaciones en la capital y en los pueblos.”1127 Aquest text propagandístic, signat a 
Palma, el juliol de 1934, contenia algunes inexactituds com que Acció Republicana havia 
ingressat a l’Esquerra Catalana i advertia que el republicanisme radical havia de lluitar contra 
el vell caciquisme –pensaria Julià Perelló representat per Joan March o la Unió de Dretes– i 
un de nou –que atribuïa, ben segur, a Esquerra Republicana Balear.–   
 
La commemoració de l’aniversari de la proclamació de la Primera República de 1935 
Els comitès directius del PRRM celebraren el 10 de febrer, a les 17 h, una vetlada familiar en 
el Cercle Republicà Radical (carrer de Fortuny, núm. 1, principal) i l’endemà, dia 11, a les 17 
h, en el mateix local, feren una reunió i un cafè de companyonia d’autoritats, comitès, 
centres, delegats i directius del partit, seguit d’una vetlada artística d’homenatge “a los 
excelsos patricios que proclamaron la primera República en España.”1128  
 
La publicació del setmanari La Voz del Pueblo 
En aquell context de crisi dels republicans radicals, el 23 de febrer, aparegué el primer 
número de La Voz del Pueblo, dirigit pel periodista Luciano Navarro Company. Amb l’edició 
d’aquest setmanari, òrgan del Partit Republicà Radical, es recuperava el nom d’una antiga 
capçalera, fundada i dirigida per Francesc Julià Perelló, entre el 1913 i el maig de 1919 i que 
havia estat un referent del republicanisme mallorquí del principi de segle XX. 

Diputación; instalando un reloj luminoso para utilidad de la gente de mar. Es presidente de la Asamblea 
permanente que estudia el proyecto de Estatuto Balear, y ha dedicado sus actividades a las mejoras de nuestras 
carreteras y reforma del puerto de Palma. Presentó un gran proyecto de Paseo marítimo que abarcara toda la 
isla, constituyendo el más atractivo panorama de España, pudiendo el turista recorrer la costa de Mallorca en 
auto entre frondoso jardín.” MARSÁ BRAGADO, Antonio (dir.): Libro de Oro del Partido Republicano 
Radical 1864-1934. Sucesores de Rivadeneyra, S. A. Madrid [1935], pàg. 393. 
1126 .- Respecte a la nota biogràfica de Canet, afirmava: “Don J. Teodoro Canet Menéndez, a los 
veinticinco años fué elegido Concejal del Ayuntamiento de Ciudadela (Menorca), formando parte de la minoría 
republicana de aquel Ayuntamiento. Apenas terminada dicha representación, fué elegido Diputado provincial, 
siendo el único republicano de los 20 que componían la Diputación de Baleares. Representó a Menorca en la 
mentada Diputación durante tres legislaturas seguidas. El año 23 fué elegido Diputado a Cortes por el distrito de 
Mahón como republicano radical. Tan accidentada fué aquella elección, que, después de luchar contra toda la 
presión oficial, no se le pudo derrotar, declarándola el Tribunal Supremo un empate, precedente que no existía 
en España. El 31 fué elegido Diputado por Baleares como radical, y actualmente desempeña dicha 
representación.” MARSÁ BRAGADO, Antonio (dir.): Libro de Oro del Partido Republicano Radical 1864-
1934. Sucesores de Rivadeneyra, S. A. Madrid [1935], pàg. 394. 
1127 .- MARSÁ BRAGADO, Antonio (dir.): Libro de Oro del Partido Republicano Radical 1864-1934. 
Sucesores de Rivadeneyra, S. A. Madrid [1935], pàg. 394. 
1128 .- “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca.- El once de febrero”, a La Almudaina, 
dissabte, 9 de febrer de 1935, pàg. 2. 
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Se subtitulà “Semanario Republicano Radical” i portà en la capçalera el lema “Fundador, 
Francisco Juliá Perelló.” Tenia l’administració i la redacció en el Cercle Republicà Radical 
del carrer de Fortuny, de Palma i s’edità, primer, a la Impremta de Francesc Ferrer, del carrer 
de Zavellà, núm. 17 i, després, a la Impremta de Ferran Soler, del carrer de Montengro, núm. 
8. Malhauradament, just es coneixen alguns exemplars d’aquest setmanari. 
 
La constitució de la Joventut Radical de Mallorca i del Centre Republicà Radical de 
Manacor 
Els mesos de febrer i març de 1935, hi hagué una tímida reorganització. Primer, va ser la 
constitució (25 de febrer) del Centre Republicà Radical de Manacor –situat a la plaça del 
Comte de Sallent, núm. 6–, presidit per l’apotecari Francesc Gil Puig.1129 Hem de recordar 
que Antoni Amer Llodrà havia liderat l’escissió del republicanisme federal, que havia acabat 
ingressant en la Unió Republicana.  
A Palma, al començament de març, es constituí en el local del Cercle Republicà Radical, la 
Joventut Radical de Mallorca, presidida per Antoni Arbona Garau.1130  Ràpidament, aquesta 
entitat acostumà a organitzar els diumenges  vetlades en el Cercle Radical. Així, el 17 de 
març, celebrà la primera amb l’orquestrina “Red Star Band”, dirigida per Jaume Freixas,1131 
que tornà a repetir el proper dia 19.1132 El dia 24 d’aquell mes, s’hi celebrà un concert del duet 
musical "The Onda"1133 i dia 31, la vetlada va ser amenitzada per l’orquestrina "Red Star 
Band."1134  
El mes d’abril, hi feren una vetlada exclusivament per a socis i els seus familiars (dia 21) 1135 
i una actuació de l’orquestrina "Radical” (dia 28).1136 El mes de maig, es tornaren a fer 

1129 .- El 8 de novembre de 1934, Francesc Fernández signà el reglament del Círculo Republicano Radical 
de Manacor per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el domicili social a la plaça d’Esperanza 
García, núm. 2, 1r dreta. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.546. ARM. El reglament 
du la data d’entrada del registre del Govern civil del 12 de novembre de 1934. Però, no va ser fins el 25 de 
febrer de 1935, quan es varen reunir al domicili social de la plaça del Comte de Sallent, núm. 6, els socis 
fundadors per constituir l’entitat. La reunió va ser presidida per Francesc Fernández Truyols –que era el soci de 
més edat- i actuà de secretari Antoni Puerto Planas –el soci de menor edat.– Després es va passar a elegir els 
integrants de la Junta Directiva i del Comitè Polític local i va intervenir el soci Sebastià Llull per proposar, en 
nom de la comissió organitzadora, una candidatura ja confeccionada per la Junta de Govern i pel Comitè Polític, 
que va llegir i que foren aprovades per aclamació. La junta directiva quedà integrada per l’apotecari Francesc 
Gil Puig (president), Bartomeu Fons Fullana (vicepresident), Sebastià Llull Nadal (secretari), Pere Nadal 
Pascual (tresorer) i, com a vocals, Pere Parera (1r), Bartomeu Ferrer (2n), Joan Veny Domenge (3r) i Manuel 
Badia Santos (4t). El Comitè Polític va ser format pels vocals Francesc Fernández Truyols, Antoni Puerto 
Planas, Antoni Arrom, Antoni Pastor Riera, Miquel Amer i Martí Tous. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.635. Exp. 2.546. ARM.  
1130 .- La resta de la junta directiva queda integrada per Pere Comas Balaguer (vicepresident), Josep 
Carmona Pérez (secretari), Onofre Picó (vicesecretari), Jaume Estela Palmer (tresorer), Vicente Henales 
(comptador), Francesc Forteza Aguiló (bibliotecari) i, com a vocals, Bartomeu Duran, Francesc Fuster, Sebastià 
Ferrer, Pere Cañellas, Julio González, Manuel Picó Enrich i Carles Aguiló. La Almudaina, dimarts, 12 de març 
de 1935, pàg. 2. 
1131 .- “Noticias varias. Círculo Radical.- Fortuny, 1, pral”, a La Almudaina, dissabte, 16 de març de 1935, 
pàg. 3. 
1132 .- “Noticias varias. Círculo Radical.- Fortuny, 1, pral”, a La Almudaina, dimarts, 19 de març de 1935, 
pàg. 3. 
1133 .- “Noticias varias. Círculo Radical.- Fortuny, 1, pral”, a La Almudaina, diumenge, 24 de març de 
1935, pàg. 3. 
1134 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 31 de març de 1935, pàg. 3. 
1135 .- “Noticias varias. Círculo Radical.- Fortuny, 1, Pral.”, a La Almudaina, diumenge, 21 d’abril de 1935, 
pàg. 2. 
1136 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, dissabte, 27 d'abril de 1935, pàg. 3. 
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vetlades, una exclusiva per a socis i familiars (dia 12)1137 i un concert amb l’actuació de 
l’orquestrina “Radical” (dia 26)1138 I el juny, el dia 16, hi hagué una vetlada amb l'orquestrina 
“Rhytmic Boy's Orchestra,”1139 que tornà a repetir el dia 16.1140  
  
El cicle de conferències del Cercle Radical 
El dijous, 4 d’abril, s'inaugurà el cicle de conferències en el Cercle Radical, organitzades per 
la Joventut Radical, amb una xerrada de l’advocat Josep Lluís Piña.1141 El conferenciant 
començà la intervenció dient que “la situación política del momento no está para 
conferencias y por lo tanto expondría sus impresiones particulares respecto al momento 
político, con una visión restrospectiva de los gobiernos republicanos que se han sucedido 
desde el 14 de Abril de 1931.” Ràpidament, explicà les causes de l'adveniment de la 
República i la caiguda de la dictadura, “originada ésta, por estar en su contra todos los 
sectores de la opinión pública, los cuales, encauzados por la propaganda hábil de los 
republicanos y socialistas, dió el expléndido triunfo a la causa republicana en las elecciones 
municipales del 12 de Abril.” Assenyalà, a continuació, que “La República española por lo 
tanto, no es patrimonio de derecha ni de izquierdas, pertenece a la Nación, pues para su 
implantación tanto contribuyó el modesto ciudadano que en su favor depositó su voto en las 
urnas el 12 de abril, como cualquier primate republicano o socialista, que desde innumerables 
años atrás militase en las filas de su partido.” Analitzà la tasca del govern d'Azaña i va 
reconèixer haver estat de “una buena fé absoluta, pero completamente equivocado, pues las 
leyes que con dicho gobierno votaron las Constituyentes, aunque casi perfectas en teoría, no 
respondían a la realidad de las necesidades y sentimientos del pueblo español.” A més, digué 
que els socialistes eren “los únicos culpables de la gran reacción derechista, no por su ideario 
y programas que si bien no comparte considera tan respetable como cualesquiera otros, sino 
por su falta absoluta de visión política, y que si el señor Azaña con sus grandes dotes, que le 
reconoce, hubiera colaborado con D. Alejandro Lerroux en vez de con los socialistas, la 
República española no hubiera encontrado las dificultades con que hoy tropieza.” A més, féu 
referència a les figures d’Azaña i de Lerroux, dient que “al primero le falta todo lo que al 
segundo le sobra, esto es, el conocimiento perfecto de la naturaleza humana, que juntamente 
con el estudio a fondo, de la Historia, es el elemento indispensable para todo político; toda la 
obra de Azaña y los socialistas se caracteriza por la falta de conocimiento de la naturaleza del 
pueblo español, que no es socialista ni comunista, sino individualista y conservador en el 
sentido europeo de la palabra, no, en el que por desgracia tiene en España el concepto 
conservador.” Seguidament, es centrà en la crisi darrera, que “es la única en el mundo que ha 
tenido por causa la cabeza de un hombre: el gesto de las derechas gubernamentales es 
parecido al de Salomé al pedir a Herodes la cabeza del Bautista, naturalmente, el partido 
radical no quiso hacer de Herodes. Si en vez de militar en partidos contrarrevolucionarios, 
que es idéntico a ser respetuoso con las instituciones del Régimen, hubieran pertenecido los 
ministros que votaron contra la concesión del indulto a partidos revolucionarios, podría 
explicarse su actitud, que no se comprende en ellos desde el momento que el Tribunal 
Supremo aconsejó el indulto; además, los delitos provinentes de revoluciones no pueden 
castigarse con la pena de muerte, son delitos cuyas causas son infinitamente superiores a los 
móviles a que obedece el delincuente común. En Grecia no se ha condenado a la última pena 
a ninguno de los culpables de la última revolución.  Tener mayoría en las Cortes, no es tener 

1137 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 12 de maig de 1935, pàg. 3. 
1138 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 26 de maig de 1935, pàg. 3. 
1139 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 9 de juny de 1935, pàg. 3. 
1140 .- “Noticias varias. Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 16 de juny de 1935, pàg. 3. 
1141 .- “Política local. Partido Radical.- Fortuny, 1, pral”, a La Almudaina, dimecres, 3 d'abril de 1935, pàg. 
3 (anunci). 
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mayoría en la opinión, creer lo contrario, es incurrir en la equivocación del Sr. Azaña y 
socialistas, y con dolor hay que reconocer ha abundado en ello el señor Gil Robles, 
defraudando muchas de las esperanzas que en él se tenían como hombre de gobierno, 
pudiendo decirse que es hoy don Alejandro Lerroux el único que reune tales condiciones.” 
Acaba la xerrada, el conferenciant exhortà als correligionaris que començassin la 
propaganda, ja que creia que “con la solución de la crisis se ha abierto de hecho, el período 
electoral.”1142 
El cicle continuà amb les conferències del director del setmanari La Voz del Pueblo, Luciano 
Navarro (30 d’abril)1143 i de l’empleat Carles Aguiló sobre “Idea general del Estado” (16 de 
maig).1144 Mentrestant, el 7 d’abril, la Comissió de Festes del Cercle Republicà Radical 
organitzà una excursió a Capocorb, fent aturada a Llucmajor.1145 
 
Una nova crisi governamental 
Mentrestant, el 29 de març, una vegada que la majoria del Consell de Ministres aprovà 
l’indult a González Peña, els representants dels altres partits presentaren la seva dimissió i 
s’obrí una nova crisi. La majoria de les bases radicals varen estar d’acord amb l’indult, com 
ho demostrà la reunió (finals de març), convocada pel cap del Partit Radical, Francesc Julià, 
dels directius dels diversos centres i comitès radicals per donar suport al líder estatal 
Alejandro Lerroux.1146 
Aquella crisi es traslladà a la Comissió Gestora de l’Ajuntament de Palma, presidida per 
Lluís Ferrer, ja que el 4 d’abril, els quatre gestors municipals de la CEDA, Joan Fortuny, 
Gabriel Cortès, Francesc Joan Sentmenat i Josep Vich presentaren la dimissió al governador 
civil.1147 
Al començament d’abril de 1935, el Partit Republicà Radical celebrà la junta general per 
elegir la nova directiva, presidida per Joan Albertí Ricaula.1148 
 

1142 .- “Política local. Conferencia en el Círculo Republicano Radical”, a La Almudaina, dimecres, 10 
d'abril de 1935, pàg. 4 (ressenya). 
1143 .- “Política local. Conferencia”, a La Almudaina, diumenge, 28 d’abril de 1935, pàg. 3. 
1144 .- “Politica local. Círculo Radical”, a La Almudaina, dimecres, 15 de maig de 1935, pàg. 3. 
1145 .- “Noticias varias. Excursión”, a La Almudaina, dijous, 4 d’abril de 1935, pàg. 3. 
1146 .- S'enviaren diversos telegrames de suport a Lerroux. Francesc Julià envià el telegrama següent: 
“Partido Republicano Radical Mallorca enorgullécese adhiriéndose dígna actitud caudillo. Ara més que mai”; 
els dirigents radicals Julià, Albertí, Arbona, Guasp, Serra, Reynés, Navarro, Riera, Carmona i Casas, el següent: 
“Comité Provincial Baleares, Comité Municipal Palma, Centros distrito primero, segundo, tercero, cuarto, 
quinto, octavo, noveno, Juventud Radical y “La Voz del Pueblo” felicitan ilustre jefe gallarda actitud que 
aplauden y adhíeren", i el president Arbona i el secretari Carmona de la Joventut Radical de Palma acordaren 
ratificar "entrañable adhesión ilustre jefe Partido Radical español felicitándole también por acertado y merecido 
nombramiento Comendador Orden República favor don Francisco Juliá Perelló digno jefe local.” “Política 
local”, a La Almudaina, dissabte, 30 de març de 1935, pàg. 2. Els dos primers telegrames també foren reproduïts 
a "La Crisis. Adhesiones", a La Voz del Pueblo, núm. 6. Palma, 30 de març de 1935, pàg. 3. 
1147 .- Al mateix temps, enviaren un telegrama al dirigent José María Gil Robles, que deia: “Gestores 
municipales Acción Popular Agrària Palma Mallorca al presentar dimisión sus cargos expresan al Jefe su 
inquebrantable adhesión. Presente y adelante. José Vich, Juan Fortuny, Gabriel Cortés, Francisco Juan 
Sentmenat.” “Política local. La dimisión de los gestores municipales de la CEDA”, a La Almudaina, dissabte, 6 
d'abril de 1935, pàg. 4. 
1148 .- La resta de la junta directiva quedà integrada per Jacint Torrandell Escalas (vicepresident), Josep 
Carmona Pérez (secretari), José Ibáñez Ladaria (vicesecretari), Bartomeu Duran Roque (comptador), Francesc 
Forteza Segura (tresorer), Llorenç Pons Sureda (bibliotecari) i, com a vocals, Jaume Espasas Estarellas (1r), 
Jaume Picó Fuster (2n), Jaume Ripoll Cañellas (3r), Jeroni Berrocal Martí (4t), Sebastià Comas Terradas (5è), 
Jordi Joy Coll (6è), Lluís Ferrer Arbona (7è) i Pere Comas Balaguer (8è). "Política local. Partido Radical" a La 
Almudaina, dijous, 4 d'abril de 1935, pàg. 2. 
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La concessió de “Comendador de la Orden de la República” als dirigents radicals Joan 
Manent i Francesc Julià Perelló 
Al començament d’abril, com a premi per la tasca duita a terme en “pro de la causa 
republicana, antes y después del 14 de Abril”, el Govern de la República nomenà Francesc 
Julià “comendador de la Orden de la República.” Per aquest motiu, la comissió 
organitzadora, decidí fer el mateix dia i en un sol acte l’homenatge a Manent, Rocha i 
Julià.1149 El 5 d'abril, la comissió obrí una subscripció a favor d’aquest homenatge a Julià.1150 
El 23 de maig, la Comissió Organitzadora comunicà a la premsa que la subscripció per 
l’homenatge que el Partit Radical de Mallorca i simpatitzants havien de tributar a Francesc 
Julià encara estava oberta i les persones que hi volguessin contribuir s’havien de dirigir a 
Jaume Espases del Cercle Radical, de carrer de Fortuny, núm. 1.1151 
 
La commemoració de l’aniversari de la proclamació de la República 
Per celebrar el quart aniversari de la Segona República, el Partit Radical nomenà una 
comissió organitzadora per encarregar-se dels actes. Així, durant els dies 12, 13 i 14, les 
façanes del Cercle Republicà Radical de Palma del carrer de Fortuny i de la resta de centres i 
entitats del partit s’il·luminaren. El diumenge, dia 14, a les 21 h, en el cercle del carrer de 
Fortuny es féu un acte de confraternitat republicana. El programa d’actes va consistir en la 
celebració de balls regionals a càrrec de l’Agrupació Nicolau, acompanyada per l’orquestra 
d’instruments espanyols “Hispania”, dirigida per Bartomeu Calatayud. Seguidament, la 
banda “Hispania” féu un concert i després un ball amenitzat per l’orquestrina “Red Star 
Band”, dirigida pel mestre Freixas.1152 
El setmanari La Voz del Pueblo féu un número extraordinari per commemorar l’aniversari 
del règim republicà,1153 amb il·lustracions, articles del director Luciano Navarro,Victoriano 
Cillero, Jaume Guasp Payeras i Francesc Julià Perelló, a més d’unes quartilles d'Alejandro 
Lerroux datades el desembre de 1929. Jaume Guasp destacà la “fecha gloriosa del 14 d'Abril 
de 1931, fecha de emancipación de la democracia secuestrada por la tiranía de una Dictadura 
consentida por un Rey prevaricador” i recordà l’actitud del rei Alfons XIII a l’hora 
d'abandonar el país que contraposava amb la renúncia del rei Amadeu I. A més, escriví “para 
los republicanos, ha trascurrido el tiempo necesario para meditar sobre el panorama político 
de España y es hora ya, que la política netamente republicana, se imponga contra todo intento 
de reacción de los enemigos del régimen, haciendo el frente único sin denominaciones 
románticas, solo atentos a los postulados de la República.” Afegí, seguidament, “el factor 
tiempo nos ha enseñado muchas cosas y sobre todo, nos ha demostrado que la división es 
contraproducente para conseguir la finalidad que perseguimos los republicanos de 
emancipación ciudadana contra la tiranía que asoma la cabeza del imperialismo que todo lo 
quiere dominar y absorber.” Per acabar, advertí que “la situación política de España con los 
últimos sucesos políticos, nos ha dado el toque de atención y el plazo de un mes que se ha 
tomado el Gobierno para presentarse a las Cortes un acicate para que la fibra republicana 

1149 .- Al mateix temps, es notificà als ajuntaments, comitès, centres, correligionaris i simpatitzants que des 
del dilluns, 1 d’abril, tots els dies laborals des de les 17 a les 19 h, la comissió organitzadora de l’homenatge es 
trobaria reunida en la secretaria del partit en el carrer de Fortuny, núm. 1, baixos, de Palma. “Política local. 
Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, dijous, 4 d'abril de 1935, pàg. 2. 
1150 .- Els donatius s’havien d’enviar a nom de Jaume Espases al Centre Radical del carrer de Fortuny. 
“Política local. La condecoración del Sr. Juliá”, a La Almudaina, dissabte, 6 d’abril de 1935, pàg. 4. 
1151 .- “Política local. Del homenaje al Sr. Juliá”, a La Almudaina, divendres, 24 de maig de 1935, pàg. 1. 
1152 .- “Política local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, dissabte, 13 d'abril de 1935, pàg. 2, i 
“Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Voz del Pueblo, núm. 8. Palma, 14 d'abril de 1935, pàg. 3. 
1153 .- “El 14 de Abril. Número Especial”, a La Voz del Pueblo, núm. 6. Palma, 30 de març de 1935, pàg. 3 
(anunci). 
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vuelva a los primitivos tiempos de la gloriosa fecha del 14 de Abril y rectificando errores, se 
encauce la vida de la República por las sendas de la fraternidad de la gran familia 
republicana.”1154 
El líder regional Francesc Julià hi publicà l’article “Balance político republicano”, amb el 
subtítol “Cuatro años - cuatro fechas - diez crisis ministeriales.” Escriví “hoy, día 14 de 
Abril, cumplen los cuatro años, en que el pueblo español, sin distinción de clase, ni jerarquía, 
proclamó la República, toda vez que la monarquía se había hecho incompatible con las ansias 
renovadoras de libertad y democracia del pueblo español.” Acte seguit, advertí, però que “no 
se implantó la República de un sector determinado, sino que se proclamó la República para 
todos los españoles. Reinstaurado el régimen republicano, el sistema debe ser implantado de 
acuerdo con la voluntad nacional y cuando el instrumento de gobierno se separa de ella y se 
opone al sentir de la mayoría ciudadana, pretendiendo imponerlo por la fuerza bruta, no 
solamente es tiránico y odioso, si es que también altamente perjudicial para la República 
misma. Se justifica la imposición momentánea para anular los efectos de una insurrección 
armada contra el Estado de un sector cualquiera de izquierda o de derecha, pero conjurado el 
peligro, debe volverse a la normalidad constitucional lo antes posible.” Entre els 
esdeveniments lamentables en els quatre anys transcorreguts, apuntà el 10 d’agost de 1932 i 
el 6 d'octubre de 1934 i deia “todos pusisteis en ella vuestras manos y la joven República ha 
sido constantemente crucificada entre dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Ladrones, sí; ladrones de la tranquilidad de España, ladrones del amor de los españoles hacia 
la República, porque con vuestras sangrientas protestas sembrais rencores y venganzas 
haciendo odiosa la República al pueblo.” Acte seguit, afirmà que el major homenatge que es 
podia rendir a la República, “los que decís ser republicanos, es deponer las armas fraticidas 
de combate y en un abrazo fraternal practicar el consejo de Lerroux: palabras de paz para 
todos los hombres de buena voluntad; de odio y rencor para nadie.” (en negreta al text). Les 
quatre dates que esmentà eren el 12 i 14 de desembre de 1930 i el 12 i 14 d’abril de 1931 i 
enumerà les deu crisis totals del Govern des de la dimissió d’Alcalá Zamora per l’aprovació 
de l’article 26 de la Constitució fins el 29 de març de 1935 arran de la dimissió de Lerroux 
per la qüestió dels indults.1155 
 
L’elecció d’un nou Comitè Provincial 
El 19 de maig, en el centre del carrer de Fortuny, es reuniren, sota la presidència de Francesc 
Julià Perelló, 67 delegats de les entitats del PRRM, que pertanyien al nou districtes de la 
ciutat, a les barriades i pobles de Sant Jordi i es Vivero, i als pobles d’Alaró, Alcúdia, 
Andratx, Artà, Banyalbufar, Búger, Bunyola, Calvià, Campanet, Campos, Consell, Esporles, 
Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Manacor, Maria de la Salut, Marratxí, 
Montuïri, Muro, Petra, sa Pobla, Pollença, ses Salines, Santa Margalida, Santa Maria, Sant 
Joan, Selva, Sencelles, Sineu i Sóller. Francesc Julià proposà la necessitat de nomenar un nou 
Comitè Provincial, ja que havia dimitit el vigent.1156 S’establí que el proper 2 de juny, es faria 

1154 .- GUASP PAYERAS, Jaime: "Fecha histórica", a La Voz del Pueblo, núm. 8. Palma, 14 d’abril de 
1935, pàg. 3. 
1155 .- JULIÁ PERELLÓ, F.: "Balance político republicano", a La Voz del Pueblo, núm. 8. Palma, 14 
d’abril de 1935, pàg. 4. 
1156 .- S'afirmà que “voluntariamente el actual [Comitè Provincial] declinaba sus poderes entregando la 
dimisión para que, dada la pujanza del partido, procediera liberamente al nombramiento de su organismo 
provincial.” “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, dimarts, 21 de maig de 
1935, pàg. 3. 
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l'assemblea general del partit per designar el Comitè Provincial i per aclamació s’acordà 
ratificar la permanència dins el Partit Republicà Radical Espanyol.1157 
El dia 31, la premsa publicà que el 2 de juny, es convocava a junta general a tots els socis del 
partit, pertanyents a les diferents entitats de Palma i dels pobles, per nomenar el Comitè 
Municipal de Palma i el Comitè Provincial.1158 Desgraciadament, no hem pogut documentar 
quins acords es varen adoptar en aquella assemblea general. 
 
L’organització fallida d’un viatge a València a un gran míting de Lerroux  
El 16 de juny, l’Orfeó Republicà del districte 6è organitzà una excursió a Valldemossa, Deià 
i Sóller.1159 I, el 25 de juny, en la reunió del Casino Radical del carrer de Fortuny es varen 
debatre diversos temes d’actualitat política. L’acord més rellevant d’aquella trobada va ser la 
possibilitat d’organitzar un viatge a València per assistir al míting d'Alejandro Lerroux, 
Sigfrido Blasco i Ricardo Samper, que s’havia de fer el 7 de juliol en l’estadi de Mestalla de 
la capital valenciana.1160 Novament, al començament de juliol, el Partit Radical reiterà l’anada 
al míting de València.1161 Però, al final, aquest viatge no es féu, ja que el 6 de juliol, el 
president del centre radical del districte 3r, Jaume Guasp, envià un telegrama a Lerroux 
informant-lo que “dificultades ajenas” havien fet impossible poder assistir-hi.1162 L’11 de 
juliol, el diari La Almudaina va reproduir a tota portada el discurs de Lerroux a Mestalla.1163 
 
Un intent de revitalització organitzativa 
Durant el segon semestre de 1935, el Partit Radical optà per intentar revitalitzar el 
radicalisme a través de l’organització de diversos homenatges. 

1157 .- S’enviaren telegrames d’adhesió a la secretaria general del Partit Republicà Radical Espanyol i al cap 
del partit Alejandro Lerroux. “Política local. Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, 
dimarts, 21 de maig de 1935, pàg. 3. 
1158 .- L'assemblea havia de començar a les 9,30 h. del matí i estava previst que la votació del Comitè 
Municipal es fes a les 10 h. i la del Provincial, a les 11, "votando solamente los afiliados a las organizaciones de 
Palma para la elección del municipal y las de toda la isla para el provincial. A [de]más de la elección de los dos 
organismos se entablará discusión en términos generales sobre la política local y regional.” “Política local. 
Partido Republicano Radical de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 31 de maig de 1935, pàg. 2. 
1159 .- El 12 de juny, els directius de la massa coral, Bernat Escanellas i Pere Mayol, visitaren el batle 
accidental de Palma, Joan Albertí Ricaula per convidar-lo a l’excursió. “Del Ayuntamiento. El Orfeón 
Republicano del 6.º Distrito”, a La Almudaina, dijous, 13 de juny de 1935, pàg. 2. 
1160 .- Es decidí fer les gestions necessàries per intentar fletar un vaixell per anar a València. “Política local. 
Los radicales a Valencia”, a La Almudaina, dijous, 27 de juny de 1935, pàg. 2. El 3 de juliol, des del Partit 
Republicà Radical es tornà a informar sobre la reunió de correligionaris i autoritats del partit en el Cercle 
Radical i es deia: “La numerosa asistencia, puso de relieve con su presencia el entusiasmo que despierta la 
causa, patentizando con la armonía que reinó en las conversaciones, la perfecta comprensión que anima a los 
miembros del partido. Se tomaron acertados acuerdos para el mejor desenvolvimiento y propagación del mismo, 
siendo uno de los más importantes el que estas reuniones se celebren con regularidad en los diferentes distritos 
de la ciudad y suburbios, así como también en los casinos de los pueblos, a cuyo[sic] actos, que prometen 
revestir brillantez, prometieron su asistencia todos los reunidos.” S’havia pensat depassar les reunions fins a la 
tardor, però a causa de l’entusiasme demostrat amb la nombrosa assistència, es decidí continuar amb les 
“reuniones de confraternidad y camaradería” en el Cercle Radical, el dimarts, 9 de juliol a les 19,30 h. “Política 
local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, dijous, 4 de juliol de 1935, pàg. 2. 
1161 .- S'anuncià que els afiliats i simpatitzants interessats en assistir a l'acte, es podien informar de les 
condicions i preus del passatge en la Secretaria del Centre Radical del carrer de Fortuny, tots els dies de 10 a 13 
h. i de 16 a 19 h.”Política local. Partido Radical”, a La Almudaina, dimecres, 3 de juliol de 1935, pàg. 2. 
1162 .- A més, s'afirmava que “tenganos presente en espíritu mientras hacemos votos para que la 
providencia le conserve muchos años la vida para que pueda continuar la obra que ha de salvar España y la 
República.” “Política local”, a La Almudaina, diumenge, 7 de juliol de 1935, pàg. 3.  
1163 .- “Discurso de don Alejandro Lerroux en Mestalla”, a La Almudaina, dijous, 11 de juliol de 1935, 
pàgs. 1-2. 
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El 23 de juliol, el Cercle Radical acordà que el Comitè Provincial en la seva primera reunió 
acordàs la primera localitat que es visitaria per iniciar una campanya proselitista.1164 De totes 
maneres, no hi hagué concreció d’aquesta decisió. 
El 24 d’agost, es constituí el Casino Radical de Santa Catalina (districte 7è). El gestor Jaume 
Espasas –impulsor de l’entitat– saludà els assistents en nom del cap del partit Francesc Julià i 
digué que esperava que tots els socis treballassin per l’ideal del partit i “de su ilustre caudillo 
don Alejandro Lerroux.” Seguidament, es va procedir a l’elecció per aclamació de la junta 
directiva, presidida per l’advocat Manuel Bennàssar.1165 Hi hagué discursos del nou 
president,1166 el vocal i metge Lluís Palmer, es llegí una carta del metge Ferrer –fill del batle 
de Palma–1167 i el gestor i vocal Jaume Espasas.1168 
En aquells mesos d’estiu, la premsa es féu ampli ressò dels grans actes que se celebraren en 
homenatge a Lerroux. Així, el 25 d’agost, en el balneari del Baños de Montemayor, se 
celebrà un banquet d’homenatge a Lerroux, en el qual assistiren més de 1.500 persones. 
Lerroux tancà l’acte amb un discurs en el qual parlà de la col·laboració amb la CEDA.1169 
Així mateix, el dirigent radical barceloní, Joan Pich i Pon preparà un altre homenatge que 
s’havia de celebrar el dia 8 de setembre a Barcelona i li donà el títol d’“El Día de Lerroux en 
Cataluña.” El 21 d’agost, el PRRM féu públic la voluntat d’organitzar un viatge per assistir-
hi. El comitè manifestà, que donat que s’havia anunciat l’assistència de les forces radicals 
d’arreu de l'Estat, “deseosas de patentizar su fiel adhesión y rendir homenaje al caudillo 
republicano”, s’obrien llistes en la secretaria del partit del carrer de Fortuny per tot aquells 
afiliats i simpatitzants de Mallorca que hi volguessin assistir-hi. A més, s’anuncià que la data 
de sortida cap a Barcelona seria el 7 de setembre, a les 21 h, i la tornada a Palma el dia 10 pel 
matí.1170 Sembla que al final no hi hagué expedició radical mallorquina a Barcelona i l’únic 

1164 .- “Política local”, a La Almudaina, dijous, 25 de juliol de 1935, pàg. 6. 
1165  La junta directiva quedà integrada per Manuel Bennassar Mas (president), Antoni Roca Porcel 
(vicepresident), José Henales Pujol (secretari), Jaume Enseñat Vidal (vicesecretari), Antoni Estarellas Moner 
(comptador), Bartomeu Ferragut Bordoy (dipositari), Bernat Borràs Pujol (bibliotecari) i, com a vocals, Lluís 
Palmer Garcias (1r), Bernat Perelló Cifre (2n), Antoni Marroig Esteva (3r) i Jaume Espasas Estarellas (4t). 
“Política local. Casino Radical de Santa Catalina”, a La Almudaina, dimecres, 4 de setembre de 1935, pàg. 6.  
1166 .- Bennàssar agraí l’elecció del càrrec i va prometre treballar "con entusiasmo por la causa y confiando 
que sería secundado por todos a fin de conseguir la mayor prosperidad al Casino que nacía.” “Política local. 
Casino Radical de Santa Catalina”, a La Almudaina, dimecres, 4 de setembre de 1935, pàg. 6. 
1167 .- En l’escrit, el metge Ferrer oferia els seus serveis a tots els socis pobres del Partit Radical, 
“concernientes en trabajos de laboratorio médico.” “Política local. Casino Radical de Santa Catalina”, a La 
Almudaina, dimecres, 4 de setembre de 1935, pàg. 6. 
1168 .- El gestor Jaume Espasas manifestà que en poc temps es faria la inauguració oficial del centre amb 
l’assistència de les autoritats i membres destacats del partit. “Política local. Casino Radical de Santa Catalina”, a 
La Almudaina, dimecres, 4 de setembre de 1935, pàg. 6. 
1169 .- “El homenaje a Lerroux”, a La Almudaina, dimarts, 27 d’agost de 1935, pàg. 13 (àmplia crònica 
d’aquest homenatge a Lerroux). 
1170 .- S'informà, a més, que la Companyia Transmediterrània havia ofert un gran descompte pel viatge. 
“Política local. Partido Republicano Radical”, a La Almudaina, dijous, 22 d’agost de 1935, pàg. 9; “Política 
local. Partido Radical de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 30 d’agost de 1935, pàg. 3, reiterà l’anunci del 
viatge a Barcelona per commemorar “El día de Lerroux en Cataluña” i detallà el programa que consistia “cuyos 
festejos en su mayoría se celebrarán dentro del recinto de la Exposición de Monjuich, tales como actos de 
concierto a cargo de los eminentes artistas María Espinalt e Hipólito Lázaro, recital por Enrique Borrás, festival 
regional en el Pueblo Español en el que tomarán parte la Rondalla Aragonesa, cuadros Valenciano, Andaluz, 
Catalán y Gallego, castillo de fuegos artificiales, funcionamiento de las fuentes luminosas, verbenas, etc. etc.” 
Novament, a “Política local. Partido Radical”, a La Almudaina, dimarts, 3 de setembre de 1935, pàg. 7, reiterà 
el viatge, dient que les llistes d’inscripció definitives es tancarien el dia 4. 
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que assistí als actes va ser el governador civil de les Balears, Joan Manent.1171 Tal com havia 
ocorregut amb els altres actes d’homenatge a Lerroux, aquest esdeveniment  tingué un ampli 
tractament informatiu a la premsa mallorquina.1172 
 
Els homenatges a Manent i Julià per les imposicions de l’Ordre de Comendador de la 
República 
A nivell de Mallorca, aquests varen constituir, sens dubte, els darrers actes rellevants del 
Partit Radical les imposicions de l’Ordre de Comendador de la República a Joan Manent i a 
Francesc Julià. Així, el diumenge, 22 de setembre, a les 12 h del migdia, en el saló de 
sessions de l’Ajuntament de Palma, s’imposaren les insígnies de l’Ordre de Comendador de 
la República al governador civil, Joan Manent.1173 Presidí l'acte l’homenatjat, que a la dreta 
tenia el comandant militar de Balears Carlos Masquelet, el president de l’Audiència, el 
delegat d’Hisenda Herminio Aroca, l’administrador d'Aduanes Marcote i el vicepresident de 
la Diputació Antoni Tudurí; i a l’esquerra, el batle de Palma Lluís Ferrer, el fiscal Prada, el 
capità del port de Palma Bauzà –en representació del delegat marítim–, el president de la 
Diputació Francesc Julià i l’ajudant del comandant militar Fernández Pozas.1174 A l’acte, hi 
hagué discursos del batle de Palma Lluís Ferrer –que li imposà la medalla–1175 i de Joan 
Manent.1176 

1171 .- En declaracions als periodistes, l’11 de setembre, Joan Manent els manifestà que “regresaba 
altamente satisfecho del viaje, por el éxito obtenido por el Presidente señor Lerroux en la capital catalana.” “Del 
Gobierno Civil”, a La Almudaina, dijous, 12 de setembre de 1935, pàg. 3. 
1172 .- “El homenaje a Lerroux en Barcelona”, a La Almudaina, dimarts, 10 de setembre de 1935, pàgs. 10-
11. 
1173 .- “Homenaje a D. Juan Manent”, a La Almudaina, dimarts, 24 de setembre de 1935, pàg. 2. 
1174 .- A l’acte també hi assistiren els diputats a Corts Bartomeu Fons, Josep Teodor Canet i Pere Matutes i 
altres autoriats, a més de les delegacions dels municipis de Bunyola, Esporles, Llucmajor, Santa Margalida, 
Costitx, Santanyí, Muro, Campos, Porreres, Sant Joan, Petra, Estellencs, Pollença, Maria de la Salut, Búger, 
Montuïri, Artà, Alaró, Sóller, Felanitx, Ciutadella, Santa Maria, Capdepera, Alcúdia, Consell i Inca. També el 
cap de cerimonial de l’Ajuntament, Antoni Piña, llegí les adhesions del batle de Sant Lluís Francesc Cardona, 
del gestor de l’Ajuntament de Palma Llabrés Morey, del president de l’Associació per la Cultura de Mallorca 
(APLCM) Sureda Blanes i dels batles de Maó Pere Pons, Manacor, Alaró i Valldemossa, i del delegat del 
Govern a Menorca Barangó Solís. “Homenaje a D. Juan Manent”, a La Almudaina, dimarts, 24 de setembre de 
1935, pàg. 2. 
1175 .- Lluís Ferrer digué que “le cabía el honor como Alcalde de ofrecer el homenaje que sus compañeros 
de Baleares ofrecían al Gobernador y considerando que el punto de reunión era la capital de la Provincia se 
había tomado la libertad de convocarles. No pretendo exaltar la figura –dijo– de nuestro querido Gobernador 
porque no quiero herir su modestia, esa misma virtud que acaso es la causa que más ha contribuido en el ánimo 
del Gobierno a otorgarle la distinción. Todos sabemos que el señor Manent siempre ha tenido sus puertas 
abiertas a todo lo que significa justicia por lo que es inmensa nuestra satisfacción de que este acto se haya 
celebrado en este local y en nombre de todos le doy nuestra más cordial enhorabuena.” Seguidament, Ferrer li 
imposà la medalla. “Homenaje a D. Juan Manent”, a La Almudaina, dimarts, 24 de setembre de 1935, pàg. 2. 
1176 .- Manent, després d’agrair les atencions, assenyalà que la distinció era deguda a la bondat del 
president del Consell de Ministres que havia volgut agrair-li els treballs anteriors a la proclamació de la 
República i al front del Govern Civil de les Balears. Indicà que es sentia “pagado por el cariño de mi pueblo y la 
satisfacción que todos sentimos el 14 de Abril. En aquel día, en aquellos momentos tuvo que operarse en 
nosotros un cambio radical pues de hombres de lucha tuvimos que convertirnos en hombres de gobierno. 
Entonces tuvimos que olvidar agravios como hombres de gobierno y convivir con todos y en esto si que nos ha 
dado admirables lecciones don Alejandro Lerroux. Pocos días después se me nombraba delegado del Gobierno 
en Menorca y al ofrecerme después el Gobierno Civil de la Provincia vacilé en mi ánimo pero reflexioné que si 
había dado a la República todo cuanto pude lo menos que podía ofrecerle era el riesgo del fracaso. Yo no quise 
ser un gobernador para un partido determinado sino un gobernador de la República y esto lo saben mis 
correligionarios que en algunas ocasiones he tenido hasta que actuar contra ellos, pues el gobernador está al 
servicio de todos. Cuando vuelva a casa ya me reintegraré a mi partido. Alcaldes de todos los partidos han 
venido, muchos de ellos no sé a que partido pertenecen, pero siempre me han hallado dispuesto a servirles y mi 
mayor contrariedad es cuando no puedo atender a todos. No busqué nunca efectos de relumbrón que siempre 
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Gairebé dos mesos després,1177 el diumenge, 17 de novembre, en el Cercle Radical s'organitzà 
la imposició de les insígnies de la creu de Comendador de l’Ordre de la República al cap 
provincial del Partit Radical i president de la Diputació, Francesc Julià Perelló.1178 Segons la 
crònica periodística, ja abans de començar l’acte els salons del cercle estaven completament 
plens “por centenares de personas” entre les quals destacava la presència femenina i les 
personalitats de distints àmbits i matisos polítics i representacions de gairebé tots els pobles 
de Mallorca. Al voltant de la mesa presidencial –adornada amb flors naturals dels colors 
republicans i de fons, les banderes de les agrupacions radicals–, hi prengueren lloc el 
governador civil, Joan Manent, que tenia a la dreta l'homenatjat Francesc Julià, el president 
del Cercle Radical Joan Albertí Ricaula, el vicepresident del Comitè Provincial Josep Lluís 
Piña, el gestor provincial i batle de Manacor Francesc Fernández, el director del setmanari La 
Voz del Pueblo Pablo Espejo Maroto i, a l’esquerra, el batle de Palma Lluís Ferrer, el 
vicepresident de la Diputació Antoni Tudurí, el tinent de batle Jaume Espases, el gestor 
municipal Manuel Bennàssar i el secretari general del partit Josep Carmona. Hi hagué 
parlaments del batle de Palma i president de la Comissió a favor de l'homenatge Lluís Ferrer 
–que llegí les cartes i telegrames d’adhesió a l'acte–, del governador Joan Manent –que 
després del discurs, imposà les insígnies a Julià mentre sonava l’“Himne de Riego”–1179 i de 

son imprudentes y muchas veces ridículos. En tres años y medio de gobierno he tenido que afrontar elecciones 
con una huelga general y numerosos conflictos y a pesar de todo ello las fuerzas a mis órdenes no han 
producido ningún daño irreparable, no se ha derramado una gota de sangre. Ojalá pueda dejar algún día mi 
cargo con las mismas palabras que os he dicho. El mérito está en este pueblo bueno, de bella personalidad 
histórica, en sus tradiciones y honrada laboriosidad, que ha hecho que tanta gente lo hayan convertido en su 
segunda patria.” Seguidament, agraí al ministre d’Estat que féu la proposta, al president de la República que la 
refrendà, al president del Consell de Ministres, als batles que li regalaren les insignies, als diputats a Corts i a la 
premsa que “siempre he encontrado todo el apoyo necesario, secundándome con su exaltado patriotismo y su 
amor a esta tierra.” A continuació, en el despatx particular de la Batlia desfilaren davant el governador tots els 
assistents. Les insígnies lliurades al governador foren una medalla i dues insígnies, de bona orfebreria de la 
Casa Coda, i a la capsa hi havia la inscripció: “Los Ayuntamientos de Baleares a su Gobernador don Juan 
Manent Victory, Comendador de la Orden de la República, en homenaje de aprecio y distinción a su acertada 
actuación en el desempeño del Gobierno Civil de la Provincia.” “Homenaje a D. Juan Manent”, a La 
Almudaina, dimarts, 24 de setembre de 1935, pàg. 2. 
1177 .- L'1 d'octubre, en la Joeria Fermín foren exposades al públic les insígnies de la creu de l’Ordre de la 
República atorgada al cap dels radicals de Mallorca i president de la Diputació, Francesc Julià. Segons la 
descripció de la premsa, “las aspas de la encomienda han sido montadas en plantino macizo y diamantes rosa, y 
la Corona en oro de ley con brillantes y esmalte, siendo el busto central, que simboliza a la República cincelado 
sobre fondo de oro y esmalte ópalo enforma de sol, circundado de diamantes rosa, entrelazando los ocho brazos, 
de ramas de laurel en oro cincelado y esmalte verde. El rosetón distintivo es exacto a la insignia reducido a 
miniatura con los mismos materiales; verdadero alarde de artífice. Dichas insignias van guardadas en estuche de 
cuero repujado a mano, y en el centro, una placa repujada y grabada.” “Las insignias de la Orden de la 
República para el Sr. Juliá”, a La Almudaina,  dimarts, 1 d’octubre de 1935, pàg. 2. 
1178 .- “Política local. Círculo Radical”, a La Almudaina, divendres, 15 de novembre de 1935, pàg. 3, 
publicà la invitació a l'acte de tots els correligionaris i simpatitzants. 
1179 .- Manent lamentà que “la afección que padece envuelta en una severa prohibición médica le impida 
poder tejer un canto cual merecen las cualidades morales y republicanas que adornan al señor Juliá. Hace 
historia restrospectiva de lo que representaba ser republicano treinta años atrás, y de las persecuciones y 
coacciones de que eran objeto los que sentían bullir en su pecho el noble ideal que les alimentaba, para que 
comprendan los jóvenes de hoy la entereza y el esfuerzo mantenido por el Sr. Juliá, para poder llevar a cabo su 
brillante labor de republicanismo. Comenta la magnificencia y esplendor del acto que se celebra, acto, dice, 
verdaderamente republicano que sale al paso a lenguas viperinas que obran en forma inconsciencte.” 
Seguidament, recordà les seves lluites a Ciutadella, “desde la cual tenían puestos los ojos en su hermana mayor 
la dorada Mallorca, y el corazón latiendo a compás de quien considera un amigo aún sin conocerlo, el apóstol 
del republicanismo don Francisco Juliá. Amigo Juliá, dice, al haceros imposición en nombre del Gobierno de 
las insignias de Comendador de la República con que han querido premiar vuestros servicios, una cosa he de 
deciros y es, que en la misma forma que podéis sentiros honroso de pertenecer a esta Orden Republicana, ella lo 
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Francesc Julià.1180 Seguidament, es serví un refresc, es féu una desfilada dels assistents per 
saludar l'homenatjat i començà una ballada.1181 
 
La nova crisi de Govern de setembre de 1935 
El 20 de setembre, Lerroux presentà la dimissió del Govern a causa de les renúncies dels 
ministres de Marina, Antonio Royo Villanova (Partido Agrario Español) i d’Agricultura 
Nicasio Velayos y Velayos (Partido Agrario Español). 
L'endemà, el governador civil de les Balears, Joan Manent, informà a la premsa que havia 
rebut un extens telegrama del ministre de la Governació, Manuel Portela Valladares, en el 
qual li comunicava la dimissió total del Govern i li demanava que continuàs en el càrrec fins 
a noves ordres. Al mateix temps, li comunicà que quedaven suspeses totes les manifestacions 
i reunions de caràcter social i polític que es volguessin dur a terme.1182 
El 26 de setembre, tretze dies després del seu nomenament, arribà a Palma el nou delegat del 
Govern a Menorca, Fulgencio Miguel –que substituí a Fernando Barangó Solís que havia 
estat destinat a la Delegació del Govern a Ceuta–1183 que s'entrevistà amb el governador Joan 
Manent. L'endemà, Fulgencio Miguel Rocha es possessionà del càrrec a Menorca.1184 
Els mesos d’octubre i novembre, el Cercle Radical va organitzar la segona temporada de 
vetlades. 1185  
 
L’esclat de l’escàndol de l'estraperlo 
A mitjans octubre de 1934, amb la suposada col·laboració del governador civil, Joan Manent, 
i del comandant militar de Balears, general Francisco Franco, durant uns dies funcionà a 
l’Hotel Formentor la ruleta trucada inventada pels holandesos Daniel Strauss i el seu soci 
Perl.1186 Però vuit dies després del seu funcionament, l’operació, igual que en el casino de 
Sant Sebastià, fou avortada per ordre del ministre de la Governació arran de la pressió de 
grups financers mallorquins interessats en el control del joc. Per aconseguir la instal·lació de 

está también de poder estrecharnos en su seno.” “Homenaje a D. Francisco Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 19 
de novembre de 1935, pàg. 8. 
1180 .- Julià afirmà “Basta un momento como el que me ofrendáis para olvidar todas las amarguras, todas 
las luchas y todas las decepciones en que pueda verse envuelto un hombre político que en todo momento ha 
hecho de la República un culto y de su bandera un ideal. Yo recuerdo en estos momentos de honda emoción, 
aquellos otros pasados de amargura en que era despreciado por ciertos elementos por lo que era considerado un 
delito, el ser republicano, y vibra mi pecho de entusiasmo al contemplar ahora la espléndida cosecha de ideal 
que ha fructificado a la sombra de tantas persecuciones.” A continuació, féu història de la situació política 
creada en la República, lamentant "la existencia de tantos partidos que cual capillistas cada uno quiere 
encumbrar a un santo. Suplica a todos la comprensión netamente republicana y patriótica, pidiendo no tome 
nadie el camino de odio, que sólo lleva a la destrucción moral de las fuerzas. Se extiende en brillantes 
manifestaciones encaminadas a logar la unión sincera de todos los buenos republicanos en momentos que 
pueden ser peligrosos que requieren la máxima comprensión.” Acabà la intervenció agraint a tots l’homenatge 
que li havien oferit. “Homenaje a D. Francisco Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 19 de novembre de 1935, pàg. 
8. 
1181 .- “Homenaje a D. Francisco Juliá”, a La Almudaina, dimarts, 19 de novembre de 1935, pàg. 8. 
1182 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina,  diumenge, 22 de setembre de 1935, pàg. 4. 
1183 .- “Baleares fuera de Baleares. Nuevo delegado del Gobierno en Mahón y traslado del actual”, a La 
Almudaina, divendres, 20 de setembre de 1935, pàg. 15. 
1184 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, divendres, 27 de setembre de 1935, pàg. 2. El 27 de 
setembre, entre la firma facilitada pel president de la República figurava el nomenament de Fulgencio Miguel 
pel càrrec de delegat del Govern a Maó. 
1185 .- “Círculo Radical”, a La Almudaina, diumenge, 20 d’octubre de 1935, pàg. 7, i “Círculo Radical”, a 
La Almudaina, diumenge, 3 de novembre de 1935, pàg. 7. 
1186 .- La ruleta trucada era un sofisticat artilugi elèctric, en el qual teòricament intervenia la perícia del 
jugador, però que podia esser manipulada per la banca.  

 1245 

                                                                                                                                               



la ruleta, els promotors del joc subornaren diversos polítics vinculats al president del Govern, 
Alejandro Lerroux. 
L'octubre de 1935, esclatà l'escàndol de l’estraperlo,1187 que afectà el crèdit polític del Partit 
Radical i obligà a donar estat parlamentari a un cas de corrupció que afectava alguns dels 
membres del Govern. Les repercussions de l'afer de l'estraperlo foren molt comentades a 
Mallorca perquè la ruleta s’havia instal·lat a l’Hotel Formentor. 
El 22 d’octubre, es va debatre en els Corts la reclamació de Straus i es va crear una comissió 
parlamentària. La CEDA ràpidament es distancià dels radicals i l’endemà la comissió inicià 
la seva tasca.  
El 25 d'octubre, a la tarda, després de les declaracions de Rafael Salazar Alonso, Ricardo 
Samper Ibáñez, Eloy Vaquero Cantillo i Sigfrido Blasco-Ibáñez, el diputat de la CEDA per 
les Balears, Lluís Zaforteza –marquès del Verger– entrà a declarar durant 10 minuts. Lliurà a 
la comissió uns documents i retalls de premsa relacionats amb el joc a Formentor.1188 Afirmà 
que malgrat els cridaners anuncis en la premsa local, inclosa l’oferta de transport gratuït a 
l’Hotel Formentor des de tota l'illa, el governador civil Joan Manent no havia fet res per 
aturar-ho. A més, demanà amb urgència que li fossin remesos una sèrie de dades i de 
documents, entre els quals hi havia els exemplars dels diaris que publicaren l’anunci de 
l’establiment de l'estraperlo a Formentor i un certificat de l’acta de la sessió municipal del 10 
de desembre de 1934, en la qual la minoria de la CEDA presentà una proposició de protesta, 
defensada pel gestor Francesc Juan de  Sentmenat, per l’autorització del joc i demanant que 
es fessin les gestions oportunes per evitar-ho.1189 També es feia referència a la sessió 
municipal del 3 de novembre de 1934 en què el gestor Juan de Sentmenat havia tractat per 
primera vegada el tema, apuntant la implantació de l’estraperlo a Formentor.1190 S'informà 

1187 .- Sobre l’afer de l’Straperlo en general, vegeu GARCÍA RODRÍGUEZ, José Carlos: El caso Strauss. 
El escándalo que precipitó el final de la II República. Editorial Akrón. [León], 2008. 
1188 .- “De la denuncia sobre el juego”, a La Almudaina, dissabte, 26 d’octubre de 1935, pàg. 12. En 
portada, La Almudaina, del diumenge, 27 d’octubre de 1935, titulà “La palpitante cuestión del juego” i reproduí 
les declaracions del diputat Zaforteza als periodistes en sortir de la comissió: “Voy a ver unos documentos y 
otros papeles para repasar y recordar algunos datos. He dicho a los señores de la ponencia que cuantas veces 
quieran me presente, me llamen con absoluta libertad. Mi declaración ha durado poco tiempo, pero no es 
necesario intervenir mucho para decir gran número de cosas. Eso es lo que ha pasado en esta ocasión. Que en 
poco tiempo he dicho mucho.” 
1189 .- “El asunto del juego y su repercusión en Palma”, La Almudaina, dissabte, 26 d'octubre de 1935, pàg. 
4. 
1190 .- “La cuestión del juego. El dictamen de la Comisión parlamentaria”, a La Almudaina, diumenge, 27 
d’octubre de 1935, pàg. 11. També “El asunto del juego y su repercusión en Palma”, a La Almudaina, 
diumenge, 27 d’octubre de 1935, pàg. 5. En ple escàndol de l’estraperlo, el setmanari Acción, reproduí la còpia 
literal d'un fragment de l'acta de l’Ajuntament de Palma de la sessió plenària del 3 de novembre de 1934. El text 
deia: "El Sr. Juan dice que se le han quejado de que se juega a los prohibidos, incluso en ciertas entidades, y 
cuya denominación, desdice de la caza de incautos. Añade que tambien se le dijo que se gestionaba reglamentar 
el juego en hoteles y casinos. Cree debería acordarse dirigirse al Sr. Gobernador para que lo evite en lo posible, 
y que en una reunión de fuerzas vivas se acuerde oponerse a la reglamentación del juego ya que este no atraerá 
al turismo, porque este busca nuestra paz y bienestar y la concesión del juego acarreará muchos males a nuestra 
ciudad. Después de una intervención del Sr. Vaquer y del Sr. Presidente que dicen. El Sr. Vaquer se muestra 
conforme con la primera parte de la proposición, que se vaya en contra del juego donde no esté reglamentado, 
pero cree que reglamentado este, puede derivarse de tal vicio un beneficio para otras lacras de la sociedad, 
beneficencia, etc. –Entiende que convocar una reunión sería demasiado fuerte; cree que lo procedente es 
estudiar la forma de reglamentación y si de este estudio resulta que no conviene, entonces será la hora de 
oponerse. El Sr. Presidente, cree que ambos extremos son compaginables y que puede dejarse el segundo para 
estudiarse. El Sr. Juan rectifica. Comprende que la reunión sería prematura, pero se le olvidó decir que tuviera 
lugar cuando los rumores sobre la reglamentación tuvieran carácter oficial. El Sr. Alcalde dice que en nombre 
de la C. G., se dirigirá al Sr. G. C. pidiendo que no se juegue.” “Copia literal de un fragmento del acta de la 
sesión que el Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca celebró el día 3 de Noviembre de 1934”, a Acción, 
núm. 22. Palma, dissabte, 2 de novembre de 1935, pàg. 4. 

 1246 

                                                 



que el mes de desembre de 1934, Strauss havia estat autoritzat per explotar el seu “aparato 
eléctrico” a Formentor i allà s'hi jugà al voltant d’una setmana, fins que les dretes de les 
Balears protestaren davant el governador Manent.1191 
En el dictamen de la Comissió Parlamentària del 25 d’octubre, signat pel president Gregorio 
Arranz Olalla i pel secretari Emilio González López, entre els documents relacionats, hi 
havia un exemplar del diari La Almudaina del 29 de novembre de 1934, un full del mateix 
periòdic del 4 de desembre i una galerada d’un setmanari censurada pel Govern Civil de 
Balears.1192 
El 26 d’octubre, l’exdiputat per les Balears, Francesc Carreras portà a la Cambra per lliurar al 
cap de la minoria d’Izquierda Republicana, Barcia, la documentació per aprovar el joc a 
Formentor.1193 A més, Carreras afirmà a alguns diputats i periodistes que en diversos diaris de 
les Balears es podien veure les declaracions del governador civil, segons les quals l’autoritat 
havia estat a Formentor el dia de la inauguració del casino, “que fué el mismo en que se 
comenzó a jugar, declaración que el propio gobernador hizo a los periodistas.”1194 Però, el 29 
d’octubre, des de Madrid, Francesc Carreras aclaria al director de La Almudaina, Jeroni 
Amengual, alguns aspectes erronis de la seva aportació a l'aclariment del tema del joc. Feia 
constar que l’extracte de l’acord municipal lliurat a Barcia es referia a l’Ajuntament de Palma 
i que en les seves manifestacions a diputats i periodistes no havia dit que el governador civil 
estigués a Formentor el dia de la inauguració del casino, sinó que va dir que hi havia estat el 
dia anterior i que la notícia de la visita fou en la premsa “respetada por la Censura de ese 
Gobierno Civil, la cual, en cambio, tachaba sin piedad cualquier mención de cuanto con el 
juego pudiera relacionarse.”1195 
El 29 d'octubre, La Almudaina destacà una carta que havia enviat el general Franco sobre el 
joc a Formentor. Aquell mateix dia, en portada el diari titulà a tota pàgina "Texto del escrito 
enviado por Daniel Straus al Presidente de la República.”1196 Sobre la trama a Mallorca, 
Strauss afirmava que “Aurelio Lerroux me propuso marcharme de Madrid y fijarme 
provisionalmente en Barcelona. En efecto, los numerosos adversarios políticos de Lerroux 
empezaban ya a hablar de la participación de éstos en el asunto y él quería que dichos 
rumores se saldasen y que se olvidara todo. Luego Aurelio le aconsejó de preparar el terreno 
de ir a Madrid y entendérmelas con el Circulo Mallorquín en Palma y con el hotel Formentor. 
Concluí los convenios por mediación del señor Enseñat, presidente de la Cámara Sindical de 
los propietarios de Hoteles de Palma. Además Aurelio había sugerido me entendiese con la 
Prensa local, lo que hice igualmente. Para arreglar todas estas cuestiones, debí quedarme dos 
semanas en Palma, lo que me costó bastante dinero. […] El señor Enseñat de Mallorca, que 

1191 .- “La palpitante cuestión del juego”, a La Almudaina, dissabte, 26 d’octubre de 1935, pàg. 2. 
1192 .- “La cuestión del juego. El dictamen de la Comisión parlamentaria”, a La Almudaina, diumenge, 27 
d’octubre de 1935, pàg. 12. 
1193 .- Segons la premsa, havia portat la documentació següent: “Una tarjeta azul doble-invitación para 
visitar el Casino de Formentor, en cuyos ángulos tiene dos cuadriláteros fácilmente arrancables, con línea de 
puntos, para el traslado a Formentor gratuítamente. Otra tarjeta amarilla, de menor tamaño que la anterior, 
invitando a entrar en la sala de juego donde se practicaba el “straperlo”, nombre italiano del sistema de ruleta 
que tenía Strauss.” S’informà que ambdós documents els havia rebut per avió d’una persona que estava 
disposada a anar a declarar davant la comissió. Un altre document que lliurà Carreras fou una certificació “del 
Ayuntamiento de Formentor[sic] acerca de una sesión municipal, en la que los concejales de derecha 
protestaron de que se jugara en la localidad, y en la que el alcalde prometió hacer determinadas gestiones 
encaminadas a evitarlo.” “La cuestión del juego. El dictamen de la Comisión parlamentaria”, a La Almudaina, 
diumenge, 27 d’octubre de 1935, pàgs. 1-2. 
1194 .- “La palpitante cuestión del juego”, a  La Almudaina, diumenge, 27 d’octubre de 1935, pàgs. 1-2. 
1195 .- “La cuestión del juego. La Almudaina, dijous, 31 d'octubre de 1935, pàg. 5. 
1196 .- “Texto del escrito enviado por Daniel Straus al Presidente de la República”, a La Almudaina,  
dimarts, 29 d’octubre de 1935, pàgs. 1-5. 
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por casualidad se encontraba en el Hotel Colón, ha oído en persona las conversaciones 
telefónicas con Franco, en cuyo curso éste me reclamaba fuertes sumas para Benzo a petición 
de Aurelio. Este mismo día Aurelio me telefoneó de nuevo, diciendo fuera al día siguiente 
por la mañana, a las once, a la oficina de la Telefónica. Llegué a la hora indicada, 
encontrando en la oficina a Aurelio, a Franco y a varias otras personas. […]” 
El radicalisme va sofrir una condemna política important, que obligà a Chapaprieta el 29 
d’octubre a modificar el Govern i donà sortida a Lerroux del Ministeri d’Estat, molt afectat 
per l’escàndol. 
La Almudaina, del 31 d'octubre de 1935, reproduí algunes informacions de les actuacions de 
Strauss a Guipúscoa i a Mallorca. Sobre Mallorca, afirmà “También hemos sabido por 
conducto particular que en Palma de Mallorca no hubo beneficio alguno y que no de los días 
estuvo a punto de saltar la banca porque un individuo que había perdido unas trescientas 
pesetas puso el último duro que le quedaba al número 17, el cual se dió. Repitió la jugada y 
volvió a darse dicho número. Por tercera vez empleó todo lo ganado, poniendo a calles, 
colores, caballos, etc., volviendo a ganar el citado individuo unas 17.000 pesetas, estando a 
punto de hacer saltar la banca. Esto demuestra la poca cuantía de los fondos.”1197 
L'excomandant militar de les Balears, general Francisco Franco, publicà una carta arran de 
les referències que feia a la seva persona el “judío Strauss de sus andanzas por España.” 
Escrigué per desmentir “los infundios” arran de la referència donada per Jaume Enseñat que 
havia aconseguit Strauss la promesa del ministre de la Guerra, Hidalgo, i del general Franco 
que les autoritats militars de Palma autoritzarien l’organització del joc a Formentor i “aunque 
luego queda desvirtuada al confesar que aquéllas, llevadas de su celo, lo impidieron, a pesar 
de contar con la autorización de las civiles.” Definí Enseñat com a membre destacat de la 
indústria hotelera de Mallorca, gerent dels hotels Victòria i Formentor i “animador en 
distintas ocasiones de los intereses turísticos de Palma” visità al ministre de la Guerra, amb 
ocasió que ell, comandant militar, es trobava a Madrid desenvolupant una comissió a les 
ordres del ministre. “Y hallándome en su despacho de ayudantes, me saludó y habló en 
conversación general de la grave situación que atravesaba el Hotel Formentor, lamentándose 
del que calificaba exceso de celo de las autoridades militares, pues no obstante poseer una 
autorización formal de Gobernación y de la Dirección de Seguridad para un juego que él 
decía lícito, no podía establecerlo. Hube de manifestarle, sin entrar en el asunto, que esta era 
cuestión de las autoridades civiles, ya que las normas del estado de guerra fueron que las 
autoridades militares sólo se ocupasen de las que estrictamente afectan al orden público, 
siguiendo con las demás la autoridad civil.” Afirmà que “el señor Enseñat no recibió de mi 
persona ninguna especie de autorización, que no me correspondía ni tenía por qué darle, ni en 
los breves instantes que estuvo saludando al ministro obtuvo, ninguna clase de promesas, 
encontrando sólo la obligada cortesía de quienes, desconociendo el turbio interés que 
ocultaba no tenía entonces motivo para cerrarle sus puertas.”1198 
Jaume Enseñat –signà l’escrit com a president dels consells d’administració de Formentor, 
S.A., Hoteles de Mallorca, S.A.i Urbanización Golf, Playa de Alcudia– també adreçà una 
carta al director de La Almudaina per clarificar alguns aspectes de l’acusació de Strauss, 
especialment les referències a l’actuació del general Franco. Digué Enseñat “El general 
Franco, celoso como el que más de su buen nombre e indiscutible prestigio, ha publicado en 
el diario de su dirección una carta, en la que, con referencia al asunto Strauss afirma que ni 
de él, ni del entoces ministro de la Guerra, señor Hidalgo, recibí jamás la promesa de que las 
autoridades militares autorizarían que en formentor[sic] se jugara al “straperlo.” Por más que 

1197 .- “La cuestión del juego. Lo que hizo Strauss en Guipuzcua y Mallorca”, a La Almudaina, dijous, 31 
d’octubre de 1935, pàg. 4. 
1198 .- “La cuestión del juego. La carta del general Franco”, a La Almudaina, dijous, 31 d’octubre de 1935, 
pàg. 4. 
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el ilustre general no necesita testigos que avalen sus manifestaciones, me parece asegurar que 
son rigurosamente exactas; pudiendo añadir en cuanto afecta a don Diego Hidalgo, que este 
señor me dijo que de juego no quería ni siquiera que le hablara, derivando por otros 
derroteros la breve conversación que tuvimos en el Ministerio de la Guerra. Con ello daría 
por terminada esta carta, si al final de la suya el general Franco no manifestara que tanto él 
como el ministro desconocían “el turbio interés que ocultaba”; palabras éstas que sólo cabe 
atribuir a la natural obcecación que en el ánimo del general ha tenido que producir el ver su 
nombre citado tan inútil como innecesariamente en ese enojoso asunto.” Seguidament, aclarí 
alguns aspectes de la seva intervenció en el tema, que el mes de novembre de 1934 havia anat 
a veure’l a Palma Daniel Strauss, tres mesos després del fracàs de Sant Sebastià i que la visita 
va obeir a que era, com el mateix Strauss afirmava, “el presidente de la Cámara Sindical de 
los propietarios de hoteles de Palma.” Assenyalà que “en el reparto de beneficios “del 
negocio” no me asignó cantidad alguna, ni tuve nada que ver en gestiones anteriores que 
forzosamente ignoraba, todo lo cual consta en la denuncia.” Afegí que per temes diversos 
acostumava a viatjar com a mínim una vegada al mes des de Mallorca a Madrid i estant a la 
capital “traté de convencerme de que Strauss tenía la autorización que me había dich e 
intenté lograr –en representación de los intereses turísticos míos y de Mallorca, los más 
importantes de aquella economía isleña– que “por las buenas”, es decir, con la autorización 
del Gobierno, se jugara en Formentor al “straperlo” o a cualquiera otra cosa para compensar, 
en parte, el estrago enorme que nos causaron los sucesos de Octubre –en el hotel Formentor 
quedaron solamente dos clientes– y la campaña difamatoria que, basándose en ellos, llevaba 
a cabo, una vez más, determinada prensa extranjera. Ningún otro interés, ni claro ni turbio, 
motivó mi actuación en ese desdichado asunto; actuación que, a pesar de haberme causado el 
disgusto más grande de mi vida, reproduciré con todo ahinco, en defensa de los muy 
cuantiosos intereses que represento, tan pronto como la política española deje de ser lo que 
es, y cuando en Madrid se convenzan de que Mallorca es uno de los parajes más bellos del 
mundo, como lo prueban los sesenta mil extranjeros que, pese a todas las dificultades que se 
ponen, acuden a ella anualmente, y cuando reconozcan todos que la isla tiene una riqueza 
turística enorme que explotar, con gran provecho para toda la economía nacional.” 
L’empresari Enseñat acabà l’escrit dient que li assegurava que “ni el judío Strauss me pagó 
los gastos de mi viaje, como afirma, ni yo lo hubiera aceptado.”1199  
El 6 de novembre, el magistrat especial Ildefonso Bellón, inicià la investigació judicial del 
tema de l’estraperlo. El 28 de novembre, des de Madrid es comunicà telegràficament que el 
jutge Bellón sortiria l’endemà cap a Barcelona en direcció a Palma.1200 
 
La dimissió del governador civil, Joan Manent 
El 29 d'octubre, Joaquín Chapaprieta formà un nou Govern en el qual Lerroux no ocupà cap 
ministeri. Al començament de novembre de 1935, circulà el rumor que el governador civil, 
Joan Manent, a causa dels problemes polítics havia presentat la seva dimissió al ministre de 
la Governació, J. de Pablo-Blanco Torres. Tot i que La Almudaina no s’havia pogut posar en 
contacte amb el governador, afirmà que “no sería extraño que el Sr. Manent entrase en la 
combinación de gobernadores que ha de hacerse con motivo de proveer seis gobiernos civiles 
que hay vacantes, uno de los cuales se dice ocuparía el Sr. Manent o que continuara al frente 
de nuestro Gobierno Civil para lo que han hecho gestiones los primates del partido radical, 

1199 .- “La carta del Sr. Enseñat”, a La Almudaina, dijous, 31 d'octubre de 1935, pàg. 5. 
1200 .- “Baleares fuera de Baleares. El juez especial, señor Bellón, saldrá para Palma”, a La Almudaina, 
divendres, 29 de novembre de 1935, pàg. 15. El 29 de novembre, es confirmà telegràficament que el jutge havia 
sortit cap a Barcelona. “Baleares fuera de Baleares”, a La Almudaina, dissabte 30 de novembre de 1935, pàg. 
15. 
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incluso cerca del señor Lerroux.”1201 El 8 de novembre, el governador informà als periodistes 
que arran de la crisi política havia enviat telegrames a Lerroux –que “como se sabe es mi jefe 
político”– i al ministre de la Governació posant-los el seu càrrec a disposició. L'endemà, va 
rebre constestació de Lerroux en el qual li aconsellava que continuàs en el càrrec.1202 
El 30 de novembre, el ministre de la Governació comunicà al governador civil que ampliava 
la circular del 12 de novembre perquè els delegats de l’autoritat que haguessin de presidir 
actes públics autoritzats que “sin excusa ni pretexto procedan a suspenderlos en el instante 
mismo en que cualquier orador emita conceptos delictivos, haga apología actos criminales, 
lance ataques contra la patria o su integridad, atente contra la República o sus Instituciones 
fundamentales.” En cas que això es produís, els delegats governamentals havien d’instruir 
ràpidament l’atestat i que l’orador que hagués incorregut en les extralimitacions fos detingut i 
lliurat a les autoritats judicials.1203 
El 13 de desembre, el secretari del Govern Civil, Ramon Martínez Sevilla comentà als 
periodistes el delicat estat de salut del governador civil Joan Manent.1204 El dia 20 d’aquell 
mes, el governador interí i president de l’Audiència Joaquín Delgado García-Baquero visità 
el batle de Palma, Lluís Ferrer.1205 I, el dia 22, Joan Manent, tot i els seus problemes de salut, 
arribà a Palma procedent de Barcelona per arreglar alguns temes i deixar les coses preparades 
pel seu successor en el Govern Civil. El dia 23, tornà a sortir en el vapor correu cap a 
Barcelona.1206 Finalment, el dia 28, arribà a Palma des de Barcelona el nou governador civil, 
l’advocat malagueny Joaquín Garcia Cabrera, acompanyat de la seva  dona, els seus quatre 
fills i el seu secretari particular, el també advocat malagueny Andrés Valera.1207 
La dimissió del governador civil Joan Manent suposà una ruptura en el control que exercien 
els radicals sobre les principals institucions de les Illes. Aleshores, també la Diputació 
Provincial de les Balears era encapçalada pel president del partit Francesc Julià Perelló i la 
comissió gestora de l'Ajuntament de Palma era presidida per Lluís Ferrer Arbona. El radicals, 
a més, controlaven els importants ajuntament de Manacor, Inca, Maó i Ciutadella. 
Mentrestant, el 8 de novembre, el Comitè Municipal del Partit Radical informà que havia 
acceptat la renúncia del gestor Joan Albertí Ricaula, que havia presentat la seva renúncia al 
governador civil a causa que “le impiden seguir desempeñando el cargo por no poder dedicar 

1201 .- “La dimisión del Gobernador Civil”, a La Almudaina, divendres, 8 de novembre de 1935, pàg. 1. 
1202 .- “La dimisión del Gobernador Civil”, a La Almudaina, dissabte, 9 de novembre de 1935, pàg. 4. 
1203 .- En data del 2 de desembre, el governador civil, Joan Manent, féu publicar la circular en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Baleares. Va ser reproduïda a “Circular gubernativa”, a La Almudaina, dijous, 5 de 
desembre de 1935, pàg. 5. 
1204 .- Martínez Sevilla comentà als periodistes que havia rebut una carta de Manent en la qual li comentava 
que es trobava molt animat i estava sotmés a un règim curatiu imposat pel doctor Carulla i que creia que no 
tardaria en posar-se bé. .”Del Gobierno Civil. La salud del señor Gobernador”, a La Almudaina, dissabte, 14 de 
desembre de 1935, pàg. 5. 
1205 .- “Del Ayuntamiento. El gobernador interino en la Alcaldía”, a La Almudaina, dissabte, 21 de 
desembre de 1935, pàg. 3. 
1206 .- “Despedida del ex Gobernador civil Sr. Manent”, a La Almudaina, dimarts, 24 de desembre de 1935, 
pàg. 7. 
1207 .- El nou governador Garcia Cabrera i la seva família s’instal·là al Gran Hotel i, al migdia, va rebre els 
periodistes per comentar-los que “en otros tiempos, milité en la política activa pero ahora estaba apartado algo 
de ella, dedicándome a mi labor de bufete que tengo abierto en Málaga.” El nou governador civil afirmà a la 
premsa “Vengo a ocupar este Gobierno civil a las órdenes del Gobierno y dentro de breves días, les facilitaré 
una nota exponiendo cuales son los propósitos que me animan y cual ha de ser mi actuación en el cargo que se 
me ha confiado siempre dentro de la moralidad y el orden.” “Llegada del núevo Gobernador Civil”, a La 
Almudaina, diumenge, 29 de desembre de 1935, pàg. 4. Aquell dia, La Almudaina, en portada publicà una 
fotografia del nou governador civil en el seu despatx, feta pel fotògraf Ribas de Duran. 
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en virtud de sus ocupaciones, al atención y asiduidad necesaria.”1208 L'11 de novembre, Joan 
Albertí visità la casa de la vila per despedir-se del batle, dels companys del consistori i del 
personal de l'Ajuntament.1209 
A mitjans desembre de 1935, els delegats del partit a Mallorca, Josep Lluís Piña, Antoni 
Perelló Planas, Josep Carmona Pérez, Jaume Vadell Prohens i Pablo Espejo Maroto varen 
participar en el Congrés Nacional de Joventuts Radicals Autònomes d’Espanya.1210 
 
L’enfonsament del Partit Radical 
Els darrers mesos de 1935, les conseqüències de l'escàndol de l'"estraperlo" acceleraren la 
desfeta del partit i les desercions en les files radicals foren constants, com fou la dimissió 
(novembre) del gestor municipal de Palma, Joan Albertí Ricaula. Tot i que encara aquest 
partit controlava algunes de les principals institucions de les illes, es trobava en una posició 
molt feble com a organització política, igual que succeïa arreu de l'Estat. A més, la 
bipolarització que es va viure en les eleccions generals a Corts del 16 de febrer de 1936 entre 
les esquerres i les dretes va provocar que els radicals de les Balears optassin per l'abstenció. 
A mitjans de gener de 1936, es trobava a Mallorca el diputat a Corts per les Balears, Josep 
Teodor Canet, que desplegà una certa activitat política. Finalment, al començament de febrer, 
els representants dels pobles, districtes i organitzacions del partit, després d’analitzar la 
situació política, acordaren per unanimitat no presentar candidats a les eleccions generals del 
dia 16 i recomanar als militants i simpatitzants que donassin suport als elements d'ordre. El 
13 de febrer, el cap provincial Francesc Julià envià una carta a Lerroux, en la qual desmentia 
els rumors difosos entorn a la ruptura del partit.1211 
Els mesos de gener i febrer de 1936, dins el Partit Radical, gairebé solament mostrà un cert 
dinamisme la Joventut Republicana Radical, que organitzà el diumenge, 26 de gener, el 
primer ball de la temporada en el local del carrer de Fortuny.1212 Novament, el 2 de febrer, hi 
tornà a haver-hi ball.1213 Fins i tot, el dimarts, 11 de febrer, els joves radicals organitzaren  
una vetlada familiar en commemoració de la Primera República en el local social del carrer 
de Fortuny.1214 
 
9.1.6. EL PARTIT REPUBLICÀ DE CENTRE –PRC– 
A mitjans febrer de 1934, la junta directiva de la Joventut Republicana de Centre –que era 
una secció del Partit Republicà de Centre– anuncià la seva constitució.1215 Al mateix temps, 

1208 .- “Política local. Dimisión del gestor señor Albertí”, a La Almudaina, dissabte, 9 de novembre de 
1935, pàg. 4. 
1209 .- “Del Ayuntamiento. La dimisión de D. Juan Albertí Ricaula”, a La Almudaina, dimarts, 12 de 
novembre de 1935, pàg. 8. 
1210 .- El 18 de desembre, la Joventut Radical celebrà una assemblea extraordinària en la qual “Dichos 
señores explicaron personalmente sus improesines[sic] recogidas así como también la orientación a seguir por 
las Juventudes Radicales, recabando de todos los afiliados el mayor esfuerzo y el máximo entusiasmo para 
poder desarrollar una labor eficaz en beneficio de la causa Radical.” “Política local. Partido Republicano 
Radical”, a La Almudaina, dijous, 19 de desembre de 1935, pàg. 9.  
1211 .- Carta de Francesc Julià Perelló a Alejandro Lerroux del 13 de febrer de 1936. P. S. Madrid. 46. 
Archivo General de la Guerra Civil. Salamanca. Vegeu l’apartat de les eleccions generals del 16 de febrer de 
1936. 
1212 .- “Bailes”, a La Almudaina, dissabte, 25 de gener de 1936, pàg. 7 (anunci). Una breu nota de l’acte 
deia: “el primer baile de esta temporada, resultando animadísimo y de gran esplendor.” “Baile”, a  La 
Almudaina, dimecres, 29 de gener de 1936, pàg. 9. 
1213 .- “Círculo Republicano Radical”, La Almudaina, dissabte, 1 de febrer de 1936, pàg. 8 (anunci). 
1214 .- “Círculo Republicano Radical”, a La Almudaina, dimarts, 11 de febrer de 1936, pàg. 7. 
1215 .- La nota de premsa afirmà “Preocupándose actualmente todos los partidos políticos de fortalecer sus 
organizaciones juveniles, como base que han de ser de las futuras generaciones, no hay que decir que representa 
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feia una criada a tots els joves que, “en los actuales momentos de lucha, agitaciones y 
extremismos, quieran cooperar en la labor patriótica que representa el fomentar los ideales 
democráticos y liberales, como base para la creación de una España nueva, libre y feliz, que, 
libertándose de las petrificaciones del pasado, sepa aprovechar de él todas las inmejorables 
enseñanzas que ofrece para el porvenir.” 
- El Cercle Republicà de Centre d’Andratx 
El 14 de gener de 1934, el Cercle Republicà de Centre d’Andratx celebrà la junta general 
ordinària, que elegí Joan Cuart Palmer (vicepresident), Antoni Calafell Juan (vicesecretari), 
Maties Calafell Covas (tresorer) i Maties Enseñat Covas (vocal 2on). Aleshores, la directiva 
quedà integrada per Pere Josep Jofre Pujol (president), Joan Cuart Palmer (vicepresident), 
Joan Bauzà Bauzà (secretari), Antoni Calafell Juan (vicesecretari), Maties Calafell Covas 
(tresorer) i com a vocals maties Castell Simó (1er) i Maties Enseñat Covas (2on).1216 
El 13 de gener de 1935, se celebrà la junta general ordinària en la qual es varen elegir Joan 
Flexas Pujol (president), Gabriel Miquel (secretari) i Josep Enseñat Simó (vocal 1eer). 
Aleshores, la junta de govern del cercle quedà integrada per Joan Flexas Pujol (president), 
Joan Cuart Palmer (vicepresident), Gabriel Miquel Alemany (secretari), Antoni Calafell Juan 
(vicesecretari), Maties Calafell Juan (tresorer) i com a vocals Josep Enseñat Simó (1r) i 
Maties Enseñat Covas (2n).1217 
El 17 de febrer de 1935, se celebrà junta general extraordinària per elegir president Guillem 
Esteva per la vacant que havia provocat la dimissió de l’anterior president Joan Flexas 
Pujol.1218 
El 12 de gener de 1936, el Cercle celebrà junta general ordinària que elegí els càrrecs 
següents: Antoni Bosch Vicens (vicepresident), Maties Moner Pujol (vicesecretari), Maties 
Castell Simó (tresorer) i Lluís Juan Porcel (vocal). Aleshores, la directiva quedà integrada 
per Guillem Esteva Morey (president), Antoni Bosch Vicens (vicepresident), Gabriel Miquel 
Alemany (secretari), Maties Moner Pujol (vicesecretari), Maties Castell Simó (tresorer) i 
com a vocals Josep Enseñat Simó (1r) i Lluís Juan Porcel (2n).1219 
- Cercle Republicà de Centre de s’Arracó 
El 9 de gener de 1934, a les 19 h, es varen reunir en sessió ordinària el socis del Cercle, sota 
la presidència del vicepresident Maties Bauzà per tractar sobre la renovació de la directiva, 
que per unanimitat quedà proclamada per Joan Alemany (president), Joan Palmer 

un gran avance para el Partido Republicano de Centro la constitución de esa Juventud, cuya política será una 
continuación de sus viejas tradiciones liberales.” Per a informes i inscripcions s’havien d’adreçar al local del 
Partit Republicà de Centre de les 18 a les 20 h. “Política local. Juventud Republicana de Centro”, a La 
Almudaina, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 2. 
1216 .- Comunicació del 18 de gener de 1934 del secretari Joan Bauzà al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. La liquidació practicada el 31 de desembre de 
1934 oferí una existència en caixa de 832,95 ptes. Comunicació del 14 de gener de 1935 del president Pere 
Josep Jofre i del secretari Joan Bauzà al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. 
Exp. 2.027. ARM. 
1217 .- Comunicació del 14 de gener de 1935 del president Pere Josep Jofre i del secretari Joan Bauzà al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. El 31 de desembre de 
1935, després de practicar la liquidació, oferí una existència en caixa de 939,65 cèntims. Comunicació del 5 de 
gener de 1936 del president Guillem Esteva i del secretari Maties Calafell al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
1218 .- Comunicació del 18 de febrer de 1935 del vicepresident Joan Cuart i del secretari Gabriel Miquel al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
1219 .- Comunicació del 15 de gener de 1936 del president Guillem Esteva i del secretari Gabriel Miquel al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
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(vicepresident), Antoni Alemany (secretari), Josep Palmer (vicesecretari), Guillem Castell 
(tresorer) i, com a vocals, Jaume Porcel (1r) i Joan Alemany (2n).1220 
El 3 de febrer de 1935, a les 18 h, es va reunir en sessió ordinària els afiliats al Centre, sota la 
presidència de Joan Alemany, per procedir a la renovació de la directiva. Per unanimitat, 
quedà integrada per Joan Alemany (president), Joan Palmer (vicepresident), Antoni Alemany 
(secretari), Josep Palmer (vicesecretari), Guillem Castell (tresorer) i com a vocals Joan 
Alemany (1r) i Jaume Porcell (2n).1221  
- El Centre Republicà de Centre de Porreres 
Així, durant el mes de juny, es va constituir un cercle a Porreres, presidit per Jaume Mora 
Sitjar.1222 Concretament, el dia 27 d’aquell mes, es varen reunir en el local de la plaça Major, 
núm. 18, Jaume Mora Sitjar, Mateu Escarrer Sitjar, Jaume Sitjar Servera, Tomàs Bordoy 
Sitjar, Joan Barceló Feliu, Antoni Frau Mora, Pere Antoni Fiol Mayol i Joan Janer Rosselló 
per constituir el Casino del Cercle. Per unanimitat, quedaren elegits com a membres de la 
junta directiva Jaume Mora Sitjar (president), Jaume Sitjar Servera (vicepresident) Pere 
Antoni Fiol Mayol (tresorer), Joan Janer Rosselló (secretari) i com a vocals Mateu Escarrer 
Sitjar, Tomàs Bordoy Sitjar, Joan Barceló Feliu i Antoni Frau Mora.1223 
- El Cercle Republicà de Centre d’Andratx 
El 14 de gener de 1934, el Cercle Republicà de Centre d’Andratx celebrà la junta general 
ordinària, que elegí Joan Cuart Palmer (vicepresident), Antoni Calafell Juan (vicesecretari), 

1220 .- Comunicació, sense datar, del vicepresident Maties Bauzà i del secretari Antoni Alemany al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. 
1221 .- La relació general de les despeses i dels ingressos de 1934 va ser de 420,90 ptes d’entrades i de 
319,75 ptes de sortides, fet que donava un superàvit en caixa de 101,75 ptes. Comunicació, sense datar, del 
vicepresident Maties Bauzà i del secretari Antoni Alemany al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. En canvi, el balanç econòmic de 1935 va ser de 427,10 ptes d’entrades i 
243,25 de sortides, fet que donava una existència en caixa de 183,85 ptes. Comunicació, sense datar, del 
president Joan Alemany i del secretari Antoni Alemany al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. 
1222 .- L’1 de juny de 1931, Jaume Mora Sitjar, Mateu Escarrer Sitjar i Jaume Sitjar Servera signaren els 
estatuts del Círculo Republicano de Centro de Porreras, que presentaren al Govern Civil el 15 de juny. Tenia la 
finalitat de “fomentar la política Republicana aspirando al mejor progreso democrático dentro el mayor orden.” 
(art. 1er).Tenia el domicili social a la plaça Major, núm. 18. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.624. Exp. 1.977. ARM. Els estatuts duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 15 de juny de 
1931. 
1223 .- Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.624. Exp. 1.977. ARM. El  balanç econòmic de 
1931 del Cercle havia estat de “negativa por no haber hecho operación alguna durante los meses de su 
fundación.” Això, donava unes entrades i unes sortide de 0 ptes. Aleshores la directiva era formada per Jaume 
Mora Sitjar, Jaume Sitjar Servera, Mateu Escarrer Sitjar, Tomàs Bordoy Sitjar, Pere Antoni Fiol Mayol, Joan 
Barceló Feliu, Antoni Frau Mora i Joan Janer Rosselló. Comunicació del 30 de gener de 1932 del vicepresident 
Jaume Sitjar i del secretari Joan Janer al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.624. 
Exp. 1.977. ARM. El balanç econòmic de 1932 del Cercle –domiciliat a la plaça Major, núm. 18- havia estat de 
2.262,44 ptes d’entrades i 2.262,44 de sortides. Aleshores la directiva era formada per Jaume Mora Sitjar, 
Mateu Escarrer Sitjar, Jaume Sitjar Servera, Tomàs Bordoy Sitjar, Pere A Fiol Mayol, Joan Barceló Feliu, 
Antoni Frau Mora i Miquel Sala Solivellas. Comunicació del 31 de desembre de 1932 del president Jaume Sitjar 
i del secretari Miquel Sala al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.624. Exp. 1.977. 
ARM. El balanç econòmic de 1933 del Cercle –domiciliat a la plaça de la República, núm. 18-havia estat e 
1.967,80 ptes d’ingressos i de 1.967,80 ptes de despeses. Aleshores la directiva era formada pel mateixos 
membres que el 1932. Comunicació del 31 de desembre de 1933 del president Jaume Sitjar i del secretari 
Miquel Sala al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.624. Exp. 1.977. ARM.  El 
balanç d’ingressos i despeses de 1934 va ser de 3.008 ptes d’ingressos i 2.201,05 ptes de desepeses, donant una 
existència a caixa de 806,95, ptes. Aleshores, la directiva del Cercle –que tenia el domicili en la plaça de la 
República, núm. 18- era la mateixa que l’any anterior. Comunicació del 15 de març de 1935 del president 
Jaume Mora i del secretari Miquel Sala al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.624. Exp. 1.977. ARM. 
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Maties Calafell Covas (tresorer) i Maties Enseñat Covas (vocal 2on). Aleshores, la directiva 
quedà integrada per Pere Josep Jofre Pujol (president), Joan Cuart Palmer (vicepresident), 
Joan Bauzà Bauzà (secretari), Antoni Calafell Juan (vicesecretari), Maties Calafell Covas 
(tresorer) i com a vocals maties Castell Simó (1er) i Maties Enseñat Covas (2on).1224 
El 13 de gener de 1935, se celebrà la junta general ordinària en la qual es varen elegir Joan 
Flexas Pujol (president), Gabriel Miquel (secretari) i Josep Enseñat Simó (vocal 1eer). 
Aleshores, la junta de govern del cercle quedà integrada per Joan Flexas Pujol (president), 
Joan Cuart Palmer (vicepresident), Gabriel Miquel Alemany (secretari), Antoni Calafell Juan 
(vicesecretari), Maties Calafell Juan (tresorer) i com a vocals Josep Enseñat Simó (1r) i 
Maties Enseñat Covas (2n).1225 
El 17 de febrer de 1935, se celebrà junta general extraordinària per elegir president Guillem 
Esteva per la vacant que havia provocat la dimissió de l’anterior president Joan Flexas 
Pujol.1226 
El 12 de gener de 1936, el Cercle celebrà junta general ordinària que elegí els càrrecs 
següents: Antoni Bosch Vicens (vicepresident), Maties Moner Pujol (vicesecretari), Maties 
Castell Simó (tresorer) i Lluís Juan Porcel (vocal). Aleshores, la directiva quedà integrada 
per Guillem Esteva Morey (president), Antoni Bosch Vicens (vicepresident), Gabriel Miquel 
Alemany (secretari), Maties Moner Pujol (vicesecretari), Maties Castell Simó (tresorer) i 
com a vocals Josep Enseñat Simó (1r) i Lluís Juan Porcel (2n).1227 
- Cercle Republicà de Centre de s’Arracó 
El 9 de gener de 1934, a les 19 h, es varen reunir en sessió ordinària el socis del Cercle, sota 
la presidència del vicepresident Maties Bauzà per tractar sobre la renovació de la directiva, 
que per unanimitat quedà proclamada per Joan Alemany (president), Joan Palmer 
(vicepresident), Antoni Alemany (secretari), Josep Palmer (vicesecretari), Guillem Castell 
(tresorer) i, com a vocals, Jaume Porcel (1r) i Joan Alemany (2n).1228 
El 3 de febrer de 1935, a les 18 h, es va reunir en sessió ordinària els afiliats al Centre, sota la 
presidència de Joan Alemany, per procedir a la renovació de la directiva. Per unanimitat, 
quedà integrada per Joan Alemany (president), Joan Palmer (vicepresident), Antoni Alemany 
(secretari), Josep Palmer (vicesecretari), Guillem Castell (tresorer) i, com a vocals, Joan 
Alemany (1r) i Jaume Porcell (2n).1229  

1224 .- Comunicació del 18 de gener de 1934 del secretari Joan Bauzà al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. La liquidació practicada el 31 de desembre de 
1934 oferí una existència en caixa de 832,95 ptes. Comunicació del 14 de gener de 1935 del president Pere 
Josep Jofre i del secretari Joan Bauzà al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. 
Exp. 2.027. ARM. 
1225 .- Comunicació del 14 de gener de 1935 del president Pere Josep Jofre i del secretari Joan Bauzà al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. El 31 de desembre de 
1935, després de practicar la liquidació, oferí una existència en caixa de 939,65 cèntims. Comunicació del 5 de 
gener de 1936 del president Guillem Esteva i del secretari Maties Calafell al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
1226 .- Comunicació del 18 de febrer de 1935 del vicepresident Joan Cuart i del secretari Gabriel Miquel al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
1227 .- Comunicació del 15 de gener de 1936 del president Guillem Esteva i del secretari Gabriel Miquel al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.625. Exp. 2.027. ARM. 
1228 .- Comunicació, sense datar, del vicepresident Maties Bauzà i del secretari Antoni Alemany al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. 
1229 .- La relació general de les despeses i dels ingressos de 1934 va ser de 420,90 ptes d’entrades i de 
319,75 ptes de sortides, fet que donava un superàvit en caixa de 101,75 ptes. Comunicació, sense datar, del 
vicepresident Maties Bauzà i del secretari Antoni Alemany al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. En canvi, el balanç econòmic de 1935 va ser de 427,10 ptes d’entrades i 
243,25 de sortides, fet que donava una existència en caixa de 183,85 ptes. Comunicació, sense datar, del 
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L’1 de març, en la junta general va ser designada la directiva, integrada per Joan Alemany 
(president), Joan Palmer (vicepresident), Antoni Alemany (secretari), Josep Palmer 
(vicesecretari), Guillem Castell (tresorer) i, com a vocals, Jaume Porcel (1r) i Joan Alemany 
(2n).1230  
 
- Cercle Republicà de Centre de Capdepera 
El 20 de gener de 1934 es va reunir la junta general per procedir a la renovació de la directiva 
del Cercle i dos dies després hi hagué la reunió de la directiva per donar-los possessió. 
D’aquesta manera, la directiva quedà integrada per Nicolau Flaquer Flaquer (president), Joan 
Bauzà Gili (vicepresident), Llorenç Sancho Massanet (secretari), Bartomeu Massanet Moll 
(vicesecretari), Jeroni Flaquer Melis (tresorer), Miquel Reus Massanet (comptador) i, com a 
vocals, Joan Sancho Espinoza, Bartomeu Alzina Riera, Jordi Sansó Mascaró, Miquel 
Fernández Colom, Mateu Orpí Sancho, Jeroni Sureda Pascual i Bartomeu Massanet Tous.1231 
El 16 de desembre de 1934, va ser elegida en junta general la nova directiva, integrada per 
Antoni Massanet Amengual (president), Joan Bauzà Gili (vicepresident), Mateu Cursach 
Serra (secretari), Bartomeu Massanet Moll (vicesecretari), Bartomeu Massanet Tous 
(tresorer) i com a vocals Jordi Sansó Mascaró, Joan Sancho Espinosa, Mateu Orpí Sancho, 
Joan Ferrer Orpí, Joan Melis Massanet, Bartomeu Flaquer Servera, Pere J. Moll Garau i 
Bartomeu Julià Melis.1232 
El 23 de desembre de 1935, a les 20 h, el president Antoni Massanet Amengual va obrir la 
sessió ordinària per donar possessió a la nova junta directiva, integrada per Antoni Massanet 
Amengual (president), Bartomeu Flaquer Servera (vicepresident), Gabriel Rosselló Alzamora 
(secretari), Joan Morey Llabrés (vicesecretari), Mateu Massanet Mascaró (dipositari), Llucià 
Cirer Moll (comptador) i, com a vocals, Joan Ferrer Orpí, Pere Joan Moll Garau, Agustí 
Casellas Ferrer, Gabriel Díez Pou, Josep Albertí Massanet, Joan Flaquer Obrador, Joan Melis 
Massanet.1233 

president Joan Alemany i del secretari Antoni Alemany al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. 
1230 .- Comunicació del 2 de març de 1936 del president Joan Alemany  i del secretari Antoni Alemany al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. La liquidació 
practicada l’1 de març de 1936 donà una existència en caixa de 85,90 ptes. Comunicació del 2 de març de 1936 
del president Joan Alemany  i del tresorer Guillem Castell al governador civil. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.132. ARM. 
1231 .- Comunicació del 22 de gener de 1934 del president Nicolau Flaquer al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. El balanç econòmic de 1931 va ser de 541 ptes 
d’ingressos per donatius i 231,90 de despeses, fet que donava una existència en caixa de 309,10 ptes. 
Comunicació del 12 de maig de 1932 del president M. Melis i del secretari Antoni Massanet al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM.. El balanç econòmic de 1932, havia 
estat de 579,80 ptes de quotes recaptades –mès 309,10 ptes d’existència en caixa el 31 de desembre de 1931– i 
866,85 de despeses, fet que donava una existència en caixa el 31 de desembre de 1932 de 22,05 ptes. 
Comunicació del 21 de gener de 1933 del president M. Melis i del secretari Antoni Massanet al governador 
civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. El balanç econòmic de 1933 va 
ser de 1.462,95 ptes d’ingressos –per donatius voluntaris-, a més de 22,05 ptes d’existència en caixa de 
l’exercici de 1932. Les despeses pujaren a 1.136,60, fet que donava un saldo positiu de 348,40 ptes. 
Comunicació del 21 de gener de 1934 del president M. Melis al governador civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. 
1232 .- Comunicació del 20 de gener de 1935 del president Antoni Massanet al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. 
1233 .- Comunicació, sense datar, del president Antoni Massanet i del secretari Gabriel Rosselló al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 2.133. ARM. El balanç econòmic 
de 1935 va ser de 1.246,50 ptes d’ingressos per donatius dels socis, a més d’una existència en caixa de l’1 de 
gener de 1935 de 274,95 ptes. Les despeses –lloguer de local, enllumenat, neteja– varen ser de 738,25 ptes, fet 
que donava una existència en caixa l’1 de gener de 1936 de 783,10 ptes. Comunicació del 22 de gener de 1934 
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En les eleccions generals de febrer de 1936, el PRC féu part de la Coalició de centre-dreta, 
integrada per Acció Popular Agrària, el PRC i el Partit Regionalista. Les gestions per formar 
aquesta candidatura varen ser molt tenses entre APA i el PRC i finalment l’estratègia de 
copar els sets escons de les Balears va incloure tres candidats centristes, com a independents, 
Joan March Servera –fill de Joan March Ordinas–, Jaume Suau Pons i Pere Matutes Noguera. 
Joan March Ordinas –Verga– també forçà que un home de tota la seva confiança, com Juan 
Pujol Martínez –director del diari madrileny Infomaciones–, fes part de la llista per la CEDA. 
Els resultats d’aquestes eleccions varen ser totalment favorables a la Coalició de Dretes, que 
a la primera volta va treure els set escons i aconseguí el 68,3% dels vots. Joan March Servera 
va ser el candidat més votat (91.183 vots), Pere Matutes (83.455) el quart i Jaume Suau 
(82.895) el cinquè.  
 
9.1.7. EL PARTIT REGIONALISTA 
Arran de l’aplicació del Decret del 4 de gener de 1934 del ministre de la Governació, l’1 de 
febrer, el governador civil Joan Manent comunicà que el ministre de la Governació havia 
nomenat els integrants de la nova comissió gestora. Per districte d’Inca, va ser elegit el 
regidor regionalista de l’Ajuntament de Muro Antoni Alomar Oliver.1234 L’1 de març 
següent, Antoni Alomar va ser obsequiat amb un sopar en la Taverna Basca per membres 
destacats del Partit Regionalista de Mallorca arran del seu nomenament com a gestor 
provincial.1235 
Els decrets del 24 de febrer de 1934 del Govern que regulaven l’estada dels estrangers a les 
illes i limitaven l’edificació a la zona costanera i, també, contra la previsió d’instal·lar a 
l’arxipèlag una presó hi hagué una protesta generalitzada de diversos sectors polítics, 
econòmics i socials, que culminaren en una gran manifestació de protesta que se celebrà a 
Palma el 9 de març. El dia 15 d’aquell mes, el Partit Regionalista de Mallorca féu un 
comunicat contra aquests decrets.1236 
 
La fusió del Centre Autonomista i el Centre Regionalista 
Els autonomistes havien estat més reticents a l’apropament a les dretes i sobretot a les 
aliances electorals amb el Partit Republicà de Centre –PRC–, de Joan March –Verga.– 

del president Nicolau Flaquer al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.627. Exp. 
2.133. ARM. 
1234 .- “Nueva Comisión Gestora de la Diputación”, a La Almudaina,  divendres, 2 de febrer de 1934, pàg. 
4. 
1235 .- Segons la crònica, va presidir l’acte l'homenajat Antoni Alomar envoltat del cap del Partit 
Regionalista de Llucmajor Miquel Mataró i del president de la Dreta Republicana de Felanitx Miquel Veny. 
Assistiren a l’acte una cinquantena de persones entre les quals hi havia el membres del comitè del Partit 
Regionalista i els regidors de la minoria regionalista de l’Ajuntament de Palma. Pau Alcover va llegir les 
adhesions d'Andreu Ferrer i d'Arnau Nigorra, de Santanyí, i els telegrames del diputat a Corts Bartomeu Fons i 
del vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals Josep Sampol, que excusaven la seva absència i s’adherien 
a l’acte. Seguidament, hi hagué unes breus paraules d’agraïment d’Antoni Alomar. "Cena íntima", a La 
Almudaina, dissabte, 3 de març de 1934, pàg. 2. 
1236 .- “El Partit Regionalista de Mallorca davant la situació creada pels recents Decrets sobre edificació a 
la costa, i residència d'extrangers”, a La Almudaina, divendres, 16 de març de 1934, pàg. 1. S'hi afirmà: “Davant 
l'important moviment d'opinió alçat a Mallorca amb motiu de les recents disposicions del Govern, perjudicials 
al turisme amb la natural repercusió en tota l'economia insular, ha cregut aquest Partit que no podia escamotejar 
la seva veu sensa mancar a primàries exigències del seu mateix nom de Regionalista. Es evident que tant el 
Decret limitatiu del dret d'edificar en una zona de cinc kilòmetres al llarg de tota la costa de Balears –dispocició 
filla d'un criteri anacrònic amb les modernes tècniques militars, apart de injusta, per quan posa als propietaris 
d'una part del territori Espanyol en peu d'inferioritat constitucional–: com l'altre decret sobre residència 
d'estrengers, han suscitat una natural reacció popular a favor del dret polític que ostenta el dret dels pobles a 
regir-se i administrar-se a ells mateixos.” 
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Aquest fet havia provocat que els autonomistes es diluïssin dins el Partit Regionalista, que 
culminà amb la fusió d’ambdues entitats.  
Així, 3 de maig de 1934, el Centre Regionalista de Mallorca celebrà la junta general 
ordinària, en la qual es donà compte de l’acord adoptat recentment pel Centre Autonomista 
de fusionar-se amb el Centre Regionalista. L’assemblea  va acceptar aquesta fusió per 
aclamació ja que permetria “una mayor compenetración en la actuación política, bajo una 
dirección única.” Seguidament, es va sotmetre a la junta el projecte d’una nova organització 
del partit, en la qual es donaria, mitjançant l’assemblea general que se celebraria cada any, 
activa participació a les organitzacions dels pobles de l’illa en la direcció i en la marxa del 
partit. Encara que amb la reserva de l’aprovació per a la propera assemblea general, es va 
procedir a la designació del Consell de Govern,1237 a càrrec del qual aniria la direcció del 
partit. A més, es designà una comissió encarregada de dur a terme els treballs de preparació 
de la propera assemblea i també foren elegits cinc socis del Centre Regionalista de Palma –
que en nom seu concorrerien a l'assemblea.–1238 Acabada la junta, alguns socis proposaren 
fer una excursió el 27 de maig a Monti-sion de Porreres i a Sant Salvador de Felanitx.1239 
Al començament de juny, el diputat a Corts, Bartomeu Fons, cursà en nom del Partit 
Regionalista de Mallorca un telegrama de felicitació a Francesc Cambó amb motiu de la seva 
intervenció parlamentària.1240 
El 8 de juliol, el Centre Regionalista de Mallorca féu la segona excursió col·lectiva al torrent 
de Pareis en barca des de Palma fins a sa Calobra. S’aprofità el trajecte per fer un petit 
homenatge a la memòria del rei Jaume I a la cala de Santa Ponça.1241 
El 19 de juny, el Partit Regionalista de Mallorca davant la qüestió de la Generalitat de 
Catalunya féu un comunicat de premsa –en català– en qual declarà: primer, que ratificava el 
seu caràcter d’agrupació política estrictament mallorquina, sense ingerència de cap altra 
agrupació similar de la Península; segon, que la relació del partit amb Francesc Cambó i Joan 
Ventosa “no va més enllà d'una estreta coincidència en la visió del conjunt de 
probblemes[sic] que afecten a la política general espanyola, i en les solucions que caldria 
donar a aquells problemes, d’acord amb les magnífiques intervencions parlamentàries dels 
dos il·lustres ex-ministres”, i tercer, que en el cas del conflicte jurídic entre l'Estat Espanyol i 
la Generalitat de Catalunya, el partit “que accepta, amb la reserva de la doctrina revisionista 

1237 .- El Consell de Govern quedà integrat per: el Consell Executiu; el secretari general i un secretari per 
cada un dels districtes de Palma, Inca i Manacor i les seccions Femenina, Obrera i de Joventut; pel president i 
secretari de cada una de les seccions de Propaganda, Cens, Econònica,  Intervenció i Administració Provincial i 
Municipal; i per la Junta Consultiva –que assessoria el Consell.– “Política local. Centro Regionalista de 
Mallorca”, a La Almudaina, dissabte, 5 de maig de 1934, pàg. 2. 
1238 .- L'excursió es faria amb autocars Pullman i el preu del tiquet seria de 16 pessetes, incloent l'autocar i 
el dinar a Sant Salvador. Les incripcions es podien fer en el Centre Regionalista del carrer d'Unió, núm. 13. 
“Política local. Centro Regionalista de Mallorca”, a La Almudaina, dissabte, 5 de maig de 1934, pàg. 2. 
1239 .- “Una excursión del Centro Regionalista”, a La Almudaina, dimecres, 30 de maig de 1934, pàg. 1 
(breu crònica). 
1240 .- Cambó contestà a Bartomeu Fons amb un telegrama que deia: “Estimat amic. Vaig rebre el seu 
telegrama, quedant-li profondament agrait a la seva felicitació amb motiu de la meva intervenció parlamentaria. 
Amb tot l'afecte el saluda a vostè i amics d'aqueix Centre.” “Política local. Un telegrama de Cambo”, a La 
Almudaina, dimarts, 5 de juny de 1934, pàg. 3. 
1241 .- "Centro Regionalista de Mallorca. Una excursión", a La Almudaina, dimecres, 20 de juny de 1934, 
pàg. 3 (convocatòria). El 29 de juny, es publicità que el bisbe havia autoritzat la celebració de missa a bord del 
“Cala Mondrago” durant l'excursió ("Centro Regionalista de Mallorca. Excursió al Torrent de Pareis", a La 
Almudaina, dissabte, 30 de juny de 1934, pàg. 4).  El 4 de juliol, el Centre Regionalista de Mallorca anuncià que 
s'havien despatxat totes places disponibles per a l'excursió. ("La excursión del Centro Regionalista de 
Mallorca", a La Almudaina, dimecres, 4 de juliol de 1934, pàg. 3). "Excursión al Torrent de Pareys", a La 
Almudaina, dimarts, 10 de juliol de 1934, pàg. 2 (àmplia crònica). 
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de la Constitució, la vigent legalitat, es declara solidari de la conducta” del seu militant Josep 
Sampol Ripoll, com a vocal del Tribunal de Garanties Constitucionals.1242 
 
Els regionalistes després dels fets d'octubre de 1934 
El 16 d’octubre, el governador civil, d’acord amb les instruccions rebudes del ministre de la 
Governació i en ús de les facultats que li havia concedit l'autoritat militar, ordenà la 
suspensió de tots els regidors socialistes que formaven els diversos ajuntaments de Mallorca i 
d’Eivissa. En els consistoris que no quedàs el nombre de regidors suficient per funcionar 
d'acord amb la llei, quedarien constituïts provisionalment en comissions gestores.  
Arran de la suspensió dels ajuntaments d’esquerres, destacats regionalistes varen fer part de 
les comissions gestores municipals que funcionaren fins el febrer de 1936. A Palma, Joan 
Manent ordenà la suspensió de tot l’Ajuntament i designà una comissió gestora, integrada per 
3 gestors radicals, 3 d’Unió de Dretes, 3 del Partit Republicà de Centre i altres 3  
regionalistes –Faust Morell Gual, Joan Nadal Comas Rosselló i Josep Riutord Martínez.–
1243  
El 17 de gener de 1935, el Centre Regionalista acordà l’obertura d’una Acadèmia 
Preparatòria en la seva seu arran de la proximitat de la publicació d’una convoctòria 
d’oposicions per a secretaris de primera categoria. L’objectiu del centre era donar les majors 
facilitats possibles als seus afiliats i simpatitzants per tal que poguessin concórrer a aquestes 
oposicions. Dirigida pel cap de la Secció Provincial d’Administració Local Elvir Sans 
Rosselló, figuraven com a professors els advocats Fèlix Pons, Lluís Pascual, Gabriel 
Cañellas, Bonaventura Rubí, Antoni Martorell, Gaspar Reinés, Pere Servera, Antoni Boned i 
Rafel Jaume, el pèrit comptable Nicolau Company i el mestre d'escola estatal Antoni 
Garau.1244  
A mitjans gener de 1935, es varen reunir en el Centre Regionalista amb l’objectiu d'estudiar 
la política municipal sanitària que havia de seguir el partit els socis metges Miquel Sureda 
Blanes, Joan Ignasi Valentí, Ramon Rotger, Xavier Garau, Antoni Moner, Bartomeu Amer, 
Rafel Gamundí, Joan Vidal, Pere Alcover, Pere Comas, Arnau Nigorra, Francesc de Sales 
Aguiló i Antoni Morey. Després d’una àmplia deliberació es nomenà entre els reunits una 
comissió que redactàs una ponència que posteriorment havia de ser sotmesa a discussió i 
aprovació per finalment ser inclosa en el programa del partit en política sanitària.1245 
El 17 de juliol, el Partit Regionalista féu pública una llarga nota de rèplica a les paraules que 
havia pronunciat el ministre de Treball Federico Salmón en el banquet que li havia ofert 
Acció Popular Agrària, reproduïdes pel diari Correo de Mallorca. D’una banda, el Partit 
Regionalista recordà que en el manifest que havia publicat el 25 de febrer de 1933 i en 
reiterades notes que havia donat a la premsa, havia expressat amb tota claritat la seva posició 
d’absoluta i total independència de la Lliga Catalana.1246 De l’altra, defensà l’autonomia 

1242 .- "Política local. El Partido Regionalista de Mallorca y la cuestión de la Generalidad", a La 
Almudaina,  dimecres, 20 de juny de 1934, pàg. 2. 
1243 .- La Almudaina, dimecres, 17 d'octubre de 1934, pàg. 2. 
1244 .- “Centro regionalista”, a La Almudaina, dissabte, 19 de gener de 1935, pàg. 2. La matrícula quedaria 
oberta a partir de l’1 de febrer en les oficines del Centre Regionalista, del carrer de la Unió, núm. 13. Les 
classes preparatòries s’iniciarien el 12 de febrer. 
1245 .- "Centro Regionalista", a La Almudaina, diumenge, 20 de gener de 1935, pàg. 3. 
1246 .- Indicà “posición que no se presta a equívocos de ninguna clase y enlos que no puede insistirse más 
que usando aquellas tácticas de vieja política, que no parece deban ni puedan seguir quienes se vanaglorian de 
venir a renovar la política española y menos quienes tiene la excelsa misión de ejercer la fé pública. La 
imputación revelaría tan maliciosa intención como si poniendo en práctica igual procedimiento, hiciérase 
resaltar que en el escenario del Teatro Balear, el acto de la Conferencia, no figuraba la bandera nacional. 
Reiteramos, pues, que el Partido Regionalista no ostenta representación alguna en Baleares de Lliga catalana, 
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universitària –arran de la polèmica que havia causat una proposta a les Corts del diputat 
d’Acció Popular Agrària, Lluís Zaforteza.–1247 I tercer, després d'haver fet les precedents 
manifestacions per tal que quedàs allunyat qualsevol dubte sobre la seva actitud davant els 
problemes catalans i declarà que, tractant-se d'una qüestió administrativa, d’aspecte cultural, 
com s’havia reconegut en el debat de l'Ajuntament de Palma, es feia solidari amb el criteri 
mantingut pels gestors regionalistes.1248  
El 28 de novembre, es va reunir el Comitè Provincial del Centre Regionalista de Mallorca, 
sota la presidència del diputat a Corts Bartomeu Fons.1249 Va intervenir Bartomeu Fons per 
fer un detallat examen sobre la situació política balear en relació a l’estatal. Posà de relleu la 
seva posició, igual que la del Comitè, d’imprescindible necessitat de coalició de les forces de 
centre-dreta en oposició al front d’esquerres davant la possibilitat d’una propera consulta 
electoral.1250 Exposà, a més, que el Comitè Executiu creia convenient que el partit dirigís a 
l’opinió pública un manifest en el qual exposàs el seu criteri. Seguidament, varen intervenir 
Nigorra, Sitjar, Pons, Alcover, Riutort i Alomar, que varen coincidir en les paraules de Fons i 
estimaren molt oportú i convenient la publicació del manifest. Aleshores, el secretari va 
procedir a la lectura del document, que va ser aprovat per aclamació i s’aixecà la reunió 
després de llegir-se un telegrama del vocal del Tribunal de Garanties Josep Sampol, que es 
trobava a Madrid i s’adheria a l’acte.1251  
En les eleccions generals de febrer de 1936, el Partit Regionalista féu part de la Coalició de 
Centre-Dreta, que tornà incloure en la candidatura Bartomeu Fons. Aquesta coalició 
aconseguí una gran victòria ja que en la primera volta obtingué els 7 diputats de les Illes 
Balears. Bartomeu Fons va ser el segon candidat amb millors resultats (84.308 vots), 
únicament superat pel company de candidatura Joan March Servera (91.183).   
 
9.1.7. DE LA UNIÓ DE DRETES A ACCIÓ POPULAR AGRÀRIA 
La Unió de Dretes fou la clara guanyadora de les eleccions de novembre de 1933 i continuà 
essent el partit majoritari de la dreta. Aleshores, però, la Unió de Dretes no constituïa 
ideològicament un bloc homogeni, ja que en el seu si convivien diverses corrents, que anaven 
des d'un relatiu progressisme fins el conservadorisme autoritari i antirrepublicà de la seva 
extrema dreta. 
L'estratègia de José María Gil Robles de col·laboració de la CEDA amb els republicans 
radicals d’Alejandro Lerroux va suposar una ruptura de les relacions amb els tradicionalistes 

como no la tiene de Partido otro alguno; sin que pueda significar lo contrario el hecho de que su Diputado Sr. 
Fons figure adscrito a la Minoría regionalista (no de Lliga catalana, que no existe en el Congreso), ya que tal 
adscripción es solo a efectos parlamentarios, como lo demuestra el hecho comprobable a la vista del Diario de 
Sesiones, de haber dejado de unir su voto al de la Minoria en cuantas ocasiones y circunstancias lo ha estimado 
su deber frente al cuerpo electoral que le eligió y a cuyo único dictado responde en todo momento.” “Política 
local. Una nota del Partido Regionalista”, a La Almudaina,  dijous, 18 de juliol de 1935, pàg. 3.  
1247 .- “Política local. Una nota del Partido Regionalista”, a La Almudaina, dijous, 18 de juliol de 1935, 
pàg. 3.   
1248 .- “Política local. Una nota del Partido Regionalista”, a La Almudaina, dijous, 18 de juliol de 1935, 
pàg. 3.  
1249 .- També hi assistiren el Comitè Executiu, el gestor provincial Antoni Alomar, els gestors municipals 
de l'Ajuntament de Palma i nombrosos representants de diversos pobles de Mallorca. “Política local. Centro 
Regionalista de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 29 de novembre de 1935, pàg. 4.  
1250 .- Definia la necessitat d'una “coalición amplia y elástica que permita el aprovechamiento de todos los 
sectores que tienen ideales comunes que defender en bien de España y de la República.” “Política local. Centro 
Regionalista de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 29 de novembre de 1935, pàg. 4. 
1251 .- “Política local. Centro Regionalista de Mallorca”, a La Almudaina, divendres, 29 de novembre de 
1935, pàg. 4. 
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i alfonsins. Aleshores, la Comunió Tradicionalista i la Renovació Espanyola es varen 
decantar obertament cap a posicions d’una furibunt radicalització. 
Després del triomf en les eleccions generals de novembre de 1933, la Unió de Dretes va 
constituir l’agrupació local d’Estellencs –sota la denominació de Centre-Dreta d’Estellencs, 
fundada el 25 de desembre i presidida per Jaume Palmer Palmer.–1252 
El gener de 1934, hi hagué renovació de les directives de les agrupacions de Llubí –presidida 
per Arnau Castell Ramis–1253 i d’Inca –encapçalada per Miquel Mir Jaume.–1254 
Encara, l’abril de 1934, es crearen agrupacions locals, sota la denominació d’Unió de Dretes, 
a Mancor –fundada el 29 d’abril i presidida per Pere Antoni Moranta Moyer–1255 i, l’agost de 
1934, sota el nom de Dreta Social, a Son Servera –creada el 29 d’agost i encapçalada per 
Bernat Sard Massanet.–1256  

1252 .- El 12 de desembre de 1933, Jaume Palmer Palmer i Antoni Moragues Fornés varen signar la 
instància i els estatuts de la societat Centro-Derecha d’Estellencs –adherida a la Unió de Dretes de Palma– per 
enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el domicili social a la plaça Mas, núm. 7. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.443. ARM. Els estatuts, datats a Estellencs el 12 de 
desembre de 1933 i signats per Jaume Palmer i Antoni Moragues, duen la data d’entrada del registre del Govern 
Civil del 16 de desembre de 1933. El 25 de desembre següent, es varen reunir els socis fundadors per constituir 
l’entitat i per unanimitat elegir la junta directiva, integrada per Jaume Palmer Palmer (president), Antoni 
Moragues Fornés (vicepresident), Bernat Balaguer Alemany (tresorer), Salvador Palmer Balaguer (secretari) i, 
com a vocals, Mateu Riera Balaguer (1r) i Vicenç Palmer Taberner (2n). Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.633. Exp. 2.443. ARM. 
1253 .- El gener de 1934, en sessió extraordinària, es va elegir la directiva, integrada per Arnau Castell 
Ramis (president), Francesc Bauzà Florit (vicepresident), Miquel Llabrés Llompart (tresorer), Miquel Ramis 
Ramis (secretari) i com a vocals Joan Perelló Nadal, Joan Florit Ramis, Rafel Perelló Nadal, Gabriel Ramis 
Estrany, Joan Vila Ramis i Joan Alomar Mas. Comunicació del 17 de gener de 1934, sense signar, al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.628. Exp. 2.164. ARM. 
1254 .- El 24 de gener de 1934, l'agrupació de la Unió de Dretes d'Inca renovà la junta directiva, que quedà 
integrada per Miquel Mir Jaume (president), Ramon Reus (vicepresident 1r), Jaume Prats (vicepresident 2n), 
Antoni Gomila (secretari), Pere Zaforteza (vicesecretari), Bernat Caldentey (tresorer), Bartomeu Moragues 
(vicetresorer) i com a vocals Joan Fiol, Llorenç Fluxà, Bartomeu Alzina, Martí Llull i Josep Aguiló. “De Inca. 
Nueva junta directiva”, a La Almudaina, dijous, 1 de febrer de 1934, pàg. 3. 
1255 .- El 12 d’abril de 1934, Pere Antoni Moranta, Bartomeu Reynés, Simó Reynés, Pere J. Munar i 
Francesc Darder signaren la instància i els estatuts de la Unión de Derechas de Mancor per enviar al Govern 
Civil per a la seva legalització. Tenia el domicili social al carrer de Sant Julià, núm. 6, 1er pis. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.484. ARM. Els estatuts, datats a Mancor el 12 d’abril de 
1934 i signats pels cinc mateixos, duen la data d’entrada del Govern Civil del 17 d’abril de 1934. El 29 d’abril 
següent, es varen reunir en el local social els socis fundadors de l’entitat per constituir-la oficialment i elegir, 
per unanimitat, la junta directiva, integrada per Pere Antoni Moranta Moyer (president), Simó Reynés Alorda 
(vicepresident), Francesc Darder Roig (tresorer), Joan Darder Mateu (secretari) i, com a vocals, Pere Joan 
Munar Moranta, Jaume Mora Morro i Joan Martorell Fontanet. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.634. Exp. 2.484. ARM. 
1256 .- El 28 de febrer de 1934, Bartomeu Esteva Alzamora i Bartomeu Artigues Nebot varen signar la 
instància i els estatuts de la Derecha Social –adherida a Unió de Dretes– per enviar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Tenia el domicili en la plaça d’Antoni Maura, núm. 5. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.635. Exp. 2.511. ARM. Els estatuts, datats a Son Servera el 28 de febrer de 1934 i signats per Bernat 
Font i Bartomeu Esteva, duen la data d’entrada del Govern Civil del 10 de març de 1934. Segons els estatuts, 
“esta asociación tiene por objeto orientar a la opinión en los principios básicos de la Sociedad: Religión, 
Familia, Trabajo y Propiedad, proporcionando al mismo tiempo ciudadanos dispuestos a tenerlos por norma y a 
defenderlos en todas las esferas sociales y especialmente en el desempeño de los cargos que el sufragio les 
confiera.” (art. 2n). El 29 d’agost de 1934, a les 19 h, es varen reunir en el local social de la plaça d’Antoni 
Maura, núm. 5, els organitzadors de la Dreta Social per a procedir a la seva constitució oficial. Es va elegir per 
presidir la reunió Àngel Servera Nebot, s’aprovaren els estatuts i, seguidament, es va procedir a l’elecció de la 
junta directiva, que quedà integrada per Bernat Sard Massanet (president), Miquel A. Servera Nebot 
(vicepresident), Bartomeu Esteva Alzamora (tresorer), Bartomeu Artigues Nebot (secretari) i, com a vocals, 
Antoni Llull Sancho, Joan Palliser Barceló, Guillem Ribot Andreu, Bartomeu Tous Corredor, Joan Suau, 
Sebastià Nebot i Francesc Nebot Gayà. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.511. ARM. 
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Aquestes varen ser les dues darreres agrupacions que es crearen sense emprar la denominació 
d’Acció Popular Agrària. Encara que la Unió de Dretes no passà a denominar-se oficialment 
Acció Popular Agrària fins el 20 de gener de 1935, des de març de 1934 sorgiren agrupacions 
locals amb aquest nom. La primera va ser la de Felanitx, fundada el 14 de març de 1934 i 
presidida per Joan Bordoy Gayà.1257 Durant la resta de 1934, es varen fundar les agrupacions 
de Maria de la Salut –sorgida el 29 de novembre i presidida per Bernardí Matas Mestre–1258 i 
d’Andratx –creada el 9 de desembre i encapçalada per Mateu Simó Bosch.–1259 
Així mateix, el 17 de juliol de 1934, el president del Cercle Republicà Conservador de 
Manacor, Guillem Morey Muntaner, visità el governador civil Joan Manent per tractar sobre 
la col·locació d'obrers sense treball en les obres públiques.1260 Precisament, el 5 d’agost, 
aquesta entitat manacorina acordà adherir-se per unanimitat a la CEDA a causa que des de 
feia mesos discrepava de l’orientació política del seu líder estatal Miguel Maura.1261 El 28 

1257 .- L’1 de març de 1934, Joan Bordoy i Miquel Oliver varen signar la instància d’Acción Popular 
Agraria de Felanitx, adherida a la Unió de Dretes de Palma, per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. 
Tenia la seu social a la plaça de la República, núm. 17. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. 
Exp. 2.470. ARM. Els estatuts, datats a Felanitx l’1 de març de 1934 i signats per Joan Bordoy, Lluc Oliver, 
Miquel Oliver i B. Maura, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 3 de març de 1934. El 14 de 
març segünet, a les 20 h, es varen reunir Joan Estelrich Barceló, Joan Bordoy, Bartomeu Maura, Joan Antich, 
Miquel Oliver, Antoni Rosselló, Bartomeu Pou, Sebastià Nadal, Bernat Bordoy, Jaume Mestre, Miquel Prohens, 
Sebastià Pou, Jacint Nicolau, Ramon Rosselló i Miquel Bennàssar, sota la presidència de Joan Bordoy, per 
constituir oficialment la societat Acció Popular Agrària. Es va llegir i aprovar el reglament i, per aclamació, fou 
elegida la junta directiva, integrada per Joan Bordoy Gayà (president), Antoni Rosselló Vicens (vicepresident), 
Joan Estelrich Barceló (secretari), Joan Antich Andreu (tresorer-comptador) i, com a vocals, Bartomeu Pou 
Artigues (1r), Miquel Oliver Bennàser (2n), Sebastià Nadal Vaquer (3r) i Bernat Bordoy Cabrer (4t). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.470. ARM. 
1258 .- El novembre de 1934, Miquel Gual, Amador Buñola, Guillem Matas, Bartomeu Pastor, Antoni Mas i 
Antoni Gual signaren la instància d’Acción Popular Agraria de Maria –adherida a la Unió de Dretes de Palma– 
per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 
2.529. ARM. Els estatuts, datats a Maria de la Salut el 9 d’octubre de 1934 i signats per Miquel Gual, Bartomeu 
Pastor, Amador Buñola, Guillem Matas, Antoni Mas i Antoni Gual, duen la data d’entrada del registre del 
Govern Civil del 12 de novembre de 1934. El 29 de novembre d’aquell any, es varen reunir, al carrer de Font i 
Roig, núm. 1, els socis fundadors –Guillem Matas Bauzà, Amador Buñola Llinàs, Antoni Gual Mas, Bartomeu 
Pastor Monjo, Antoni Mas Frau, Miquel Gual Ribas, Bernadí Matas Mestre, Miquel Pastor Perelló, Onofre 
Sureda Mas, Miquel Pastor Molondra i Pere Josep Carbonell– per constituir oficialment l’entitat. Es varen llegir 
i aprovar els estatuts i seguidament es passà a la votació del president Bernadí Matas Mestre, que va ser triat per 
unanimitat; i a continuació es varen elegir també per unanimitat Miquel Pastor Perelló (vicepresident), Amador 
Buñola Llinàs (tresorer), Antoni Gual Mas (secretari) i, com a vocals, Antoni Mas Frau i Miquel Pastor 
Malondra. Finalment, s’acordà instal·lar provisionalment el domici social en el carrer de Font i Roig, núm. 1. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.529. ARM. 
1259 .- El novembre de 1934, Gaspar Forteza, Jaume Alemany i Josep Alorda varen signar la instància i els 
estatuts d’Acción Popular Agraria d’Andratx –adherida a la Unió de Dretes de Palma– per enviar al Govern 
Civil per a la seva legalització. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.535. ARM. Els 
estatuts, datats a Andrats el 29 de novembre de 1934 i sigant per Josep Alorda i Jaume Alemany, duen la data 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 29 de novembre de 1934. El 9 de desembre següent, en el carrer 
Major núm. 8, es varen reunir els socis fundadors –Gaspar Forteza, Josep Alorda, Jaume Alemany i Pere Mir 
juntament amb un grup d’altres persones– per constituir oficialment l’entitat. Es varen llegir i aprovar els 
estatuts presentats al Govern Civil i es va elegir, per unanimitat, la junta directiva, integrada per Mateu Simó 
Bosch (president), Mateu Pujol Pujol (vicepresident), Gaspar Alemany Alemany (secretari), Gabriel Alemany 
Alemany (tresorer) i com a vocals Josep Alorda, Jaume Alemany, Gaspar Forteza i Pere Mir. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.535. ARM. 
1260 .- "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 18 de juliol de 1934, pàg. 3.  
1261 .- "Política local. Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 7 d'agost de 1934, pàg. 3. 
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d'agost, La Almudaina entrevistà Guillem Morey.1262 El 1934, la Unió de Dretes afirmava 
tenir 4.000 afiliats a les Balears. 
Al final de desembre de 1933, la Unió de Dretes publicà un anunci adreçat als correligionaris 
sobre la rectificació i inclusió en el Cens electoral.1263 Així mateix, com de costum, el partit 
organitzà un repartiment de joguines el dia del Reis (6 de gener de 1934) als fills dels 
militants obrers.1264 
El dimecres, 31 de gener de 1934, la Unió de Dretes féu una junta general ordinària, en la 
qual el president Lluís Zaforteza donà compte de les seves gestions duites a terme com a 
diputat a Cort amb la resta de diputats que integraven la minoria popular agrària de la CEDA. 
Es féu constar en acta la satisfacció de l'entitat per les activitats desenvolupades per 
Zaforteza i s'acordà enviar un telegrama a Gil Robles ratificant-li l'adhesió de la Unió de 
Dretes.1265 Aquell mateix dia, el diputat a Corts i president de la Unió de Dretes, Lluís 
Zaforteza féu declaracions al diari  La Almudaina després de tornar de Madrid. Bàsicament, 
hi parlava de la situació parlamentària, del suport de la seva minoria al Govern, de la seva 
proposició de llei sobre a l’exempció de l’impost a la gasolina per a les cooperatives de 
taxistes i regants, del decret sobre l’estada dels estrangers a les illes Balears, de la 
construcció del nou edifici de la Casa de Correus, a més d’algunes gestions per reduir l’atur 
obrer i el projecte d’havers del clergat.1266  
El dissabte, 24 de febrer de 1934, el vicepresident del Centre de Defensa Social de 
Barcelona, comte de Santa Maria de Pomés féu una conferència en el local social sobre 
“Significado integral, para las derechas, de la contrarevolución.”1267 El 28 de febrer, el 
periodista Manuel Andreu Fontirroig publicà una entrevista a La Almudaina al comte de 
Santa Maria de Pomés.1268 
Al mateix temps, en la secretaria de la Unió de Dretes, des del 13 de maig de 1934, s'obrí als 
socis i simpatitzants una llista d'adhesions a l’homenatge al president de la CEDA José María 
Gil Robles amb motiu del seu casament.1269 
El diumenge, 2 de setembre de 1934, convidats pels directius d'Acció Popular de Felanitx, el 
president de la Unió de Dretes Lluís Zaforteza i el president de la Joventut Francesc Juan de 
Sentmenat visitaren la seu social del partit a aquella ciutat. Després de dinar, es traslladaren 
al santuari de Sant Salvador i, seguidament, als centres de Son Negre, Cas Concos, es 

1262 .- "Política local. Hablando con don Guillermo Morey, directivo de Acción Popular de Manacor", a La 
Almudaina,  dimarts, 28 d'agost de 1934, pàg. 4. 
1263 .- "Unión de Derechas. Importante", a La Almudaina, dijous, 28 de desembre de 1933, pàg. 2. 
1264 .- "Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 3 de gener de 1934, pàg. 2. 
1265 .- "Política local. Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 30 de gener de 1934, pàg. 3 
(convocatòria); "Unión de Derechas. Junta general", a La Almudaina, dijous, 1 de febrer de 1934, pàg. 3 (breu 
crònica). 
1266 .- "Hablando con el Diputado a Cortes Sr. Zaforteza Villalonga", a La Almudaina, dijous, 1 de febrer 
de 1934, pàg. 2. 
1267 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 2 (convocatòria 
signada pel president accidental d'Unió de Dretes, Antoni Moncada Cànaves de Mossa); "Unión de Derechas. 
Conferencia", a La Almudaina, dissabte, 24 de febrer de 1934, pàg. 2 (anunci); "Unión de Derechas. 
Conferencia por el Conde de Santa María de Pomés", a La Almudaina, diumenge, 25 de febrer de 1934, pàg. 2 
(àmplia crònica). 
1268 .- "Hablando con el Conde de Santa María de Pomés", a La Almudaina, dimecres, 28 de febrer de 
1934, pàgs. 1-2 
1269 .- "Unión de Derechas. Homenaje a Gil Robles", a La Almudaina, diumenge, 13 de maig de 1934, pàg. 
4. 
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Carritxó i s'Horta. A la nit, Zaforteza i Sentmenat anaren a Santa Margalida, convidats pels 
directius del centre de la Unió de Dretes del poble, per assistir a les festes populars.1270 
Arran dels fets del 6 d’octubre de 1934, el governador civil, Joan Manent, va suspendre (16 
d’octubre) tots els regidors socialistes que formaven els diversos ajuntaments de Mallorca i 
d'Eivissa, a més dels batles de Felanitx i d'Andratx i tots els regidors que pertanyien al grup 
polític del respectiu batle. També ordenà la suspensió de tot l'Ajuntament de Palma i designà 
una comissió gestora, integrada pels radicals Francesc Julià Perelló, Lluís Ferrer Arbona i 
Josep Tomàs Renteria; pels d'Unió de Dretes Gabriel Cortès Cortès, Joan Fortuny Dezcallar i 
Josep Vich Quetglas; pels regionalistes Faust Morell Gual, Joan Nadal Comas Rosselló i 
Josep Riutord Martínez; i pels centristes Francesc Barceló Caimari, Bartomeu Vaquer i 
Antoni Llabrés. Així mateix, la Unió de Dretes desplegà una àmplia activitat a favor dels 
actes d’homenatge a l’Exèrcit i a la Força Pública i  a la subscripció a favor de l’Exèrcit i les 
forces de la Guàrdia Civil i de Seguretat. Així, el 23 d'octubre, la directiva de la Unió de 
Dretes recordà als socis que tenia oberta en el local social una subscripció per les tropes.1271 
Des de començament del mes d’octubre i durant tot el novembre, la Unió de Dretes va 
participar en l’organització a gairebé tots els municipis de Mallorca de funerals per a les 
víctimes del moviment revolucionari. 
 
La Unió de Dretes passa denominar-se Acció Popular Agrària 
El diumenge, 20 de gener de 1935, la Unió de Dretes celebrà la junta general ordinària. 
Després que el secretari Francesc Pons llegís la memòria de l’actuació del partit durant el 
1934, es tractà la proposició signada per un nombre important de militants sol·licitant el 
canvi de nom d’Unió de Dretes pel d’Acció Popular Agrària. S’encarregà de defensar aquesta 
proposta Francesc Juan de Sentmenat i s’aprovà. El president del partit, Lluís Zaforteza, i 
Jeroni Massanet Sampol es dirigiren als assistents, dedicant un record als militants morts 
durant el darrer any, especialment Josep Socias.1272 
El 22 de gener de 1935, el president Lluís Zaforteza i el vicesecretari Francesc Pons 
comunicaren al Govern Civil la modificació de l’article 1r –nom de l’entitat i domicili 
social– dels estatuts: “Art. 1º.- Bajo la denominación de “Acción Popular Agraria” queda 
constituída una entidad político-social con domicilio en Palma de Mallorca, plaza de la 
Constitución, nº 23.”1273 
El 13 de gener de 1935, el diari La Almudaina havia publicat una àmplia entrevista amb el 
diputat a Corts Lluís Zaforteza.1274 
Després d’aquest canvi de nom del partit per Acció Popular Agrària, la majoria de les 
agrupacions locals varen procedir a canviar el seu nom per adaptar-lo a la nova denominació. 
Així, hem documentat, que en el mes de gener ho va canviar l’agrupació de Sóller;1275 en el 
febrer, la Societat Agrària de Valldemossa passà a denominar-se Acció Popular Agrària;1276 

1270 .- "Política local. El diputado Sr. Zaforteza en Felanitx y Sta. Margarita", a La Almudaina, dimecres, 5 
de setembre de 1934, pàg. 4. 
1271 .- La Almudaina,  dimecres, 24 d'octubre de 1934, pàg. 1. 
1272  .- "Unión de Derechas. En Junta General, se acordó adoptar el nombre de Acción Popular Agraria", a 
La Almudaina, dimarts, 22 de gener de 1935, pàg. 4. 
1273  .- Registre d’Associacions del Govern Civil. Sign. 1.625. Exp. 2.019. ARM. 
1274 .- "Hablando con el diputado a Cortes don Luis Zaforteza", a La Almudaina, diumenge, 13 de gener de 
1935, pàgs. 1-2.  
1275 .- El 27 de gener de 1935, en junta general, l’entitat canvià el nom d’Unió de Dretes de Sóller pel 
d’Acció Popular Agrària. Comunicació del 6 de febrer de 1935 del president D. Bauzà al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 2.240. ARM. 
1276 .- El 17 de febrer de 1935, se celebrà la junta general que acordà per unanimitat adoptar el nom 
d’Acció Popular Agrària. Aleshores, es va moficar la redacció de l’article 1er dels estatuts que deia: “Se 
constituye en esta villa de Valldemosa una sociedad politico-social-recreativa, con la denominación de Acción 
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en el març, el Cercle Republicà Conservador de Llucmajor –adherit a la CEDA– també 
canvià el nom pel d’APA;1277 en l’abril, la Unió de Dretes de Santa Catalina també acordà en 
junta general canviar el nom pel d’APA,1278 i en el juliol, la Unió de Dretes de Llubí també es 
canvià el nom pel d’APA.1279  
 
Una campanya de visites de propaganda fallida 
Durant els mesos de març, abril i maig de 1935, Acció Popular Agrària va programar la visita 
de diverses personalitats polítiques de la CEDA, com les del ministre de Justícia Rafael 
Aizpún Santafé, del diputat a Corts Dimas de Madariaga, del secretari general de la CEDA 
Federico Salmón i del cap de la CEDA José María Gil Robles.1280 El setmanari madrileny J. 

Popular Agraria, adherida a la que con el mismo nombre funciona en Palma en la plaza de la Constitución nº 
23.” Comunicació del 19 de febrer de 1935 del president Sebastià Estaràs i del secretari Bartomeu Cañellas al 
governador civil. Du la data d’entrada del registre del Govern Civil del 22 de febrer de 1935. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.338. ARM. El balanç econòmic de 1934 va ser de 2.297,75 
ptes d’ingressos –repartides en 929,65 de mensualitats, 811,10 de funcions de teatre i 557 ptes de donatius– i de 
2.185,80 de despeses –distribuïdes en 300 de lloguer del local, 620,30 ptes de deutes de la societat, 464,75 de 
despeses per a funcions i 800,75 de despeses de la societat.– Feien una existència en caixa de 111,95 ptes. 
Aleshores, la junta directiva estava integrada per Sebastià Estaràs (president), Joan Pons (vicepresident), 
Bartomeu Cañellas (secretari), Francesc Ripoll (vicesecretari), Bartomeu Nadal (tresorer) i, com a vocals, 
Antoni Gelabert, Jaume Torres, Miquel Morey Torres i Miquel Morey Fiol. Comunicació del 14 de gener de 
1935 del president Sebastià Estaràs i del secretari Bartomeu Cañellas al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.338. ARM. 
1277 .- El 9 de març de 1935, es varen reunir en junta general extraordinària els socis del Cercle Republicà 
Conservador de Llucmajor –adherit a la CEDA–, sota la presidència de Gregori Clar Salvà i actuant de secretari 
Miquel Salvà Pericàs per tractar sobre la proposició de reforma del reglament, presentada per la junta directiva. 
La proposta deia: 
 “Art.º 1º- La denominación de este Círculo será la de Acción Popular Agraria. 
 Art.º 2º- Esta Sociedad tiene por objeto propugnar aquellos principios que permitan y mejoren la 
convivencia de las distintas clases sociales, y encauzar la opinión de sus afiliados bajo el lema de Religión, 
Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad; fomentando y llevando a la práctica una política inspirada en la 
Justicia, dentro el régimen constituido en España.” També apuntava la possibilitat que la junta directiva o 
general pogués crear i dissoldre comissions especials per finalitats polítiques i culturals i, a més, crear una 
Secció Femenina, “con Comisión propia para su dirección siempre que sus acuerdos vayan en consonancia con 
este Reglamento.” (art. 14è). Aquesta proposta va ser aprovada per unanimitat. Comunicació del 22 de març de 
1935 del president Gregori Clar i del vicesecretari Miquel Salvà al governador civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.335. ARM. Aquest document té la data d’entrada del registre del Govern 
Civil del 5 d’abril de 1935. El març de 1935, en l’assemblea anual ordinària d’Acció Popular Agrària, sota la 
presidència de Gregori Clar Salvà, es va renovar la junta directiva i foren elegits Mateu Monserrat Calafat 
(vicepresident), Jaume Llompart Salvà (secretari), Lluís Salvà Rigo (comptador) i, com a vocals, Jeroni 
Llompart Salvà (1r), Joan Ferretjans Güells (3r), Antoni Munar Ferretjans (5è), Sebastià Salvà Rubí (7è) i Julià 
Caldés Rubí (9è). Comunicació del 22 de març de 1935 del president Gregori Clar i del vicesecretari Miquel 
Salvà al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.335. ARM. 
1278  .- Comunicació del 3 d’abril de 1935 del president Francesc Pascual Company al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 2.243. ARM. 
1279 .- En la junta general del 25 de juliol de 1935, s’acordà per unanimitat el canvi de nom d’Unió de 
Dretes de Llubí pel d’Acció Popular Agrària i s’envià la nova redacció de l’article 1er dels estatuts que deia: 
“Artículo 1.º Bajo la denominación Acción Popular Agraria se constituye en esta villa una asociación político-
social con domicilio en la calle de S. Felio, nº 1, adherida a la que con el mismo nombre se halla constituida en 
Palma en la Plaza de la Constitución nº 23.” Comunicació del 28 de juliol de 1935 del secretari Miquel Ramon 
Bestard al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.628. Exp. 2.164. ARM. El 10 de 
gener de 1935, havia quedat constituïda la junta directiva, integrada per Arnau Castell Ramis (president), 
Francesc Bauzà Florit (vicepresident), Miquel Llabrés Llompart (tresorer), Miquel Ramon Bestard (secretari) i, 
com a vocals, Gabriel Miquel Datamos (1r) i Joan Florit Ramis (2n). Comunicació del 10 de gener de 1935 del 
president Arnau Castell al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.628. Exp. 2.164. 
ARM. 
1280 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 28 de febrer de 1935, pàg. 3. 
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A. P., òrgan de les Joventuts d'Acció Popular s'anuncià que Gil Robles faria un acte pública a 
Palma el diumenge 5 de maig.1281 De tots aquestes visites previstes, l’única que s’arribà a 
produir va ser la de Federico Salmón. 
D'acord amb l’estratègia definida pel cap de la CEDA, José María Gil Robles, l'Acció 
Popular Agrària començà el diumenge, 7 d'abril de 1935, un conjunt d'actes de propaganda a 
Cas Concos, es Carritxó, Felanitx i Binissalem.1282 
Al local social –plaça del Progrés, núm. 16– d'Acció Popular Agrària de Santa Catalina s’hi 
dugueren a terme conferències de l’advocat Gabriel Cortès (23 d’abril)1283 i del també advocat 
Jordi Andreu Alcover sobre “Por qué somos de la CEDA” (21 de maig).1284   
Al començament de maig de 1935, Acció Popular Agrària de Llucmajor féu en el saló d'actes 
del cercle la segona conferència del cicle a càrrec del president de la JAP, Francesc Juan de 
Sentmenat sobre “Las actuaciones de las Juventudes de Acción Popular dentro de la 
C.E.D.A.”1285 També intervingué el president i diputat a Corts Lluís Zaforteza per alentar als 
assistents a mantenir la consigna d'obediència al “jefe” amb la finalitat d’una gran disciplina 
“el partido pueda llevarnos a la salvación de España.”1286 L'11 de maig, es féu la tercera 
conferència a càrrec del metge de Sineu, Bernadí Font, sobre “Política Agraria de la 
C.E.D.A.”1287 El 18 de maig, la quarta conferència anà a càrrec de l’advocat ciutadà Bartomeu 
Company sobre “Política de la C.E.D.A.”1288 Novament, el 23 de novembre, Acció Popular 
Agrària de Llucmajor inicià un cicle de conferències en la sala d'actes. La primera xerrada 
anà a càrrec de l'advocat Jordi Andreu Alcover sobre “La moral de la CEDA”1289 i el cicle 
continuà amb les conferències dels advocats Pau Servera Enseñat i Bartomeu Company (30 
de novembre).  
Mentrestant, el 9 de maig, en el Teatre Mataró de Llucmajor es representà la sarsuela “Luisa 
Fernanda”, del mestre Moreno Torroba, a benefici de l'Assistència Social d'Acció Popular. 

1281 .- "Política local. Gil Robles hablará en Palma", a La Almudaina, divendres, 15 de març de 1935, pàg. 
4. 
1282 .- "Política local. La propaganda de la C.E.D.A.— En Felanitx y Binisalem", a La Almudaina, 
dimecres, 10 d'abril de 1935, pàg. 4 (crònica dels actes). 
1283 .- "Política local. Acción Popular Agraria.— Conferencia por el Abogado don Gabriel Cortés", a La 
Almudaina, diumenge, 21 d'abril de 1935, pàg. 2 (anunci). 
1284 .- "Política local. Acción Popular Agraria. Conferencia por D. Jorge Andreu Alcover", a La Almudaina, 
dimarts, 21 de maig de 1935, pàg. 3 (anunci); "Política local. Conferencia de D. Jorge Andreu en Acción 
Popular de Santa Catalina", a La Almudaina, divendres, 24 de maig de 1935, pàgs. 1-2 (crònica). 
1285 .- "De Lluchmayor", a La Almudaina, diumenge, 5 de maig de 1935, pàg. 5. Juan de Sentmenat féu un 
repàs de l'evolució de la política espanyola abans de l'adveniment de la Segona República: "en que los partidos 
liberal y conservador, se turnaban amistosamente, en el Poder. Vino después la Dictadura y unos hombres, 
llenos de buena fe, cometieron el gran error de dejar las puertas abiertas del Poder a los magnates del 
Socialismo. Le siguió al derrumbamiento de la Dictadura la formación de un Gobierno que solo sirvió para 
servir en bandeja de plata a los revolucionarios españoles, el modo de subir los peldaños para escalar el mismo 
Poder. En las famosas elecciones del 12 de Abril de 1931, las masas españolas, cansadas de caciquismo, 
votaron en contra de lo pasado, pero sin saber lo que con sus votos originaban: la Revolución." Seguidament, 
repassà el paper desenvolupat per Acció Popular —partit que "ha ganado el terreno conquistad, lucha tras lucha, 
sudor tras sudor, y está dispuesta a arrancar de cuajo la obra nefasta de la Revolución."— Després repassà la 
tasca duita a terme pels ministres de la CEDA en el Govern i comparà la "figura de San Jorge con Gil Robles, 
diciendo que España, en el momento preciso en que se encontraban al borde del abismo, sale la figura llena de 
hidalguía del señor Gil Robles y con su gesto magnífico promete destruir el Monstruo de la Revolución." 
1286 .- "De Lluchmayor", a La Almudaina, diumenge, 5 de maig de 1935, pàg. 5 (crònica). 
1287 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 9 de maig de 1935, pàg. 4 (anunci); "Política local. 
Conferencia", a La Almudaina, dijous, 16 de maig de 1935, pàg. 4 (crònica de l'acte). 
1288 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dijous, 16 de maig de 1935, pàg. 4 (anunci de la 
xerrada). 
1289 .- "De Lluchmayor", a La Almudaina, diumenge, 24 de novembre de 1935, pàg. 7 (anunci); "De 
Lluchmayor", a La Almudaina, divendres, 29 de novembre de 1935, pàg. 2 (crònica). 
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L'actuació anà a càrrec de la companyia de Palma que ja havia representat l'obra en el Teatre 
Principal, sota la direcció del mestre Arturo Baratta.1290 
El diumenge, 9 de juny de 1935, en el local d'Acció Popular Agrària, es va descobrir un retrat 
del cap de la CEDA i ministre de la Guerra, José María Gil Robles, obra del pintor Pere 
Cáffaro i donat pel membre de la Junta Directiva Joan Mir Jaume. El quadre fou descobert 
pel diputat a Corts per Madrid, José María Hueso. L'acte, però, arran de les disposicions 
ministerials prohibint els actes de propaganda política, quedà restringit en la major 
familiaritat. Solament hi hagué el discurs del president accidental Massanet, que explicà 
perquè l'esdeveniment es feia en la intimitat i suplicant als assistents s’abstinguessin de fer 
manifestacions de goig per demostrar l'acatament de les ordres de la superioritat per part del 
partit.1291 
Al final de juny, des de Mallorca, l’APA fletà el vapor “Rey Jaime I” per assistir al míting 
que s'havia de celebrar el 30 de juny de 1935 en el camp de Mestalla de València, en el qual 
havien de prendre part el cap de la CEDA, José María Gil Robles, i el president de la Dreta 
Regional Valenciana, Lluís Lucia. El vaixell havia de sortir el divendres, dia 28, a les 22 h, i 
tornar el dilluns, dia 1 de juliol, pel matí.1292 Entre els assistents hi havia representacions de 
totes les entitats de la CEDA de Mallorca i una comissió d’Eivissa, que presidida Cèsar 
Puget. Destacaven les representacions dels municipis d’Inca, Llucmajor, Campos, Manacor i 
Felanitx.1293 
 
La visita del ministre de Treball Federico Salmón (13-15 de juliol de 1935) 
Tal com havia promès als expedicionaris mallorquins a l'acte de Mestalla, el dissabte, 13 de 
juliol, arribà amb hidroavió a Alcúdia –tot i que estava previst a Palma– el ministre de 
Treball i Sanitat, Federico Salmón Amorín.1294 Aixecà gran expectació perquè era el primer 
ministre de la CEDA que visitava l'illa. L'acte central de la visita fou la conferència en el 
Teatre Balear, que feren el ministre Salmón i el secretari general de la CEDA i de la minoria 
agrària, el diputat a Corts per Zamora, Geminiano Carrascal.1295 

1290 .- "De Lluchmayor. Una representación de "Luisa Fernanda", a La Almudaina, dimecres, 8 de maig de 
1935, pàg. 3 (anunci). 
1291 .- "Política local. Descubrimiento de un retrato de don José María Gil Robles", a La Almudaina, 
dissabte, 8 de juny de 1935, pàg. 3 (anunci); "En Acción Popular. Descubrimiento de un retrato de Gil Robles", 
a La Almudaina, dimarts, 11 de juny de 1935, pàg. 1 (crònica). 
1292 .- "Política local. Los populistas mallorquines fletan un vapor para asistir al acto de Valencia", a La 
Almudaina, dimarts, 25 de juny de 1935, pàg. 1 (anunci del viatge. Es detallava que des del dilluns 24 de juny, 
s'havia obert la inscripció en el local d'Acció Popular de la plaça de la Constitució, 23); "Acción Popular 
Agraria. Viaje a Valencia", a La Almudaina, dimecres, 26 de juny de 1935, pàg. 2 (anunci. Es detallava que els 
preus d'anada i tornada eren els següents: en 1ª classe, 100 ptes; en 2ª, 68 ptes; en 3ª, 35, i en coberta, 20); 
"Acción Popular de Mallorca al acto de Mestalla", a La Almudaina, divendres, 28 de juny de 1935, pàg. 2. 
S'anunciava que partirien cap a València "entre los expedicionarios, que serán en número de varios centenares, 
figuran representaciones de las entidades de toda la isla";  
1293 .- "La CEDA en Mestalla. Salida del "Jaime I", a La Almudaina, dissabte, 29 de juny de 1935, pàg. 3; 
"Baleares fuera de Baleares. La expedición mallorquina.— Tiempo esplendido.— Todos bien", a La 
Almudaina, diumenge, 30 de juny de 1935, pàg. 7; "Los mallorquines que asistieron al acto de Mestalla", a La 
Almudaina, dimarts, 2 de juliol de 1935, pàgs. 1 i 8 (àmplia crònica). 
1294 .- "El ministro del Trabajo llegará el próximo domingo", a La Almudaina, dimecres, 10 de juliol de 
1935, pàg. 3; "La estancia del Ministro del Trabajo en Palma", a La Almudaina, divendres, 12 de juliol de 1935, 
pàg. 2 (s'especificava el programa de la visita); "El viaje del Ministro del Trabajo. Llegará hoy en hidroavión", a 
La Almudaina, dissabte, 13 de juliol de 1935, pàg. 4; "El viaje del Ministro del Trabajo", a La Almudaina, 
diumenge, 14 de juliol de 1935, pàg. 2; "El Ministro del Trabajo en Mallorca", a La Almudaina, dimarts, 16 de 
juliol de 1935, pàgs. 1 i 4-5. 
1295 .- “Visita a Mallorca del ministro de Trabajo, Federico Salmón”, a La Almudaina, dilluns, 10 de juny 
de 1935, pàg. 3; a La Almudaina, dimecres, 12 de juliol de 1935, pàg. 2; a La Almudaina, dijous, 13 de juliol de 
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Arran d'unes declaracions del vicepresident Jeroni Massanet Sampol sobre la vinculació dels 
regionalistes mallorquins amb la Lliga Catalana1296 després del banquet que APA obsequià al 
ministre de Treball Salmón, s'inicià una polèmica entre el Partit Regionalista –que féu 
publicà una nota el 17 de juliol–1297 i Acció Popular Agrària –amb una llarga contestació de 
Massanet.–1298 
Entre el 25 de juliol i el 10 d'agost de 1935, Acció Popular Agrària organitzà una colònia 
escolar en el monestir de Lluc per als fills dels seus socis i nins necessitats d'una edat entre 
els 8 i els 14 anys.1299 Hi assistiren 40 nins, fills de socis pobres de l'entitat, i dirigits pel 
mestre Rafel Roig, auxiliat per Josep Esteva i Bernadí Niell. El dissabte, 10 d'agost, tornaren 
a Palma i en l'estació del tren foren rebuts pel directiu i organitzador de la colònia Joan Mir 
Jaume. Es traslladaren al local social, on foren rebuts pel diputat a Corts i president d'APA, 
Lluís Zaforteza, el vicepresident Jeroni Massanet, el vicesecretari Francesc Pons, el cap del 
Cens Miquel Matas i un gran nombre de socis, així com també pels pares i familiars del 
colons. En el local, els nins cantaren diverses composicions regionals i els dirigiren la paraula 
el president Zaforteza, Joan Mir –que destacà l'èxit de la colònia i anuncià que l'any vinent 
n'hi hauria una de nins i una altra de nines– i el pare d'un nin.1300 
Mentrestant, el 27 de juliol, en el local d'Acció Popular Agrària s’havia fet un homenatge al 
diputat a Corts Lluís Zaforteza, que consistí amb el lliurament per part de Miquel Covas 
d'una placa de plata oferta per la Societat Unió d'Ambulants de Loteries –per les gestions 
favorables que havia fet arran de la privació de la venda de carrer dels bitllets.–1301 
 
 
 
 
 

1935, pàg. 4; a La Almudaina, divendres, 14 de juliol de 1935, pàg. 2 i a La Almudaina, diumenge, 16 de juliol 
de 1935, pàgs. 1 i 4-5. 
1296 .- Segons la crònica, Massanet es referí a la proposició presentada per Zaforteza en el Parlament, 
demanant l'autonomia administrativa dels serveis d'ensenyança de les Balears "para que ésta no tuviera que 
depender de ninguna Universidad. Se dirige a las numerosas representaciones de los pueblos que asisten al acto 
para que se definan claramente sobre este punto. Nosotros no podemos depender de autonomías en las que no 
tuvimos parte ni arte. Se refiere a los antecedentes históricos del regionalismo mallorquín y dice que Mallorca 
formó un reino independiente. Sabremos nosotros desemascarar a los enemigos de nuestra independencia." "El 
Ministro del Trabajo en Mallorca", a La Almudaina, dimarts, 16 de juliol de 1935, pàg. 5. 
1297 .- "Política local. Una nota del Partido Regionalista", a La Almudaina, dijous, 18 de juliol de 1935, pàg. 
3. La nota, primer, aclaria la posició d'absoluta i total independència del Partit Regionalista amb la Lliga 
Catalana i matisava que el diputat a Corts Fons estava adscrit a la minoria regionalista –peró no a la Lliga 
Catalana.– En segon lloc, apuntava que l'autonomia universitària, fonament i nirvi de les antigues universitats 
espanyoles, “no se roza de cerca ni de lejos con un concepto de separatismo político” i criticava el separatisme. 
Així mateix, afirmava que “La Universidad de Barcelona que disfruta de un régimen autonómico, es hoy una 
Universidad de Estado español, dependiente de un todo del mismo, bajo la jurisdicción del Sr. Ministro de 
Instrucción Pública, circunstancias que alejan por sí solas todo recelo cuya exteriorización envuelve una 
ofensa.” I, en tercer lloc, reiterava que el Partit Regionalista allunyava qualsevol dubte sobre la seva actitud 
enfront dels problemes catalans i declarava que, “tratándose de una cuestión administrativa, de aspecto cultural, 
como se ha reconocido en el propio Consistorio ante el que se produjo, no rehuye el hacerse solidario del 
criterio sustentado por los Gestores que la apoyaron.” 
1298 .- "Política local", a La Almudaina, dimarts, 23 de juliol de 1935, pàgs. 2-3. 
1299 .- "La Colonia Escolar de Acción Popular", a La Almudaina, dimecres, 10 de juliol de 1935, pàg. 4 
(anunci de l'activitat i obertura de subscripcions); "La Colonia Escolar de A. P. A.", a La Almudaina, dissabte, 
27 de juliol de 1935, pàg. 7. 
1300 .- "La colonia escolar de Acción Popular", a La Almudaina, dimecres, 14 d'agost de 1935, pàg. 7. 
1301 .- "Homenaje a don Luis Zaforteza", a La Almudaina, diumenge, 28 de juliol de 1935, pàg. 5 [Hi ha 
una fotografia de la placa]. 
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La renovació de la junta directiva d’APA 
El diumenge, 11 d'agost de 1935, en el local social d'Acció Popular Agrària hi hagué, de les 
16 h. a les 20 h., les eleccions per a la renovació reglamentària de la junta directiva.1302 La 
participació fou molt concorreguda i la nova directiva quedà integrada per Lluís Zaforteza 
Villalonga (president), Jeroni Massanet Sampol (vicepresident 1r), Joaquim Fuster Rossiñol 
(vicepresident 2n), Bartomeu Company Veiret (secretari), Francesc Pons Vallès 
(vicesecretari), Joan Mir Jaume (tresorer), Miquel Pascual Bestard (vicetresorer-comptador), 
Francesca Roca Waring (vocal presidenta de la Secció Femenina), Catalina Gual Villalonga 
(vocal president de la Secció d'Adhesions i aportacions econòmiques), Gabriel Cortès Cortès 
(vocal president de la Secció de Propaganda), Bartomeu Suau Roca (vocal president de la 
Secció de Bibliografia), Francesc Juan Sentmenat (vocal president de la JAP) i Miquel Matas 
Verger (vocal president de la Secció del Cens).1303 
 
L' aparició del setmanari Acción  
El dissabte, 8 de juny de 1935, sortí el setmanari Acción, amb el subtítol "Periódico de 
Acción Popular Agraria de Palma de Mallorca." Tenia l'administració i la redacció en el local 
social del partit, a la plaça de la Constitució, núm. 23, de Palma, i s'imprimia a la Tipografia 
de Francesc Pons. En foren directors, primer, Gabriel Cortès i, després, Jordi Andreu 
Alcover. 
El setmanari sortia com a òrgan del partit, difonent l'ideari i la tasca de les organitzacions i 
volent fer una crònica dels actes de propaganda. Al mateix temps, també volia ser una 
publicació que enllaçàs el òrgans directius del partit i les diverses organitzacions dels pobles. 
Però, tampoc no amagava  voler ser un element de combat i de defensa de la CEDA. 
Justificava el seu títol per que “Acción es sinónimo de vida, de lucha, de combate en aras de 
la mejora deseada, de sacrificio y de esfuerzo constante.” En sortiren 58 números fins el 18 
de juliol de 1936. El setmanari va ser un element de primer ordre en la intensa campanya del 
partit en els darrers mesos de 1935 i durant la campanya de les eleccions generals de febrer 
de 1936.   
 
Durant el 1935, hem documentat la creació de dues noves agrupacions locals, la primera a 
Pollença –fundada el 29 de maig i presidida per Guillem Cerdà Vives–1304 i la segona a 
Lloseta –creada el 25 d’octubre i encapçalada per Pere J. Bestard Puigrós.–1305  

1302 .- "Política local. Acción Popular Agraria.— Elecciones", a La Almudaina, dissabte, 10 d'agost de 
1935, pàg. 10. 
1303 .- "Política local. Acción Popular Agraria. Renovación de la Junta Directiva.— El Sr. Zaforteza es 
reelegido presidente", a La Almudaina, dimecres, 14 d'agost de 1935, pàg. 8. 
1304 .- El 14 de maig de 1935, Miquel Cerdà Ferrer i Joan Vives Rotger varen signar la instància i els 
estatuts d’Acción Popular Agraria de Pollença per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el 
domicili social al carrer de Colom, núm. 3, 1r pis. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 
2.580. ARM. Els estatuts, datats a Pollença el 14 de maig de 1935 i signats pels membres de la comissió Miquel 
Cerdà i Joan Vives, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 14 de maig de 1935. El 29 de maig 
següent, es va reunir la comissió organitzadora i els socis fundadors –Guillem Cerdà Vives, Joan Cerdà Sabater, 
Gabriel Femenia Ferragut, Jordi Tornila Serra, Llorenç Llobera Vives, Martí Cifre Seguí, Jaume March Vila, 
Miquel Cerdà Ferrer, Joan Vives Rotger, Lluís Llobera Solivellas, Joan Vives Amengual, Jaume Suau 
Cabanellas, Jaume Tornila Serra, Lluís Llobera Vives, Miquel Orell Pont, Guillem Gelabert Cerdà, Felip Cerdà 
Aloy, Pere J. Sureda Cifre, Bartomeu Simonet Palou, Rafel Moragues Torrandell, Josep Vives Martorell i 
Llorenç Suau Cerdà– de la societat en el local social del carrer de Colom, sota la presidència interina de Miquel 
Cerdà Ferrer, per constituir oficialment l’entitat. Es llegiren i aprovaren els estatuts presentats al Govern Civil i 
seguidament es va elegir la junta directiva, integrada per Guillem Cerdà Vives (president), Joan Cerdà Sabater 
(vicepresident), Gabriel Femenia Ferragut (tresorer), Jordi Tornila Serra (secretari), Llorenç Llobera Vives 
(vicesecretari) i, com a vocals, Martí Cifre Seguí i Jaume March Vila. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.636. Exp. 2.580. ARM. El balanç general de 1935 va ser de 766,95 ptes d’ingressos –704,70 pes de 
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La crisi entre la CEDA i el Partit Radical en les comissions gestores municipals 
El 9 d'octubre de 1935, els gestors municipals Josep Vich, Joan Fortuny, Gabriel Cortès i 
Francesc Juan de Sentmenat enviaren un escrit al president de la Comissió Gestora, el radical 
Lluís Ferrer, en el qual, davant la persistència i increment de les circumstàncies que els 
havien fet adoptar una oposició fiscalitzadora, dimitien de les presidències i delegacions de 
les Comissions Municipals i solament es reservaven les vocalies.1306 
El 12 d'octubre, el Comitè Provincial d'Acció Popular Agrària féu públic el seu acord de 
rompre tot tipus de relacions de caràcter polític amb el Partit Radical i amb el governador de 
la província Joan Manent.1307 A més de repassar l'actuació de col·laboració de la CEDA, tant 
en el Govern de l'Estat com en els ajuntaments, destacà la manca de correspondència del 
Partit Radical i del governador civil i posà com a exemple el que havia succeït en el 
consistori de Palma, fet que havia ocasionat la ruptura dels gestors amb els que “integran una 

diversos donatius i 62,25 de quotes de socis– i de 900,65 ptes de despeses, d’entre les quals destacaven la neteja 
del local (22,70), l’adquisició d’un retrat de Gil Robles (12), l’homenatge a la presidenta Francesca Roca (25), 
l’obsequi de la societat a la Colònia Escolar de nins (13) i el lloguer del local durant 9 mesos (261,50). S’havia 
produït un dèficit de 133,70 ptes. Comunicació del 3 de gener de 1936 del president Guillem Cerdà Vives al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.580. ARM. 
1305 .- L’11 d’octubre de 1935, Pere Joan Bestard Puigros, Ponç Ramis Fiol, Bartomeu Bestard, Gabriel 
Ramon Julià, Antoni Bestard Bestard i Guillem Coll Morro, signaren la instància i els estatuts d’Acció Popular 
Agrària de Lloseta –domiciliada al carrer de Fermín Galán, núm. 3– per enviar al Govern Civil per a la seva 
legalització. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.629. ARM. Els estatuts, datats a 
Lloseta el 9 d’octubre de 1935 i signats pels membres de la Comissió Organitzadora Guillem Coll, Ponç Ramis, 
Gabriel Ramon i Antoni Bestard, duen la data d’’entrada del registre del Govern Civil del 14 d’octubre de 1935. 
El 25 d’octubre d’aquell any, es varen reuni els socis fundadors –els membres de la comissió organitzadora, 
sota la presidència de Pere J. Bestard, Ponç Ramis, Antoni Bestard, Gabriel Ramon i Guillem Coll– en el 
domicili social del carrer de Fermín Galán, per constituir oficialment l’entitat. Es varen llegir i aprovar els 
estatuts i es va elegir, per unanimitat, la directiva, integrada per Pere J. Bestard Puigrós (president), Bartomeu 
Coll Pou (vicepresident), Sebastià Capó Mateu (tresorer), Guillem Coll Morro (secretari) i, com a vocals, 
Gabriel Ramis Fiol i Gabriel Ramon Julià. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.629. 
ARM. 
1306 .- "Los Gestores Municipales de la CEDA. Dimiten de las presidencias y delegaciones", a La 
Almudaina,  dijous, 10 d'octubre de 1935, pàg. 1. En l'escrit deien: "Circunstancias de todos conocidas 
obligaron, hace varios meses, a los gestores infrascritos adoptar una actitud de oposición fiscalizadora, creyendo 
servir de esto modo las normas de austeridad político-administrativas de Acción Popular Agraria a cuya 
organización pertenecen los que suscriben. Las causas que la motivaron, lejos de desaparecer han persistido e 
incrementado. Con la confianza de que desaparecerían los infrascritos siguieron ostentando las presidencias de 
comisión y otras delegaciones ya que consideraban posible seguir ocupándolas por no tener más que un simple 
carácter delegativo y no de autoridad. Al persistir los motivos de la citada actitud agravados por la crítica 
situación económica en que se encuentran las arcas municipales precisamente por no haberse seguido las 
normas de austeridad propugnadas por esta minoría y realizadas en lo posible dentro las comisiones que han 
venido presidiendo." 
1307 .- La nota repassava la col·laboració de la CEDA amb el Partit Radical des de l'octubre de 1934, però 
"a pesar de todo esto, "Acción Popular Agraria" no ha encontrado por parte del partido radical ni de la 
Autoridad citada la correspondencia que merecía su actuación limpia y honrada, un exponente de todo esto es lo 
que ha sucedido en el seno de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de la Capital en el cual, una serie de 
hechos de todos conocidos han ocasionado la ruptura de nuestros Gestores con los que integran una mayoría 
hecha a espaldas de la realidad política central. No hemos encontrado el apoyo que demandaba nuestra conducta 
de franca colaboración, ni siquiera nos ha sido ofrecida nuestra participación en puestos de autoridad que son 
monopolizados por el partido radical, que vive gracias al apoyo que le prestamos en las elecciones de 1934[sic]. 
Podríamos hablar de otros muchos casos, Buñola, Manacor, Felanitx, Puigpuñent, Buger, etc…, etc…, pero no 
es ésta ocasión. No vamos a discutir, sino a señalarnos una posición." Destacava, a més, que no volia tenir una 
complicitat ni responsabilitat amb la gestió del Partit Radical, tot i que precisava les bones relacions entre la 
CEDA i Alejandro Lerroux. "Política local. Acción Popular Agraria", a La Almudaina, diumenge, 13 d'octubre 
de 1935, pàg. 8: "Nota explicativa de la actitud de Acción Popular Agraria", a Acción, núm. 20. Palma, dissabte, 
19 d'octubre de 1935, pàg. 1. 
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mayoría hecha a espaldas de la realidad política central.” Assenyalà que no havien tingut el 
suport que demanava la seva conducta política de col·laboració i “ni siquiera nos ha sido 
ofrecida nuestra participación en puestos de autoridad que son monopolizados por el partido 
radical, que vive gracias al apoyo que le prestamos en las elecciones de 1934[sic].” Afegia 
que també es podrien mencionar els casos dels ajuntaments de Bunyola, Manacor, Felanitx, 
Puigpunyent, Búger, entre d’altres.1308 
El 16 d'octubre, el Partit Radical contestà la nota d'Acció Popular Agrària destacant que “no 
nos explicamos este confusionismo, ni esa salida de tono” i negà les relacions a Mallorca 
entre el Partit Radical i la CEDA. Afirmà que “dejando sentado que lo de “rotura de 
relaciones” lo rechazamos por la sencilla razón de que, en Mallorca sea por lo que fuere, no 
han existido” i que les afirmacions de la nota d'Acció Popular Agrària no tenia ni base ni 
sentit. Acusà que l’Acció Popular Agrària de Balears “no sólo tiene apetencia de mando, sino 
que anida de continuo en la exigencia de obtenerlo, olvidando que la ciencia política aconseja 
saber esperar y plantear las cosas debidamente y en tiempo oportuno.” Definia de ridícul el 
que havien fet els populars a Palma, Manacor, Felanitx i Bunyola.1309 
Mentrestant, des del 14 d'octubre, el governador civil, Joan Manent, va rebre les dimissions 
dels gestors d'Acció Popular Agrària dels municipis de Palma, Andratx,1310 Manacor,1311 
Esporles1312 i Felanitx1313 El governador afirmà que considerava injustificades les renúncies i 
que no les havia acceptat. 
El 17 d'octubre, el batle de Palma Lluís Ferrer no volgué detallar a la premsa la situació del 
plet entre radicals i cedistes, però afirmà que continuava considerant als gestors de la CEDA 
com si no haguessin dimitit, ja que el governador no havia acceptat les renúncies i continuava 
convocant-los a les sessions municipals.1314 
El 16 d'octubre, la junta directiva del Foment del Civisme acordà enviar una carta, signada 
pel president Josep Aguiló de Son Servera, al cap de la minoria d'Acció Popular, Gabriel 
Cortès, en la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Palma, en la qual davant les crítiques 
exposades sobre la situació econòmica de les arques municipals, sol·licitava que s'exposassin 
“con el necesario detalle a la opinión pública los motivos concretos que le han obligado a su 
retirada del Consistorio ya que éstos no aparecen sino muy veladamente trasparentados en los 
términos en que se han dado a conocer al pueblo.”1315 Dos dies després, Gabriel Cortès, 
contestà l'escrit del Foment del Civisme remetent-lo a l'article “Municipales. La dimisión de 
nuestros gestores del Ayuntamiento de Palma. Un poco de historia”, publicat al setmanari 
Acción,1316 en el qual es relacionaven els motius de la dimissió dels gestors cedistes.1317 

1308 .- "Política local. Acción Popular Agraria", a La Almudaina,  diumenge, 13 d'octubre de 1935, pàg. 8. 
1309 .- "Política local. Una nota del Partido Radical", a La Almudaina, dijous, 17 d'octubre de 1935, pàg. 5. 
1310 .- La vocal de la gestora Magdalena Valent presentà la dimissió dels seus càrrecs al governador el 14  
d’octubre. "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 16 d'octubre de 1935, pàg. 3. 
1311 .- Els gestors Oliver, Bosch, Riera i Llompart també presentaren la dimissió dels seus càrrecs a 
l'Ajuntament manacorí el 14 d'octubre. "Del Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 16 d'octubre de 1935, 
pàg. 3. 
1312 .- Els gestors Bosch i Moncada presentaren les seves renúncies al governador el 16 d'octubre. "Del 
Gobierno Civil", a La Almudaina, divendres, 18 d'octubre de 1935, pàg. 5. 
1313 .-El gestors d'Acció Popular Agrària de l'Ajuntament de Felanitx, Bordoy Gayà, Rosselló, Oliver i 
Borgoy Cabrer presentaren la dimissió al governador civil en solidaritat amb l'actitud del partit. "Del Gobierno 
Civil", a La Almudaina, diumenge, 20 d'octubre de 1935, pàg. 4.  
1314 .- "El pleito cedistaradical", a La Almudaina, dissabte, 19 d'octubre de 1935, pàg. 5. 
1315 .- "Sobre la actitud de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 19 d'octubre de 1935, pàg. 6. 
1316 .- “Municipales. La dimisión de nuestros gestores del Ayuntamiento de Palma. Un poco de historia”, a 
Acción, núm. 20. Palma, 19 d’octubre de 1935, pàg. 1. També “Acción Popular Agraria no puede seguir 
colaborando con una política caciquil y viejo estilo”, a Acción, núm. 20. Palma, 19 d’octubre de 1935, pàg. 1. 
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Novament, l'11 de novembre, el Foment del Civisme comunicà l'acord de la junta directiva al 
cap de la minoria d'Acció Popular, Gabriel Cortès, en el qual li comentà que després d'haver 
analitzat detingudament l'exposició dels fets en l'article del setmanari Acción i lamentar 
l’excés de “funcionamiento que se ha advertido en la sucesión de los últimos 
Ayuntamientos”, es queixava de la posició adoptada per la minoria d'Acció Popular ja que la 
seva retirava “está en oposición con el carácter gubernamental del partido cuya 
representación ostenta, quedando con ello cegado el camino de la oposición y del 
enjuiciamiento más eficaz de los actos administrativos de la Corporación municipal.” Així 
mateix, també es lamentà que abans d'haver adoptat la “tan radical determinación de 
protesta” s'haurien d'haver exhaurit els mitjans d'una raonada i continuada oposició des dels 
escons de les regidories.1318 
El 14 de desembre de 1935, en el local d'Acció Popular de Palma hi hagué gran animació, 
especialment després de saber-se la notícia de la solució de la crisi de Govern amb l'anunci 
de les properes eleccions amb motiu del decret de dissolució de les Corts. Així com es rebien 
les notícies, eren freqüents les mostres de joia i els visques a Gil Robles. Al mateix temps, es 
cursaren telegrames a Gil Robles i a la Joventut d'Acció Popular de Madrid.1319 
El 6 de gener de 1936, com cada any, Acció Popular Agrària celebrà el Dia dels Reis, amb el 
repartiment de juguetes als fills i filles dels obreres i obreres del partit.1320 
 
La Secció Femenina d'Unió de Dretes 
Al primer semestre de 1934, la Secció Femenina d’Unió de Dretes es dedicà sobretot a la 
recollida de donatius per repartir entre les persones necessitades, especialment obrers aturats 
i famílies necessitades. Aquesta tasca s’impulsà a partir del començament del març de 
1934.1321 Durant el primer mes de l'existència d’aquella obra, s'havia socorregut 37 famílies 
amb robes, medicines, arrós, ous, llet i bons de menjar del Patronat Obrer i, fins i tot, en 
alguns casos s'havia contribuït al pagament del lloguer de la casa. Els donatius rebuts pujaven 
a 5.263,50 ptes i les subscripcions mensuals, a 76,50 ptes. A més, algunes afiliades del partit 
havien enviat comestibles, medicines, peces de vestir i bons del Patronat.1322 Durant els mesos 

1317 .- "Política local. Sobre la retirada de la minoría municipal de Acción Popular", a La Almudaina, 
diumenge, 20 d'octubre de 1935, pàg. 5?. 
1318 .- "Alrededor del pleito municipal. La retirada de "Acción Popular", a La Almudaina, divendres, 15 de 
novembre de 1935, pàg. 1. 
1319 .- "Política local. En Acción Popular Agraria", a La Almudaina, dimecres, 13 de novembre de 1935, 
pàg. 6. 
1320 .- "Acción Popular Agraria y el Día de Reyes", a La Almudaina, dimarts, 31 de desembre de 1935, pàg. 
7 (anunci). 
1321 .- ROQUER, Pedro: "Apuntes. ¡Una vez al mes…!- Una obra digna de toda loa y del mayor apoyo", a 
La Almudaina,  divendres, 2 de març de 1934, pàg. 1. L'article lloava la iniciativa de la Secció Femenina d'Unió 
de Dretes. Comentava que "la genuina mujer mallorquina que, con toda razón, pueden decir esas señoras que 
representan, no podía, sin traicionar a su deliciosa idiosincracia, desoir los lamentos de los necesitados. Yo sé, 
me consta positivamente, que las señoras de la "Sección Femenina de U. de D.", desde su fundación, vienen 
desarrollando, silentes y constantes, esa labor de atención a la necesidad ajena. Y sé que su radio de acción se 
ha extendido tanto que ya no les es posible atenderlo a la medida de sus deseos y de su elevado espíritu. Por 
esto ahora se lanzaron a la calle su busca de medios. Y en mitad de la calle recuerdan al transeunte, por medio 
de estas hojas, la obligación del católico de acudir a la medida, de sus fuerzas en auxilio del necesitado." Com a 
resultat d'aquesta campanya, es publicaren anuncis a la premsa, com "Sección Femenina de Unión de Derechas. 
CABALLERO.— Tú que tienes todo lo que necesitas, prívate UN DIA AL MES de unos cigarros, un cok-tail, 
una diversión, para aliviar a tantos hermanos que, por no tener trabajo, carecen de lo más necesario. Y deposita 
su importe en la hucha expuesta en la OFICINA de ASISTENCIA SOCIAL, San Jaime, 21, entl.º", a La 
Almudaina, dimecres, 7 de març de 1934, pàg. 2. 
1322 .- "Asistencia Social", a La Almudaina, dimecres, 25 d'abril de 1934, pàg. 2 (informe signat per la 
secretària Dolors Fortuny). 
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de maig i de juny de 1934, la comissió d'Assistència Social havia socorregut setmanalment 
39 famílies i havia repartit 1.021 bons de menjar, 35 pots de llet condensada, 2 sacs d'arròs i 
50 medicines.1323  
El 24 de maig de 1934, la Secció Femenina d’Unió de Dretes d’Inca, domiciliada en el carrer 
de Sant Francesc, núm. 27, va celebrar la junta general ordinària per renovar la directiva, que 
quedà integrada per Maria Fiol (presidenta), Joana Aguiló (vicepresidenta), Francesca 
Beltran (secretària), Antònia Mora (vicesecretària), Magdalena Fuster (tresorera), Catalina 
Fuster (vicetresorera) i com a vocals, Aina Amengual, Joana Garau, Antònia Beltran, 
Catalina Llompart, Margalida Sastre, Antònia Munar, Margalida Oliver, Margalida Aguiló, 
Aina Pujadas i Antònia Solivellas.1324 
Tres dies després, la Secció Femenina de Palma organitzà una peregrinació en acció de 
gràcies al santuari de Lluc.1325 Hi assistiren associades de Palma, Inca, Sóller, Manacor, 
Felanitx, Algaida, Montuïri, Selva, Petra, Caimari, sa Pobla, Sineu, Calvià, Llubí, Randa, 
Costitx, Santa Margalida, Pollença i Sant Joan, a més de nombroses adhesions que es varen 
rebre d'altres pobles. Les militants de la Secció Femenina de Palma sortiren a les 6 h del matí 
cap al santuari. A les 8 h, es féu una missa de comunió, en la qual cantà l'Escolania del 
monestir i predicà el prior del santuari. A les 10 h, se celebrà un ofici i predicà el sermó el 
pare Josep Nicolau. Acabada la missa, es cantà l'himne "Adelante." Les assistents dinaren, 
unes a l'hotel i altres a l'aire lliure, i després hi hagué una reunió de les diferents seccions de 
l'entitat, amb parlaments de Margalida Alcover (secretària de Manacor), Antònia Palmer 
(Palma), Maria Ferrando (Montuïri), Pilar Solans (de Palma), Margalida Verdera (d'Algaida), 
Miquela Caldentey (Felanitx), Aina Llompart –que recità una composició poètica dedicada a 
les propagandistes–, Maria Fiol (presidenta d'Inca) i Francesca Roca Waring (presidenta de 
Palma). A proposta de la presidenta de Palma, s'enviaren telegrames a José María Gil Robles 
i Lluís Zaforteza.1326 Poc després, es cantà el Sant Rosari pel camí dels misteris, obrint la 
marxa la bandera d'Unió de Dretes i seguint totes les associades formant dues llargues fileres. 
D'alt del turó, el pare Bartomeu Bosch féu el sermó. De nou, en el monestir, es féu l'acte 
d'acomiadament de la verge, durant el qual el prior pronuncià un sermó.1327 
El 2 de gener de 1935, a les 21,15 h, la propagandista Dolors Fortuny parlà des dels estudis 
de Ràdio Mallorca.1328 Com de costum, la Secció Femenina de la Unió de Dretes organitzà el 

1323 .- Així mateix, s'havien pagat dues ulleres, un parell de sabates, un vestit de nin, un viatge a un poble i 
diversos lloguers. "Unió de Dretes. Sección Femenina.— Asistencia Social", a La Almudaina, diumenge, 8 de 
juliol de 1934, pàg. 2 (informe signat per la secretària Dolors Fortuny).   
1324  .- Comunicació del 24 de maig de 1934 de la secretària Francesca Beltra –amb el vist-i-plau de la 
presidenta Maria Fiol- al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 2.246. 
ARM. 
1325 .- "La Sección Femenina de Unión de Derechas. Peregrinación a Lluch", a La Almudaina, divendres, 4 
de maig de 1934, pàg. 4 (anunci del programa); "Noticias varias. Sección Femenina de Unión de Derechas", a 
La Almudaina, dijous, 24 de maig de 1934, pàg. 3 (anunci del sorteig de tiquets d'anada i tornada en autocar); 
1326 .- Els telegrames, signats per Francesca Roca, deien: "Don José M.ª Gil Robles.— Madrid.— Reunidas 
Monasterio de Lluch Secciones Femeninas Unión Derechas Mallorca, nombre doce mil afiliadas reiteramos 
adhesión inquebrantable ahora más que nunca" i "Don Luis Zaforteza.— Madrid.— Reunidas gran entusiasmo 
homenaje Virgen Lluch saludamos presidente haciendo fervientes votos prosperidad partido." L'1 de juny, Gil 
Robles contestà el telefonema d'adhesió. "Sección femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina,  dissabte, 
2 de juny de 1934, pàg. 2.  
1327 .- "La sección femenina de Unión de Derechas. En el Santuario de Ntra. Sra. de Lluch", a La 
Almudaina, dimecres, 30 de maig de 1934, pàg. 4 (crònica). 
1328 .- "Sección femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 1 de gener de 1935, pàg. 3 
(anunci).  
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repartiment de juguetes als nins i les nines dels afiliats i simpatitzants.1329 Aquell any, el 
repartiment es féu el dissabte, 10 de gener, a les 18 h, davant el local social de la plaça de la 
Constitució, núm. 23.1330 El 19 de gener, en el local d'Unió de Dretes s'efectuà el repartiment 
de joguines als fills dels socis obrers de l'entitat. S'encarregaren del repartiment les directives 
Francesca Roca de Unzúe (presidenta de la Secció Femenina), les delegades d'Assistència 
Social Catalina Gual de Morell, Dolors Fortuny Bisquerra, i Francesca Singala, Antònia 
Palmer, Maria Lluïsa Palau de Cormenzana, Conxita Muntaner i Catalina Zaforteza, a més 
del president de la Joventut Francesc Juan de Sentmenat.1331 
El 12 de gener, la Secció Femenina féu públic un avís que davant la picaresca d'alguns obrers 
que sol·licitaven treball fingint ser enviats per les senyores afiliades, es demanava als patrons 
que poguessin facilitar treball donassin avís a les oficines de l'entitat. Així mateix, s'advertia 
que es refusassin totes les peticions que no anassin acompanyades d'una carta de 
recomanació signada per la presidenta de la Secció Femenina o per la secretària d'Assistència 
Social.1332 
El 18 de gener de 1935, la Secció Femenina celebrà una junta general ordinària per a 
procedir a modificació dels articles del seu reglament i la renovació de càrrecs de la junta 
directiva.1333 A més de canviar-se el nom de Secció Femenina d'Unió de Dretes pel de Secció 
Femenina d'Acció Popular Agrària, establí un conjunt de canvis amb la supressió d'alguns 
articles i la redacció de nous, bàsicament d’organització interna. Així, el reglament passà a 
tenir 27 articles.1334 
El diumenge, 19 de maig de 1935, es va constituir oficialment la Secció Femenina d'Acció 
Popular Agrària de Llucmajor, presidida per Maria Rigo.1335 
Al final de novembre de 1935, la Secció d'Assistència Social de la Secció Femenina inicià 
una intensa campanya d’hivern per al socors dels obrers aturats i famílies necessitades. Se 
sol·licità al comerç de la ciutat la donació de peces de roba, essent la resposta àmpliament 
satisfactòria, ja que s'havien recollit 148 peces.1336  
 
La Joventut d'Unió de Dretes 
El 29 de desembre de 1933, se celebrà la Junta general reglamentària de la Joventut d’Unió 
de Dretes en la qual es va procedir a la renovació dels càrrecs de la directiva, que quedà 
integrada per Francesc Juan Sentmenat (president), Rafel Morey de Villalonga 
(vicepresident), Joan Coll Barrios (secretari), Bartomeu Suau Tugores (vicesecretari), 

1329 .- "Sección femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimarts, 1 de gener de 1935, pàg. 3 (es 
comunicava als socis i simpatitzants que enviassin els donatius a les oficines del carrer de Sant Jaume, núm. 21, 
entresòl. 
1330 .- "Unión de Derechas. Aviso", a La Almudaina, dimarts, 1 de gener de 1935, pàg. 2.  
1331 .- "Unión de Derechas. Reparto de juguetes", a La Almudaina, diumenge, 20 de gener de 1935, pàg. 2.  
1332 .- "Aviso importante", a La Almudaina, diumenge, 13 de gener de 1935, pàg. 3. 
1333 .- "Noticias varias. Sección Femenina de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 16 de gener 
de 1935, pàg. 3 (convocatòria).  
1334 .- Comunicació del 24 de gener de 1935 de la presidenta Francesca Roca Waring al governador civil. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.629. Exp. 2.246. ARM. 
1335 .- "Política local. Conferencia", a La Almudaina, dijous, 16 de maig de 1935, pàg. 4 (anunci); "De 
Lluchmayor. La Sección Femenina de A. P.", a La Almudaina, dissabte, 25 de maig de 1935, pàg. 4 (crònica). 
La junta directiva era integrada per Maria Rigo —vídua de Mataró— (presidenta), Margalida Clar de Vidal 
(vicepresidenta), Francesca Perelló (secretària), Catalina Munar de Monserrat (vicesecretaria), Francesca Salvà 
(tresorera), i com a vocals Miquel Guasp de Llompart i Maria Lladó de Llompart. 
1336 .- "Asistencia social de Acción Popular Agraria. Sección Femenina", a La Almudaina, dijous, 28 de 
novembre de 1935, pàg. 3 (Es feia una relació de les botigues que havien donat peces de roba): "Asistencia 
Social de Acción Popular Agraria. Sección Femenina", a La Almudaina, dissabte, 30 de novembre de 1935, pàg. 
9 (s'oferia una segona llista de donatius rebuts, que sumava 143 peces de roba). 
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Nicolau Sitges Martorell (tresorer-comptador), Francesc Xavier Cortès (bibliotecari) i, com a 
vocals, Pere J. Pujol, Josep Zaforteza Sureda, Antoni Llabrés, Rafel Bonnin, Antoni Rotten i 
Miquel Febrer.1337  
El 27 de febrer de 1934, la Joventut d'Unió de Dretes publicà a la premsa una esquel·la en 
“sufragio de los que murieron alevosamente, durante las pasadas elecciones, en defensa de 
los ideales de las entidades adheridas a la C.E.D.A.” S'anunciaven misses el dimecres, 28 de 
febrer, en l'altar de Nostra Senyora del Bon Camí en l'església parroquial de Santa Creu.1338 
El 10 d'abril de 1934, la Joventut d'Unió de Dretes celebrà una reunió extraordinària de la 
junta general per tractar sobre el proper congrés de les Joventuts d'Acció Popular que s'havia 
de celebrar a Madrid els dies 20, 21 i 22 d'abril.1339 El 14 d'abril, la Joventut d'Unió de Dretes 
publicà el manifest “La Juventud de Unión de Derechas ante el próximo Congreso de las 
Juventudes de Acción Popular.”1340 Amb motiu de l'assistència al congrés, el 17 d'abril, la 
Joventut d'Unió de Dretes beneí un estendard per portar-lo a la desfilada que s'havia de 
celebrar en El Escorial com a acte final del congrés.1341  
El 18 d'abril, la Joventut d'Unió de Dretes envià a la premsa l'"Himno de la J. A. P.", amb 
lletra de José María Pemán i música del mestre Moreno Torroba.1342 Al Congrés de les 
Joventuts d'Acció Popular hi assistiren un centenar de joves, representants de les entitats de 
Mallorca. El 25 d'abril, arribaren a Palma amb la motonau “Ciudad de Barcelona” i foren 
rebuts al moll per comissions de la junta directiva d'Unió de Dretes –encapçalada pel 
president accidental Antoni Moncada– i de la Secció Femenina –al front de la qual hi havia la 
presidenta Francesca Roca Waring– i una representació de Felanitx.1343 
El 3 de maig, el president de la Joventut, Francesc Juan Sentmenat féu una xerrada en el local 
social –Constitució, núm. 23– sobre “Un viaje de Palma a El Escorial pasando por Madrid. El 
Congreso de los Juventudes de Acción Popular.”1344 
Arran del decret del Govern sobre l’actuació dels menors en les associacions polítiques, la 
Joventut d'Unió de Dretes es dirigí l'11 de setembre de 1934, a tots els seus afiliats menors 
d'edat per què lliurassin a la Secretaria el consentiment patern. Afirmà que la Joventut d'Unió 
de Dretes no tenia res a oposar-se al decret del Govern, ja que “tenemos la persuación de la 
conveniencia de retrasar en lo posible la actividad de los adolescentes en la vida política, 
aunque ésta tenga por fin, no la cínica explotación de la niñez, sinó, en el caso de la J. U. D., 
la noble pasión de constituir la vanguardia del movimiento nacional que Unión de Derechas, 
afiliada de la C. E. D. A. representa, la de formarnos políticamente para un próximo mañana, 
y la de mantener y acrecentar la pureza de nuestro ideario, eficazmente juvenil, sanamente 

1337  .- Comunicació del 2 de gener de 1934 del secretari Joan Coll Barrios al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.632. Exp. 2.400. ARM. 
1338 .- Esquel·la, a La Almudaina, dimarts, 27 de febrer de 1934, pàg. 2. 
1339 .- "Política local. Juventud de Unión de Derechas (J. U. D.)", a La Almudaina, dimarts, 10 d'abril de 
1934, pàg. 2 (convocatòria). 
1340 .- "La Juventud de Unión de Derechas ante el próximo Congreso de las Juventudes de Acción 
Popular", a La Almudaina, dissabte, 14 d'abril de 1934, pàg. 1. 
1341 .- "Política local. Juventud de Unión de Derechas.— Bendición del estandarte", a La Almudaina, 
dimarts, 17 d'abril de 1934, pàg. 2; "Política local. En Unión de Derechas.— Bendición del estandarte de la 
Juventud", a La Almudaina, dimecres, 18 d'abril de 1934, pàg. 3 (crònica). 
1342 .- "Política local. Juventud de Unión de Derechas", a La Almudaina, dimecres, 18 d'abril de 1934, pàg. 
3. 
1343 .- "El Congreso de las Juventudes de Acción Popular. Llegada de la representación mallorquina", a La 
Almudaina,  dijious, 26 d'abril de 1934, pàg. 2. 
1344 .- "Juventud de Unión de Derechas", a La Almudaina, dijous, 3 de maig de 1934, pàg. 2 (anunci); 
"Unión de Derechas. Un viaje de Palma a El Escorial pasando por Madrid", a La Almudaina, dissabte, 5 de 
maig de 1934, pàg. 4 (crònica). 

 1274 

                                                 



revolucionario y alejado de viejos moldes y corruptelas políticas, que nos han llevado al 
borde de la ruina.”1345  
A mitjans setembre de 1934, la Joventut d'Unió de Dretes de Palma, amb altres joventuts 
regionals adherides a la CEDA, començà els treballs preparatius per l'organització d’una gran 
assemblea a mitjans mes de novembre en el monestir de Lluc.1346 
Arran dels fets d’octubre de 1934, el president de la Joventut d’Unió de Dretes, Francesc 
Juan de Sentmenat va ser un dels tres gestors designats del seu partit per fer part de la 
Comissió Gestora de l’Ajuntament de Palma. 
El 27 de gener de 1935, el diari La Almudaina publicà una àmplia entrevista del redactor 
Manuel Andreu Fontirroig al president de la Joventut d'Acció Popular, Francesc Juan de 
Sentmenat, en la qual parlava de les activitats polítiques, formatives i culturals de la JAP. 
Respecte a la Secció de Propaganda, afirmà “es a la que más atención dedica la J.A.P. y 
mayormente en el corriente año que puede llamarse de revisión constitucional. Pensamos 
desarrollar una intensa campaña por toda la provincia en este sentido. Ya en el Congreso 
celebrado en Toledo por los directivos de la Juventudes de la C.E.D.A. el día 6 de los 
corrientes, se fijaron las normas directrices de esta propaganda, cua base es la radical reforma 
del artículo 25. En el mitín, en la Prensa, por radio, por todos los medios que estén a nuestro 
alcance pensamos llevar a feliz término nuestra labor en la plena seguridad de que el éxito ha 
de coronar nuestros esfuerzos.”1347 

1345 .- "Política local. La Juventud de Unión de Derechas y la actuación política de los menores", a La 
Almudaina, dimecres, 12 de setembre de 1934, pàg. 2. La nota, afegia, que els pares donarien aviat el seu 
consentiment, ja que coneixen "la alteza de nuestros propósitos, la solvencia de nuestra organización y nuestra 
resolución de siempre, de que las comisiones delicadas, los puestos de peligro en que cuando sea preciso se 
ofrenda a Dios y a la Patria el sacrificio de la vida,no sean desempeñados por adolescentes, apenas salidos de la 
niñez y llenos de irreflexivo entusiasmo, sino por jóvenes serenos, formados, y a la cabeza de ellos,por los 
directivos de la J. U. D., que recaban para sí como un honor frente a la revolución que nos amenaza, los puestos 
de mayor peligro." 
1346 .- "Política local. Asamblea de Juventudes de Unión de Derechas en los alrededores de Lluch", a La 
Almudaina, diumenge, 16 de setembre de 1934, pàg. 3. S'anunciava que el president de la CEDA Gil Robles, el 
secretari del partit i diputat a Corts Salmón i el president de la Dreta Regional Valenciana i diputat a Corts Lluís 
Lucía s'havien compromés a assistir-hi. 
1347 .- "Departiendo con el Presidente de la J. A. P.", a La Almudaina, diumenge, 27 de gener de 1935, 
pàgs. 1-2. Juan de Sentmenat hi afirmà “Indudablemente la C.E.D.A. es, hasta nuestros días, la que se preocupó 
más de la formación de la juventud en la que, con toda razón, cimenta el porvenir de la Patria. Aquí no hacemos 
más que seguir las orientaciones que nos llegan de Madrid, porque emanan directamente del Jefe, el Sr. Gil 
Robles, en quien tenemos una fe ciega. Por algo uno de nuestros mandamientos es aquel de que “los jefes no se 
equivocan”. Afegí “Vamos directamente a la formación integral que en nuestros días es indispensable. El “mens 
sana in corpore sano”, hoy más que nunca ha de ponerse en vigor. De una juventud sana y fuerte han de surgir 
precisamente unos frutos también sanos y fuertes, y, por lo tanto, la Patria ha de beneficiarse de ellos en plazo 
no lejano. De ahí que nos entreguemos a esta labor con todo entusiasmo y fe, procurando no sólo cuidar con 
todo celo del mejor resultado de nuestros círculos de estudios, sino que también el desarrollo físico alcance su 
mayor grado. Es fácil de explicar la finalidad que se persigue: una juventud atlética, todo cuanto sea posible, y 
lo mejor formada espiritualmente, ha de vencerse a sí misma con más facilidad y ha de doblegarse a la 
disciplina con más ductilidad. Cosas, ambas, que entendemos necesarias, indispensables, para el éxito personal 
y colectivo.” Continuà dient “Concretamente: aquí desplegamos toda nuestra actividad en las dos secciones: 
cultural y deportiva. Por lo que concierne a la primera, paralelamente a la labor de los círculos de estudios, en 
los que se trabaja calladamente, conferencias, etc., se vienen realizando semanalmente visitas científico-
artístico-culturales. Hemos visitado ya los locales de la Telefónica, Castillo de Bellver, la mansión de la casa 
Morell, y para el próximo domingo está en proyecto la visita a las fábricas de gas y electricidad, de cuyo 
Director obtuvimos ya el correspondiente permiso. Me explicaré: estas visitas tienen dos finalidades. Primera la 
de alcanzar la ampliación práctica necesaria, en sus distintos terrenos, de materias ya conocidas o explicadas en 
los círculos de estudios. Y segunda: la de sacar el mejor fruto posible para nuestra movilización civil.” 
Aleshores, aclarí la importància de la mobilització civil, dient: “También seguimos en este asunto las normas 
fijadas en Madrid, por la J.A.P. de aquella ciudad, en la cual la movilización civil, durante la pasada huelga 
revolucionaria, dió tan buenos resultados. Ya son innumerables los ofrecimientos con que contamos, de 

 1275 

                                                 



El 20 de febrer, la Joventut d'Acció Popular de Palma comunicà que, amb la finalitat de 
facilitar als seus afiliats "el desarrollo y educación física", havia adquirit un camp de futbol i 
estava organitzant la formació d'un equip.1348 
El dilluns, 22 d'abril, la Joventut d'Acció Popular commemorà, amb un vi d'honor, el primer 
aniversari del Congrés de la JAP celebrat en El Escorial.1349 S'inicià l’acte amb el cant de 
l’himne de la JAP i amb la lectura dels noms dels que “cayeron en el cumplimiento de su 
deber y dieron su sangre por el ideal”, als que contestaren els presents amb la frase de ritual: 
“Presente y adelante.” Seguidament es llegiren els punts programàtics de la JAP i hi hagué 
discursos de Miquel Suau, Joan Sureda Bimet, el president de la JAP Juan de Sentmenat, el 
diputat a Corts Lluís Zaforteza i l'exgestor municipal Josep Vich.1350 
El diumenge, 26 de maig, la Joventut d'Acció Popular féu una trobada en el santuari de Lluc 
per expressar el seu agraïment a la verge pels “recents” triomfs de la CEDA. A les 10 h, es 
féu una missa en l'església del santuari, celebrada pel prevere Mateu Canet, amb l'assistència 
de tots els excursionistes i després l'Escolania cantà una salve. A l’horabaixa, reunits en un 
camp dels afores del santuari, el prevere Mateu Canet pronuncià una “sentida plática de 
elogio a la España católica inmortal.” També va dirigir la paraula als congregats el gestor de 
l'Ajuntament de Palma Gabriel Cortès.1351 Seguidament, els joves i membres de la JAP es 
reuniren en l'església, on celebraren una funció religiosa, entonant càntics marians, per 
després tornar cap a Palma.1352 
El 12 d'octubre, la Joventut d'Acció Popular organitzà diversos actes per commemorar la 
festivitat de la seva patrona la verge del Pilar i del dia de la Hispanitat o de la Raça. Al matí, 
a les 10,30 h, en l'església de Monti-sion es féu un ofici en honor de la verge del Pilar i en 
sufragi de les ànimes de “cuantos en el transcurso de los siglos han contribuído al 
enaltecimiento del nombre inmortal de España.” A l'horabaixa, a les 19,15 h, en el local 
social de la plaça de la Constitució, núm. 23, es beneí un quadre de la patrona de la JAP, 
regal del president de la JAP de Saragossa, Juan Antonio Cremades. Seguidament, el 
president de la JAP, Francesc Juan de Sentmenat féu una conferència sobre “La J.A.P. y el 
nuevo imperio espiritual de la hispanidad.”1353 
 
 

técnicos, obreros y particulares que se han alistado en tal sección a fin de frustrar con su pacífica intervención 
todo intento ilegal de paralización de la vida de nuestra ciudad. Los impresos que a tal efecto se repartieron 
entre los socios han surtido el resultado que se esperaba. Los directivos de dicha sección, D. Rafael Morey y de 
Villalonga y D. Nicolás Brondo Oliver, están recogiendo muchos plácemes por tan brillante resultado.” Pel que 
es referia a la formació física, afirmà “la sección deportiva ha tomado verdadero incremento. Ya es un hecho la 
posesión de un campo de futbol y la formación del correspondiente equipo, gracias a su entusiasta Presidente 
don Ignacio Forteza, que a la vez y al igual que J.A.P. madrileña va reclutando adeptos para formar unas clases 
nocturnas de gimnasia que en fecha no lejana se inaugurarán.”  
1348 .- "Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, dimecres, 20 de febrer de 1935, pàg. 2. 
1349 .- "Política local. Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, dissabte, 20 d'abril de 1935, pàg. 3. 
1350 .- "Política local. El primer aniversario de la asamblea de las Juventudes de Acción Popular en El 
Escorial", a La Almudaina, dimecres, 24 d'abril de 1935, pàg. 3 (crònica). 
1351 .- Segons la crònica, "señaló la realidad de la fe que les anima, que ha hecho que todos ellos hayan 
sentido la necesidad espiritual de acudir aquí para expresar su agradecimiento. Ahora más que nunca, les es 
necesario la inspiración del Altísimo, pues en la oposición bastaba tener voluntad y energía, que gracias a Dios 
les sobraban. Mas ahora está en el corazón de España, y participan de las responsabilidades de su Gobierno y es 
necesario que el cielo les guie, pues las grandes inteligencias sin dicha guía se estrellan." "Política local. La A. 
P. en Lluch", a La Almudaina, dimecres, 29 de maig de 1935, pàg. 8. 
1352 .- "Política local. La A. P. en Lluch", a La Almudaina, dimecres, 29 de maig de 1935, pàg. 8. 
1353 .- "La J. A. P. a su Patrona y la Fiesta de la Raza", a La Almudaina, divendres, 11 d'octubre de 1935, 
pàg. 6 (anunci del programa d'actes); "La J. A. P. a su Patrona, la Virgen del Pilar", a La Almudaina, dimarts, 15 
d'octubre de 1935, pàg. 3 (crònica). 
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La intensificació de l’organització territorial de la JAP a la Part Forana 
La primera agrupació local creada, com a tal, de la JAP va ser la de Sóller, que es fundà el 28 
d’abril de 1935 i va ser presidida per Ramon Casasnovas Rosselló.1354  
El 25 de juliol de 1935, festa de Sant Jaume, la Joventut d'Acció Popular d'Artà beneí el seu 
estendard, féu un cafè de companyonia en el local social i en el teatre Principal se celebrà un 
míting, en el qual varen intervenir el president de l'agrupació local de la JAP Jaume 
Femenias Massanet, l'advocat Bartomeu Company, Jeroni Massanet i Lluís Zaforteza.1355 
Però, va ser el darrer trimestre de 1935, que la JAP desplegà una intensa activitat de 
consolidació territorial amb la creació d’agrupacions locals a Consell –fundada el 10 
d’octubre i presidida per Bartomeu Fiol Ramonell–,1356 Montuïri –constituïda el també 10 
d’octubre i encapçalada per Gabriel Ramonell–1357 i Esporles –creada el 31 de desembre i 

1354 .- El 14 d’abril de 1935, Guillem Mayol, Miquel Lladó Colom, Gabriel Alcover, Onofre Fornés i 
Jaume Mas signaren la instància i els estatuts de la Juventud de Acción Popular de Sóller per enviar al 
governador civil per a la seva legalització. Tenia el domicili social al carrer de Bauzà, núm. 8, al mateix local 
que Acció Popular Agrària. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.566. ARM. Els estatuts 
duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 16 d’abril de 1935. Segons els estatuts, la joventut era 
una secció filial d’APA, amb el seu mateix ideari i que actuaria de manera independent. La seva finalitat era: 
“1º La propagación al pueblo de los idearios de Religión, Patria, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad y defensa 
de la misma. 2º La formación cultural y política de sus asociados.” (art. 1r). Hi podien pertànyer tots els socis 
d’APA que no tinguessin més de 35 anys (art. 2n). El 28 d’abril següent, a les 16 h, es va celebrar, sota la 
presidència de Llorenç Mayol, la reunió per constituir oficialment l’entitat. Va intervenir Alfons Cortès, que va 
llegir el reglament aprovat pel governador civil i seguidament es passà a elegir la junta directiva. Gabriel 
Alcover presentà una candidatura que va ser aprovada per unanimitat i va ser integrada per Ramon Casasnovas 
Rosselló (president), Alfons Cortès Segura (vicepresident), Pere Colom Bernat (secretari), Joan Orell 
Casasnovas (vicesecretari), Antoni Piña Forteza (tresorer), Ramon Rullan Bauzà (bibliotecari) i, com a vocals, 
Onofre Fornés Colom, Guillem Mayol Muntaner, Jaume Mas Florit, Gabriel Oliver Llinàs i Lluís Cortès 
Segura. A continuació, varen intervenir Francesc Juan Sentmenat –per animar als socis “para luchar en pro de 
los ideales de la JAP– i el nou president Ramon Casasnovas –per agrair el nomenament i que esperava un ràpid 
desenvolupament de l’entitat.– Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.566. ARM. 
1355 .- "La J.A.P. en Artá", a La Almudaina, dissabte, 27 de juliol de 1935, pàg. 7 (àmplia crònica). 
1356 .- El 8 d’agost de 1935, Gabriel Villalonga i Jaume Horrach signaren la instància i els estatuts de la 
Juventud de Acción Popular de Consell per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.620. ARM. Els estatuts, signants per Gabriel Villalonga i 
Jaume Horrach, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 16 d’agost de 1935. El 10 d’octubre 
d’aquell any, es varen reunir, sota la presidència de Bartomeu Pol Ordinas, els socis fundadors –Bartomeu Fiol, 
Joan Sans, Gabriel Villalonga, Miquel Fiol, Mateu Perelló, Miquel Jaume, Bartomeu Pol, Antoni Vila, Jaume 
Fiol, Antoni Ripoll, Joan Alzamora, Joan Fiol, Pere Barceló, Maties Villalonga, Antoni Isern, Bartomeu Pol i 
Joan Morro– de l’entitat per a la seva constitució oficial. Es varen llegir i aprovar els estatuts i es designà com a 
local social el del carrer d’Alcúdia, núm. 12, 1r. Per aclamació també es nomenà la junta directiva, integrada per 
Bartomeu Fiol Ramonell (president), Pere Barceló Tugores (vicepresident), Joan Sans Sureda (secretari), 
Antoni Vila Villalonga (vicesecretari), Gabriel Villalonga Campins (tresorer-comptador) i, com a vocals, 
Miquel Fiol Campins, Mateu Perelló Perelló, Miquel Jaume Arbós i Joan Fiol Pol. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.620. ARM. 
1357 .- El 21 de setembre de 1935, Gabriel Ramonell Aloy, Bartomeu Sampol Cerdà i Joan Matheu Thomàs 
varen signar la instància i els estatuts de la Juventud de Acción Popular de Montuïri per enviar al Govern Civil 
per a la seva legalització. Tenia el domicili en el carrer de Vanrell, num. 8. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.628. ARM. Els estatuts, signats per Gabriel Ramonell, Joan Mayol Veny, Joan 
Mateu, Rafel Alcover, Bartomeu Sampol, Antoni Verger, Francesc Miralles Bauzà, Bartomeu Ferrando i 
Miquel Sastre Mayol, duen la data d’entrada del registre del Govern Civil del 26 de setembre de 1935. El 10 
d’octubre següent, es varen reunir els socis fundadors, en el local del carrer de Vanrell, núm. 6[sic] per 
constituir oficialment l’entitat. Es va nomenar la junta directiva, integrada per Gabriel Ramonell (president), 
Bartomeu Sampol (vicepresident), Joan Mayol Veny (secretari), Antoni Verger (vicesecretari), Joan Matheu 
Thomàs (tresorer) i, com a vocals, Francesc Miralles, Bartomeu Ferrando, Rafel Alcover i Miquel Sastre. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.628. ARM. També a "Colaboración de la J.A.P", a 
Acción, núm. 24. Palma, dissabte, 16 de novembre de 1935, pàg. 4. 
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dirigida per Arnau Llinàs Capllonch.–1358 També sabem que el novembre de 1935, constituí 
agrupacions a Galilea,1359 sa Pobla1360 i Puigpunyent.1361.  
El 9 de novembre, s'inaugurà oficialment l'agrupació masculina i femenina d'Acció Popular a 
Lloseta, amb un míting en el teatre de la localitat, amb discursos del president local Bestard, 
del president de la JAP Francesc Juan de Sentmenat, de les dirigents de la Secció Femenina 
Dolors Fortuny i Pilar Solanas i del vicepresident Jeroni Massanet. El 10 de novembre, a 
Montuïri, l'agrupació local de la JAP, recentment constituïda, féu un míting en el local social, 
en el qual varen prendre part el president local de la JAP Antoni Sabater Mut, el president 
Francesc Juan de Sentmenat i del president de la Secció de Propaganda Gabriel Cortès.1362 
El diumenge, 1 de desembre, la JAP féu un acte de propaganda a Son Servera, en el qual 
varen intervenir els presidents de la JAP d'Artà Jaume Femenias i de Palma Francesc Juan de 
Sentmenat. El mateix dia, s'inaugurà a Artà l'Acadèmia d'Oratòria de la JAP. El dilluns, dia 
3, es constituí a Esporles l'agrupació de la JAP amb un total d'una cinquantena de membres, 
encapçalats per Jaume Sastre i Sebastià Trias.1363 
A més d'una intensa campanya organitzativa i propagandista, la JAP també es dedicà a 
preparar el Consell Nacional de la Joventut d'Acció Popular que es celebrà a Madrid i Alcalá 
de Henares els dies 14 i 15 de desembre de 1935.1364 
A mitjans desembre de 1935, per intensificar la campanya de difusió de l'ideari, la JAP formà 
diversos equips de propagandistes que començaren la seva tasca el dissabte dia 21 amb un 
acte a Llucmajor1365 i l'endemà, dia 22, amb mítings a Galilea, Puigpunyent i Palma. En el 
local social –plaça de la Constitució, núm. 23– d'Acció Popular Agrària de Palma es féu un 

1358 .- El 14 de desembre de 1935, Jaume Sastre Matas i Sebastià Trias Vich signaren la instància i els 
estatuts de la Juventud de Acción Popular d’Esporles per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia 
el domicili social a la plaça de la Constitució, núm. 9. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. 
Exp. 2.656. ARM. Els estatuts, signats per Jaume Sastre i Sebastià Trias, duen la data d’entrada del registre del 
Govern Civil del 19 de desembre de 1935. El 31 de desembre següent, a les 15 h, es varen reunir els 
organitzadors i simpatitzants de la JAP, encapçalats pel president de la comissió organitzadora Jaume Sastre 
Matas, per constituir oficialment l’entitat. Es varen llegir i aprovar els estatuts i es va elegir per aclamació la 
junta directiva, integrada per Joan Nadal Tomàs, Bernat Riutort Bestard, Sebastià Trias Vich, Arnau Llinàs 
Capllonch, Gregori Camps Roselló, Josep Bosch Alemany i Jaume Sastre Matas. A continuació, tots acceptaren 
el càrrec i es varen reunir seguidament per a l’elecció dels càrrecs que ho foren amb l’ordre següent: Arnau 
Llinàs Capllonch (president), Jaume Sastre Matas (vicepresident), Gregori Camps Rosselló (secretari), Josep 
Bosch Alemany (vicesecretari), Bernat Riutort Bestard (tresorer-comptador) i, com a vocals, Joan Nadal Tomàs 
i Sebastià Trias Vich. S’acordà també que les reunions ordinàries de la directiva fossin els diumenges a les 14 h. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.656. ARM. 
1359 .- La junta directiva de la JAP de Galilea va estar integrada per Joan Coll Ripoll (president), Damià 
Palmer Ramon (vicepresident), Vicenç Martorell Bonet (secretari), Jordi Balaguer Pujol (vicesecretari), Gabriel 
Barceló Pujol (tresorer) i com a vocals Joan Palmer Bonet i Miquel Bonet Alcover. "Colaboración de la J.A.P. 
Constitución de la J.A.P en Galilea", a Acción, núm. 23. Palma, dissabte, 9 de novembre de 1935, pàg. 4. 
1360 .- El 7 de novembre, es constituí l'agrupació de la JAP a sa Pobla, amb una conferència del president 
Francesc Juan de Sentmenat sobre “Orientaciones y plan a seguir por la J. A. P.” 
1361 .- La junta directiva de la JAP de Puigpunyent va estar formada per Josep Martorell Llabrés 
(president), Bartomeu Morey Bauzà (vicepresident), Miquel Bauzà Llinàs (secretari), Jordi Martorell Llabrés 
(vicesecretari), Guillem Morey Ferrà (tresorer) i com a vocals Joan Moragues Ripoll i Miquel Marquès 
Martorell. "Colaboración de la J.A.P.", a Acción, núm. 30. Palma, dissabte, 28 de desembre de 1935, pàg. 4. 
1362 .- "Política local. La J. A. P.", a La Almudaina, dimecres, 13 de novembre de 1935, pàg. 5 (crònica). 
1363 .- "Política local. Actos de propaganda de la J. A. P.", a La Almudaina, dimecres, 4 de desembre de 
1935, pàg. 8 (breu crònica). Com hem vist, oficialment, l’agrupació de la JAP d’Esporles es va constituir el 31 
de desembre de 1935, segons la documentació del Registre d’associacions del Govern Civil. 
1364 .- "Manifiesto de la Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, dijous, 5 de desembre de 1935, pàg. 
11 (es reproduïa el Manifest del Consell Nacional de les Joventuts de A. P.) 
1365 .- Es tractava d'una conferència de l'advocat i secretari d'Acció Popular de Palma Bartomeu Company. 
"Política local. Conferencia", a La Almudaina, divendres, 20 de desembre de 1935, pàg. 6 
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acte, en el qual varen participar el president de la JAP Francesc Juan de Sentmenat amb la 
conferència “El quinto Congreso de la J. A. P. y la propaganda a realizar”; l'advocat Jordi 
Andreu, amb el tema “La solución de la última crisis”, i el president de la Secció de 
Propaganda Gabriel Cortès amb la xerrada sobre “La revolución y sus cómplices."1366 
El diumenge, 29 de desembre, els propagandistes de la JAP, Miquel Suau, Bartomeu 
Ventayol i Francesc Juan de Sentmenat, feren actes de propaganda als municipis d'Esporles –
on, a més, es constituí l'agrupació local–, Bunyola –en el teatre, propietat de la JAP, i amb 
participació de la banda de música local de la JAP– i Valldemossa –l'acte anà encaminat a la 
preparació de la constitució de l'agrupació local de la JAP.–1367 Aquell dia, tingué el primer 
acte de propaganda preelectoral en Acció Popular de Felanitx.1368 Entre la nombrosa 
assistència, hi havia una àmplia representació femenina, la qual “ahora que tiene voto, es de 
suma importancia que asista a estos actos.” S'encarregà de la presentació dels oradors, el 
president de la societat Joan Bordoy, i varen intervenir Bassa i Jordi Andreu.1369 
El dilluns, 30 de desembre de 1935, la Joventut d'Acció Popular féu una junta general 
extraordinària per discutir i aprovar el projecte de nous estatuts.1370 
En plena campanya electoral de les eleccions generals de febrer de 1936, la JAP constituí les 
agrupacions locals de Petra –fundada el 23 de gener i presidida per Joan Bauzà Bauzà–,1371 
Lloret –creada el 31 de gener i encapçalada per Rafel Amengual Crespí–,1372 Galilea 

1366 .- "Política local. Acción Popular Agraria", a La Almudaina, divendres, 20 de desembre de 1935, pàg. 6 
(anunci); "Política local. La campaña pre-electoral de A. P.", a La Almudaina, dimecres, 25 de desembre de 
1935, pàg. 7 (crònica dels actes de Llucmajor, Galilea, Puigpunyent i Palma). 
1367 .- "Política local. Actos de propaganda de la Juventud de Acción Popular", "Política local. Acción 
Popular Agraria", a La Almudaina, dimarts, 31 de desembre de 1935, pàg. 8 (crònica) 
1368 .- "Política local. Acto de propaganda pre-electoral en Acción Popular Agraria en Felanitx", a La 
Almudaina, divendres, 3 de gener de 1936, pàg. 4 (àmplia crònica).  
1369 .- Dedicà part de la seva intervenció a comentar l'acció de la dona en política i digué que "no se debía 
mirar a la mujer como un marimacho, la verdadera obra y situación suya y apropiadísima está al lado del 
desvalido y necesitado, enumeró la obra social de la Acción Femenina de la Ceda de Madrid, diciendo que el 
invierno último llegaron a repartir mil bolsas de subsidio diariamente, y desempeñaron más de 3.000 máquinas 
de coser de gente necesitada, haciendo resaltar que esto no se hacía ni se debía hacer por intereses de partido 
pues allí donde había un hambriento iba el socorro sin mirar si era Cedista, Comunista o Socialista." Política 
local. Acto de propaganda pre-electoral en Acción Popular Agraria en Felanitx", a La Almudaina, divendres, 3 
de gener de 1936, pàg. 4. 
1370 .- "Política local. Juventud de Acción Popular", a La Almudaina, diumenge, 29 de desembre de 1935, 
pàg. 8 (convocatòria). 
1371 .- El 31 de desembre de 1935, Joan Bauzà Bauzà i Antoni Balle Femenias varen signar la instància i els 
estatuts de la Juventud de Acción Popular de Petra per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el 
domicili social al carrer Major, núm. 32. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.738. 
ARM. Els estatuts, datats a Petra el 31 de desembre de 1935 i signats per Joan Bauzà i Antoni Balle, duen la 
data d’entrada en el registre del Govern Civil del 7 de gener de 1936. El 23 de gener de 1936, a les 9,30 h, es 
varen reunir els socis fundadors –Joan Bauzà, Antoni Balle, Joan Caldentey, Jaume Roca, Miquel Riera, Rafel 
Aguiló, Mateu Sastre, Rafel Aguiló, Rafel Balle i Nadal Oliver– per constituir la JAP de Petra. Va presidir la 
reunió, Antoni Balle Femenias –el soci major d’edat i com a organitzador del comitè– i es va fer la votació 
secreta de l’elecció de la junta directiva, que quedà integrada per Joan Bauzà Bauzà (president), Antoni Balle 
Femenias (vicepresident), Mateu Sastre Botellas (secretari), Rafel Aguiló Bonnin (tresorer-comptador), Joan 
Caldentey Garí (bibliotecari) i com a vocals Miquel Riera Horrach (1r) i Jaume Roca Santandreu (2n). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.639. Exp. 2.738. ARM. 
1372 .- L’1 de gener de 1936, Mateu Verd Picornell signà la instància i els estatuts de la Juventud de Acción 
Popular de Lloret per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. L’entitat tenia el domicili social a la 
plaça de la República, núm. 1. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.665. ARM. Els 
estatuts, datats a Lloret l’1 de gener de 1936 i signats per Mateu Verd i Martí Puigserver, duen la data d’entrada 
del Govern Civil del 3 de gener de 1936. El 31 de gener següent, a les 20 h, es varen reunir en el local de la 
plaça de la República, núm. 1, els socis fundadors –Rafel Amengual Crespí, Josep Jaume Gelabert, Damià 
Maimó Vich, Bartomeu Picornell Gelabert, Joan Llabrés Gelabert, Damià Llabrés Gelabert, Mateu Verd 
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(Puigpunyent) –sorgida el 2 de febrer i dirigida per Joan Coll Ripoll–1373 i Valldemossa –
fundada el 6 de febrer i presidida per Miquel Morey Fiol.–1374 
 
L’Agrupació de Treballadors de la Unió de Dretes 
En aquest període, l’activitat de l’Agrupació de Treballadors de la Unió de Dretes baixà molt 
d’intensitat i d’activitat respecte a l’anterior etapa del Bienni Reformista. Així, el diumenge, 
3 de juny de 1934, l'Agrupació de Treballadors celebrà una junta general extraordinària per 
donar l'estat econòmic de l'entitat i aprovar el nou reglament.1375 El 10 de desembre d’aquell 
any, en el Saló Mallorca, la Companyia Catina-Estelrich, posà en escena l'obra Un atlot de 
barca, de Gabriel Cortès, a benefici del Montepio Obrer de la Unió de Dretes.1376  
 
9.1.8. RENOVACIÓ ESPANYOLA 
Aquest partit monàrquic es va constituir a Madrid el febrer de 1933 per Antonio Goicoechea, 
amb la pretensió de tornar a instaurar la monarquia alfonsina. Aquest dirigent havia fet part 
d’Acció Popular, partit d’on procedien la majoria de membres de la nova organització. 
El desembre de 1933, es va implantar a Eivissa i a Mallorca ho féu posteriorment. La primera 
notícia que tenim a l’illa sobre aquesta formació política és del 18 d'agost de 1934, quan 
Manuel Gavira i Josep Maria Conrado varen signar una nota de Renovació Espanyola en la 
qual s’informava que el partit, que estava en formació, s’adheria al funeral de Gonzalo de 
Borbón, que s'havia de celebrar el proper dia 20 d'agost a l'església de Sant Francesc. 
S’aprofitava la nota de premsa per recomanar als simpatitzants de “nuestros ideales católicos 
y monárquicos” que assistissin al funeral. També s’informà que aquell dia en la sagristia de 
l'església hi hauria unes llistes de Renovació Espanyola en la qual es podia signar el condol i 

Picornell, Gabriel Ferrer Genovart, Jaume Martorell Payeras, Miquel Gomila Picornell, Bartomeu Garcia 
Bibiloni, Francesc Martorell Real, Rafel Jaume Gelabert i Pere Bibiloni Horrach– per constituir oficialment la 
JAP de Lloret. Ocupà la presidència l’assistent de més edat, Mateu Verd Picornell, que va llegir els reglament, 
que s’aprovà per unanimitat. Seguidament, es passà a l’elecció de la junta directiva, que per unanimitat quedà 
integrada per Rafel Amengual Crespí (president), Josep Jaume Gelabert (vicepresident), Damià Maimó Vich 
(secretari), Bartomeu Picornell Gelabert (vicesecretari), Joan Llabrés Gelabert (tresorer-comptador) i, com a 
vocals, Damià Llabrés Gelabert, Mateu Verd Picornell, Gabriel Ferrer Genovart i Jaume Martorell Payeras. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.665. ARM. 
1373 .- El 3 de gener de 1936, Joan Coll i Vicenç Martorell signaren la instància i els estatuts de la Juventud 
de Acció Popular de Galilea. Tenia el domicili social a la plaça de l’Església. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.667. ARM. Els estatuts, datats a Galilea el 3 de gener de 1936 i signats per Joan 
Coll i Vicenç Martorell, duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 16 de gener de 1936. El 2 de 
febrer d’aquell any, es varen reunir els socis fundadors per constituir oficialment l’entitat i elegir la junta 
directiva –que va debatre si s’havia de fer per elecció o per sorteig–, que quedà integrada per Joan Coll Ripoll 
(president), Damià Palmer (vicepresident), Vicenç Martorell Bonet (secretari), Jordi Balaguer Pujol 
(vicesecretari), Gabriel Barceló Pujol (tresorer) i, com a vocals, Miquel Bonet (1r) i Joan Bonet (2n). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.667. ARM. 
1374 .- El 14 de gener de 1936, Antoni Ripoll Lladó i Miquel Morey Fiol varen signar la instància i els 
estatuts de la Juventud de Acció Popular de Valldemossa per enviar al Govern Civil per a la seva legalització. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 2.755. ARM. Els estatuts, signats per Miquel Morey 
i Antoni Ripoll, duen la data d’entrada en el registre del Govern Civil del 16 de gener de 1936. El 6 de febrer 
següent, a les 19 h, sota la presidència de Miquel Morey Fiol es va reunir en junta general l’entitat en el 
domicili del carrer de la via Blanquerna, núm. 11, per nomenar la junta directiva, que quedà integrada per 
Miquel Morey Fiol (president), Joan Nadal Comas (vicepresident), Antoni Ripoll Lladó (secretari) i, com a 
vocals, Jaume Morey Torres i Josep Ripoll Juan. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.640. Exp. 
2.755. ARM. 
1375 .- "Agrupación de trabajadores de la Unión de Derechas", a La Almudaina, diumenge, 3 de juny de 
1934, pàg. 5 (convocatòria).  
1376 .- "Función a beneficio del Montepío Obrero de la Unión de Derechas", a La Almudaina, divendres, 7 
de desembre de 1934, pàg. 2 (anunci); "Montepío Obrero de Unión de Derechas", a La Almudaina, diumenge, 9 
de desembre de 1934, pàg. 2 (anunci). 
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que després s’enviarien a Alfons XIII i Victòria de Battemberg.1377 El funeral, però, es féu el 
dimarts 21 d'agost a les 11,30 h. del matí.1378 
Novament, el 28 de desembre de 1934, la marquesa d'Ariany, Lluïsa Cotoner, Catalina 
Sureda de Dezcallar i Dolors Gual de Cotoner feren públic que s’havia obert una subscripció 
de donatius per fer roba per Beatriz de Borbón que estava a punt de casar-se.1379 A mitjans 
gener de 1935, s’anuncià que la  recaptació havia pujat a 1.833 pessetes.1380 
L’11 de desembre de 1935, en el domicili provisional del partit, amb l’assistència de diversos 
fundadors, es constituí oficialment Renovació Espanyola. Josep Vidal i Flor de Lis exposà 
l’objecte de la reunió que era l’aprovació dels estatuts –als quals el Govern Civil no havia 
posat cap objecció– i la seva constitució. Seguidament, es designà per unanimitat la Junta 
Directiva, integrada per Francisco Pérez Sánchez (president), Josep Maria Conrado 
(secretari), Josep Cotoner (tresorer) i, com a vocals, Nicolau Garau, Manuel Gavira, Joaquim 
Puigdorfila, Josep Vidal, Salvador Beltran i Gabriel Muntaner. Així mateix, es facultà el 
president perquè elegís i llogàs un local adequat per al domicili social.1381 
A mitjans desembre de 1935, la junta directiva de Renovació Espanyola comunicà a la 
premsa que s’havia constituït legalment com a associació política i exposà una síntesi del seu 
ideari. Així, es definia com un partit defensor de la fe catòlica i de la institució 
monàrquica.1382 També notificà que des del proper dilluns, dia 16, des de les 12 a les 14 h, es 
rebrien adhesions en el local provisional del carrer de Verí, entresòl. 

1377 .- “Renovación Española”, a La Almudaina,  dissabte, 18 d'agost de 1934, pàg. 3. 
1378 .- Novament, Manuel Gavira i Josep Maria Conrado enviaren una nota a la premsa el 18 d'agost en la 
qual comunicaven que "por dificultades encontradas por los organizadores del funeral", aquest s'havia depassat 
al dimarts, 21 d'agost. “Renovación Española”, a La Almudaina,  diumenge, 19 d'agost de 1934, pàg. 3. 
1379 .- L'exposició de motius de la nota deia: "Sabedoras de que Doña Beatriz de Borbón, próxima a 
contraer matrimonio, desea con la mayor ilusión que la ropa que constituya su equipo esté hecha en España, un 
grupo de señoras, ajeno a toda organización política hemos pensado que el mejor regalo que pudiera ofrecérsele 
sería ropa de casa que, trabajada obreras españolas, llevase a la ilustre española, con el perfume de la Patria, la 
seguridad de que, para obsequiarla se ha dado trabajo a las numerosas obreras que en estos momentos se ven sin 
él, por la crisis que atraviesa la industria y el comercio. Para que todas las clases sociales se sumen fácilmente a 
esta iniciativa, se admiten donativos desde una peseta." Les encarregades de recollir els donatius eren la 
Marquesa d’Ariany –carrer de Salas, núm. 34–, Catalina Sureda de Dezcallar –carrer de Sant Jaume, núm. 26– i 
Dolors Gual de Cotoner –carrer de Verí, núm. 16–. Les llistes estarien obertes fins el 30 de desembre. Nota 
enquadrada a La Almudaina,  divendres, 28 de desembre de 1934, pàg. 2. 
1380 .- El 19 de gener de 1935, la premsa difongué una carta d'agraïment d'Ana María G. de Matos de la 
Junta Central a Catalina Sureda de Dezcallar. A més, li comunicava que “Razón tiene al desear que ahí se 
hubiese dado trabajo, y lo hubiéramos hecho a las personas que V. recomienda si no fuera por la premura con 
que hemos tenido que hacer los encargos; pero se han hecho algunos en esa ciudad en una casa cuyo nombre 
ahora no recuerdo por no haber intervenido yo en ello.” “Carta suplicada”, a La Almudaina,  dissabte, 19 de 
gener de 1935, pàg. 2. 
1381  .- Certificació de l’acta de constitució de Renovación Española enviada al governador civil, sense data. 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.648. ARM. Dissortadament, en l’expedient no hi 
ha els estatuts. 
1382 .- Deia: “Renovación Española, no es en la política local un número nuevo, una agrupació más, entre 
todas las organizadas con diversos idearios, si no que viene a concretar la coordinación del único ideal vivo y 
palpitante en el espíritu del pueblo, que por ser netamente español siente al unisono el amor a la Fé Católica de 
sus mayores y a la institución monárquica, símbolo de los sentimientos de Religión y de Patria. Durante el breve 
tiempo que cuenta el régimen instaurado el 14 de Abril de 1931, se han realizado ya en la gobernación del 
Estado todas las experiencias posibles. Las más diversas tendencias, la ideas más dispares, han ido dejando 
impresas en las leyes y en las instituciones las huellas de su paso. Las una manchando con sangre de 
revoluiones la páginas tristes que iban escribiendo de la historia patria, las otras rompiendo con doctrinas de 
autnomías y falsas nacionalidades los vínculos de amor que en una lucha de ocho siglos formaron de todas las 
regiones españolas –la España del siglo de oro, la España grande, única y arrogante– y conquistadora, Católica 
y eterna. Todas claudicando de sus principios, modificando sus programas, maleando sus criterios y justificando 
los cambios de conductas, las mudanzas tácticas, la subversión de apellidos con palabras vanas que solo 
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De totes maneres, aquesta agrupació política no aconseguí implantació en altres municipis 
fora de Palma malgrat la visita propagandista del doctor José Maria Albiñana, cap del Partit 
Nacionalista Espanyol, que s’havia integrat dins el grup parlamentari de Renovació 
Espanyola.1383 L’horabaixa del dia 23 de desembre, el doctor Albiñana arribà, des de 
València,  en avió a Palma, on va ser rebut per un grup de persones afiliades a Renovació 
Espanyola.1384  
En les eleccions generals del 16 de febrer, Renovació Espanyola no va presentar cap candidat 
a les Balears, tot i que celebrà un míting a Sineu. 
 
9.1.9. EL PARTIT AGRARI ESPANYOL 
El 1930, es va constituir a Madrid el Partido Agrario Español, encapçalat per José Martínez 
de Velasco. En un primer moment, s’anomenà Partido Nacional Agrario, però el 1933 va 
haver d’eliminar l’adjectiu “Nacional.”  D’ideologia conservadora i obtingué el suport de 
bona part de les organitzacions pageses de petits i mitjans propietaris que havien col·laborat 
amb la CEDA. Va tenir una important implantació a Castella i Lleó.   
El partit es proclamà ràpidament republicà i va ser soci governamental dels radicals des de 
l’inici de la segona legislatura.1385 Des del punt de vista social, eren conservadors, però 

encubren ambiciones de mando y engaños al pueblo. En lo económico y en lo político, en lo social y en general 
en todos los órdenes de las actividades vitales de la Nación la triste experiencia republicana no dió a la Patria 
provecho y bienestar. Los obreros esperaban un régimen de trabajo y de justicia y han visto una realidad 
mezquina de holganza forzosa. Los capitalistas, los industriales y los propietarios han apreciado también las 
consecuencias de una administración alegre en el Tesoro público, en la ruina de las industrias, menores 
rendimientos de los capitales, y dificultades insuperables en la exportación de los productos de la tierra. Y es 
que se hace preciso el reajuste de la vida orgánica de la Nación dentro del marco histórico que ella misma 
al[sic] través de los siglos y las generaciones supo darse. El remedio de aquellos males, y el mejoramiento que 
todos deseamos solo puede obtenerse en un régimen de monarquía, que es símbolo de paz, de orden y de 
continuidad. No una monarquia de tipo absoluto, donde la Nación es patriotismo del Rey, si no de una 
monarquía tradicional donde el Rey [es] encarnación viviente de la Patria, es representación tangible de ese 
todo histórico, de esa unidad espiritual que se forma en las clases sociales de la nación y que se concreta en la 
idea sublime de la Patria misma, con el esfuerzo común de todos los que fueron y que han de ser en orden al 
tiempo. Renovación Española sostiene esos ideales, nace libre de ambiciones y rechaza cualquiera vaciedad. Se 
llama Católica porque superpone a todas las ideas la de la Fé, la de una Religión que confiesa, sin hacer de la 
religión bandera política pero sometiendo a la Ley moral todas sus actuaciones. Se llama monárquica porque es 
fiel a la historia de España. Renovación nace libre de hegemonías, de sangre y de dinero. Todos desde el obrero, 
hasta el señor más poderoso tienen su sitio en nuestra organización porque a todos debe unirles un solo amor, el 
de España, como les abarca un solo nombre, el de españoles. Renovación Española, quiere vivir en franca 
amistad con todos los partidos políticos. Con los que le son afines en defensa de los principios comunes. Con 
los que no lo son en beneficio de las necesidades nacionales y regionales. “Renovación Española” defenderá en 
el orden religioso los principios Católicos: en el político los principios monárquicos; en el Jurídico la sumisión a 
la ley dentro de una organización fundamental conforme con el espíritu de la tradición española; y en lo social 
la finalidad cristiana y democrática del bien común.” “Política local. Renovación Española en Palma”, a La 
Almudaina,  dijous, 17 de desembre de 1935, pàg. 6.  
1383 .- El 21 de desembre de 1935, des de Madrid, es comunicà que arribaria a Palma en viatge de 
propaganda per a l’organització del Partit Nacionalista Espanyol el doctor Albiñana. “Baleares fuera de 
Baleares. El Dr. Albiñana vendrá a Palma en viaje de propaganda política”, a La Almudaina, diumenge, 22 de 
desembre de 1935, pàg. 31. 
1384 .- “Política local. Llegada del señor Albiñana”, a La Almudaina, dimarts, 24 de desembre de 1935, pàg. 
9. 
1385 .- Així, en el Govern presidit per Alejandro Lerroux (desembre de 1933-abril de 1934) tingué com a 
ministre de Comunicacions José María Cid y Ruiz Zorrilla; en el Govern de Ricardo Samper Ibáñez (abril-
octubre de 1934), José María Cid continuà com a ministre amb la mateixa cartera; en el nou govern d’Alejandro 
Lerroux (octubre de 1934-setembre de 1935) hi tingué novament José María Cid com a ministre d’Obres 
Públiques i José Martínez de Velasco com a ministre sense cartera; en el Govern de Joaquín Chapaprieta 
(setembre-desembre de 1935) José Martínez de Velasco ocupà el Ministeri d’Indústria, Comerç i Agricultura, i 
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liberals en política i centraren la seva lluita en combatre la reforma agrària i en intentar 
modificar la Constitució per fer la República més conservadora i unitària.  
A Mallorca, s’hi implantà al començament de desembre de 1935. Així, el 2 de desembre, 
Bonaventura Rubí, Pere-Lluc Ripoll Oliver, Joan Massanet Moragues i l’advocat i cap del 
Cos de Correus Ricardo Cormenzana Vich presentaren al Govern Civil el projecte de 
reglament per a la constitució del Partit Agrari Espanyol, encapçalat a nivell estatal per José 
Martínez de Velasco.1386  
Segons aquest reglament provisional –estructurat en set articles– l’objectiu de la formació 
política era defensar “los intereses generales y económicos de la provincia, y especialmente 
los agrosociales”, a més de servir de “lazo de unión entre las agrupaciones comarcales que 
comprende, con facultades arbitrales y asesoras, y de intermediaria entre estas y el organismo 
superior central” (art. 1r).  
Els òrgans de govern del partit eren l’assemblea general –integrada pel Consell Provincial i 
els consells comarcals de les agrupacions i que s'havia de reunir obligatòriament una vegada 
a l’any– i el Consell Provincial –integrat pel president, vicepresident, secretari, tresorer i 
tants de vocals com agrupacions comarcals el formassin– (art. 2n, 3r, 4t i 5è). 
El 15 de desembre, es féu la reunió per a la constitució del nou partit i s’acordà, per 
unanimitat, elegir la Junta Directiva integrada per Pere-Lluc Ripoll Oliver (president), Joan 
Massanet Moragues (vicepresident), Bonaventura Rubí Rotger (secretari), Pere Servera Roca 
(tresorer-comptador) i, com a vocals, Josep Casasayas (1r), Bartomeu Simonet Cañellas (2n) 
i Antoni Rigo Sagrera (3r). Al mateix temps i de forma provisional va tenir el domicili social 
en el carrer de Sant Alons, núm. 28, però en el moment de la constitució del partit declarà 
que la seu del partit es trobava en la plaça de la Llibertat, núm. 7.1387 
No hi ha constància que aquesta formació política tingués altres agrupacions locals. En les 
eleccions generals de febrer de 1936, no hi presentà candidats, encara que donà suport a la 
candidatura de centre-dreta-regionalista. 
 
9.1.10. LA FALANGE ESPANYOLA 
Aquest partit polític, creat a Madrid l’octubre de 1933 per José Antonio Primo de Rivera. El 
febrer, a Madrid, el partit es fusionà amb les Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista –
JONS– i passà a denominar-se FE i de les JONS. 
A Mallorca, l’octubre de 1933, que es varen produir els primers contactes per formar algun 
grup de Falange Espanyola, amb els antics militants i dirigents de la Unió de Dretes, com 
Antoni Nicolau de Montaner, Alfonso de Zayas, Ferran Cotoner i el prevere Joan Crespí 
Nicolau. Oficialment, però, la constitució del nou partit a Palma va ser el gener de 1934, 
dirigida inicialment per un triumvirat, integrat per Antoni Nicolau de Montaner –que actuà 
com a secretari,– Francesc Borràs –rellevat després per Bartomeu Barceló– i Alfonso de 
Zayas. La resta de la junta directiva va ser integrada per Joan Sureda –que ocupà l’oficina 
política i de la delegació d’estudis–, Francesc Borràs –propaganda–, Nicolau Garau –delegat 
provincial d’acció–, Josep Moragues Monlau –delegat provincial d’organització local–, 
Fernando Serrano Súner, que aleshores vivia a Mallorca –secretari–, Bartomeu Cirer –
vicesecretari–, Joan Lladó –tresorer– i, com a vocals, Josep Rosselló, Rafael Moragues, 
Manuel Santos Lambarri i Joan Caldentey.  

en el Govern de Manuel Portela Valladares (desembre de 1935-febrer de 1936), José Martínez de Velasco 
detentà la cartera d’Estat. 
1386  .- Comunicació del 22 de novembre de 1935 al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.652. ARM. 
1387 .- Comunicació del 15 de desembre de 1935 de Bonaventura Rubí al Govern Civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.652. ARM.  
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El 20 de febrer, Jaume Mulet Pou, Bartomeu Cirer i F. Pujol varen presentar els estatuts de 
Falange Espanyola al Govern Civil per a la seva constitució oficial i la inscripció en el 
Registre d’associacions.1388 En l’article 1r d’aquests estatuts es definia com “una organización 
política cultural que se propone fomentar el estudio y divulgación de la historia de España y 
sus esencias vitales así como destacar y propagar sus valores típicamente nacionales.” 
Malgrat aquest formalisme estatutari, aquesta organització política tenia un caràcter 
antimarxista, rebutjava alhora la lluita de classes i el capitalisme i propugnava un estat 
totalitari, fonamentat en un nacionalisme espanyolista i oposat a qualsevol altre regionalisme 
o nacionalisme. Al principi, tingué la seu social al carrer dels Oms, núm. 120, baixos. 
Oficialment, el partit es va legalitzar el 12 de març. 
La Falange inicialment intentà entrar, sense gaire èxit, en el món obrer a través de la creació, 
l’11 de maig de 1934, d’un Sindicat Regional Autònom d’Obrers de la Producció i 
Distribució de Balears, impulsat pel prevere Joan Crespí i Joan Valenzuela. De totes 
maneres, amb més modèstia, aquesta organització passà a ser un simple Sindicat d’Oficis 
Diversos, lligat a la Falange Espanyola (6 d’agost de 1935), amb Joan Orpí, Pau Chimelis i 
una setantena d’afiliats. Aquesta organització va ser la base, poc després, de la proclamada 
Central Obrera Nacional Sindicalista –CONS–, seguint les decisions del partit a Madrid. 
També s’implantà a Palma el Sindicat Espanyol Universitari –SEU–. 
Mentrestant, el novembre de 1934, Alfonso de Zayas fou nomenat cap provincial, Antoni 
Nicolau, secretari i Joan Riera Cavaller, cap de milícies.. Altres dirigents destacats varen ser 
Ferran Cotoner, el prevere Joan Crespí Nicolau i Fernando Serrano Suñer. Aquell any, d’una 
manera lenta i sense massa concrecció s’havien constituït grups als municipis de Campanet 
(febrer, amb 15 militants), Felanitx (inicis d’any, amb 53 militants), Llucmajor (amb 81 
militants), Manacor (amb 131 militants) i Muro (desembre, amb 24 militants). 
El 1935, continuà la seva implantació territorial amb grups organitzats a Búger (18 militants), 
Fornalutx (maig, amb 16 militants), Petra (amb 50 militants), Santa Maria (amb 8 militants) i 
Sineu (març, amb 3 militants). De totes maneres, els inicis d’aquesta formació varen ser 
difícils a causa dels problemes econòmics i del poc èxit del seu proselitisme. El gener de 
1936, obrí delegació a Esporles.  
Durant la campanya dels comicis generals de febrer de 1936, Falange Espanyola a tot 
Mallorca solament organitzà dos mítings als municipis de Manacor i Campanet i també va 
estar al darrera de la vaga d’estudiants de l'Institut i l'Escola de Comerç de Palma. En aquells 
comicis, la Falange Espanyola i de les Juntes d’Ofensiva Nacional Sindicalista, que anà en 
solitari, no presentà candidatura a les Balears. De totes maneres, el 10 de febrer, des de la 
Prefectura Nacional de Madrid es comunicà que en els indrets on no es presentava 
candidatura s'havia de votar única i exclusivament el cap estatal José Antonio Primo de 
Rivera, que aconseguí un total de 96 vots, concentrats tots a Mallorca.1389 A Mallorca, la 
Falange Espanyola féu 96 vots (0,01%) i no superà el 0,35% dels vots a cap municipi. Havia 
concentrat els escassos vots sobretot a Palma (57). sa Pobla (13), Banyalbufar (7), Inca (3), 
Llucmajor (3), Manacor (4), Maria de la Salut (3) i Sineu (2). Així mateix, obtingué 1 vot a 
Esporles, Felanitx, Marratxí i Sóller. En canvi a Menorca i a les Pitiüses no tragué cap vot. 
 
 
 
 

1388 .- Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.469. ARM. Els estatuts estan datats a 
Palma el 19 de febrer de 1934. 
1389 .- “Las elecciones del domingo”, a La Almudaina, dimarts, 18 de febrer de 1936, pàg. 1, En el 
comentari del nombre de vots de les diferents candidatures, afirmà erròniament que la Falange “votó al señor 
Primo de Rivera, que obtuvo 243 votos.” 
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9.1.11. LA COMUNIÓ TRADICIONALISTA 
El fracàs de la candidatura d'Afirmació Dretana –formada per la Comunió Tradicionalista i la 
Dreta Autònoma Balear–, que optava pels dos escons de la minoria, en les eleccions generals 
de novembre de 1933 deixà en una situació de feblesa el tradicionalisme mallorquí. 
 
Un lleuger impuls organitzatiu 
De totes maneres, tot i que la Comunió Tradicionalista minvà el dinamisme públic que 
l'havia caracteritzat en el primer bienni republicà, continuà en una expansió territorial, amb la 
creació oficial de cercles locals a Manacor –el 8 de desembre de 1933, presidit per Manuel 
Torres Pallicer,–1390 i a Muro –el 8 de setembre de 1934, dirigit per Antoni Miquel Poquet.–
1391 El 31 de desembre de 1933, també és va constituir el Centre Tradicionalista d’Eivissa, que 
tingué com a president honorari José Fernández Nieto i com a president efectiu Josep 
Prats.1392 

1390 .- El 12 de setembre de 1933, Andreu Llabrés Llabrés, Pere Miquel Soler i Antoni Galmés Ginart 
signaren la instància i el reglament del Círculo Tradicionalista de Manacor, domiciliat en el carrer d’Artà núm. 
8, per ser aprovat pel Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.449. ARM. Els 
estatuts, signats per Antoni Galmés, Pere Miquel i Andreu Llabrés, duen la data del 12 de setembre de 1933 i 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 9 d’octubre de 1933. El 8 de desembre de 1933, es féu la reunió de 
constitució del Cercle, domiciliat en el carrer d’Amer, núm. 2, i després de la deliberació corresponent, es va 
proclamar la junta directiva integrada per Manuel Torres Pallicer (president), Pere Miquel Soler (vicepresident), 
Martí Bassa Riera (secretari), Bartomeu Caldentey Llull (vicesecretari), Jaume Bover Ferrer (tresorer), Antoni 
Galmés Ginard (comptador) i, com a vocals, Gaspar Mestre Grimalt (1r) i Martí Llodrà Ferrer (2n). Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.449. ARM. 
1391 .- El 27 d’agost de 1934, Llorenç Cloquell, Gabriel Malondra i Jaume Segura varen signar la instància i 
el reglament del Círculo Tradicionalista de Muro per enviar al Govern Civil per a la seva aprovació. Tenia el 
domicili social al carrer del Bisbe Albertí, núm. 18, 1er. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. 
Exp. 2.516. ARM. Els estatuts, signats per Llorenç Cloquell, Gabriel Malondra i Jaume Segura, duen la data del 
27 d’agost de 1934 i d’entrada en el registre del Govern Civil del 29 d’agost de 1934. El 8 de setembre de 1934, 
es varen reunir en el local social del carrer del Bisbe Albertí, núm. 18, la comissió organitzadora del Cercle –
integrada per Llorenç Cloquell, Gabriel Malondra i Jaume Segura– amb l’assistència de nombrosa concurrència. 
Va presidir la reunió Antoni Miquel Poquet i es va constituir l’entitat i es va elegir la junta directiva, integrada 
per Antoni Miquel Poquet (president), Jaume Segura Aguiló (vicepresident), Llorenç Cloquell Vallespir 
(secretari), Josep Julià Cantarellas (vicesecretari), Joan Picó Picó (tresorer-comptador) i com a vocals Baltasar 
Cloquell Vallespir (1r) i Josep Maria Segura Aguiló (2n). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. 
Exp. 2.516. ARM. El balanç econòmic de 1934 va ser de 80 ptes d’ingressos (recaptació de quotes mensuals) i 
de 75 ptes de despeses, distribuïdes en 65 ptes d’arrendament i 10 de premsa. Aleshores, integraven la junta 
directiva la mateixa directiva que el setembre de 1934 en el moment de la constitució. Comunicació sense data 
del secretari Llorenç Cloquell i del president Antoni Miquel al governador civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.516. ARM. 
1392 .- El 7 d’octubre de 1933, Ricard Barbarà signà la instància i els estatuts del Centro Tradicionalista 
d’Eivissa per presentar al Govern Civil per a la seva legalització. Tenia el domicili social al carrer del Comte 
del Rosselló, núm. 3. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.448. ARM. Els estatuts, 
signats per Ricard Barbarà i José Fernández Nieto, duen la data del 5 d’octubre de 1933 i d’entrada en el 
registre del Govern Civil del 9 d’octubre de 1933.El 31 de desembre de 1933, “en el nombre de Dios, por la 
grandeza de España y triunfo de la fé católica” es varen reunir en el local social interí del Centre, que també ho 
era de la Societat Columbòfila Eivissenca, un total de 49 socis fundadors, que havien estat convocats per Marià 
Escandell. Va obrir l’acte el prevere Marià Escandell, que explicà “las razones que indujeron diferir el acto que 
estaban celebrando para pasada la última contienda electoral en que al ambiente agitado por la lucha renace el 
sosiego y la calma.” Seguidament, el membre de la Comissió Organitzadora, Ricard Barbarà donà lectura al 
reglament, que va ser aprovat pels assistents. A continuació José Fernández de la Comissió Organitzadora 
prengué la paraula per “encomiar la labor que se proponían seguir los reunidos, a la que él dedicó su vida 
entera, proponiendo que se girase una visita de lealtad y cumplido al Sr. Obispo de la Diócesis” i que es 
nomenàs seguidament la junta de govern del centre, integrada per José Fernández (president honorari), Josep 
Prats (president), Joan Mayans (vicepresident), Josep Costa (comptador), Eduard Clorat (tresorer), Ricard 
Barbarà (secretari), Francisco Javier Cerón (vicesecretari) i, com a vocals, Joan Clorat i Joan Vilar. 
Seguidament, els elegits ocuparen la presidència i agraïren la distinció mentre manifestaren que estaven 
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Així, el diumenge, 3 de juny de 1934, s’inaugurà oficialment el Cercle Tradicionalista de 
Manacor. Des de Palma, s'hi varen traslladar un important nombre d'afiliats i, a les 20,30 h, 
s'inicià l'acte d'inauguració. Després que el cap regional comte de Torresaura declaràs 
inaugurat el centre en nom del cap del partit, se celebrà un míting en el qual varen participar 
Ferran Truyols, Lluís Soler, i Maria Quiles –en representació de la secció femenina.– A les 
23 h, es donà per acabat l'acte.1393  
El divendres, 29 de març de 1935, a la nit arribaren a Eivissa des de Palma el cap regional de 
les Balears de la Comunió Tradicionalista Espanyola comte de Torresaura, acompanyat del 
secretari regional Antoni Daviu, del president de la Joventut Tradicionalista Martí Mayol i 
del propagandista i picapedrer Lluís Soler,1394 amb l'objectiu d'inaugurar oficialment el Cercle 
Tradicionalista d'Eivissa. Després de la celebració d’uns actes religiosos el dissabte dia 30 a 
la nit –una “Hora santa”– i el diumenge dia 31 al matí –una comunió general en l'església de 
Sant Domingo–, a les 10 h, es va procedir a la inauguració de la nova entitat, situada en el 
carrer d'Eugenio Molina, núm. 14, 1r pis.1395 Incialment es va llegir un telegrama d'adhesió de 
Josep Quint Zaforteza i després el vicari general Vicenç Serra Orvay va efectuar 
l’entronització del sagrat cor, la benedicció del local i va llegir unes quartilles de felicitació 
als directius i assistents. Seguidament, el comte de Torresaura va procedir a la inaguració del 
local –també afirmà que no havia anat a l’illa “en sentido de lucha sino de paz i recordà el 
primer president del Comitè d'Eivissa José Fernández Nieto.– A continuació, hi hagué 
intervencions dels dirigents locals Joan Planells Roig –sobre “Labor de la Juventud 
Tradicionalista”–, Francesc Tur Ribas –sobre “El Sagrado Corazón y el Tradicionalismo”– i 
Josep Costa Ferrer –de Santa Gertrudis i membre de la Joventut d’Eivssa sobre “Cuando y 
como yo supe que era tradicionalista, sin saberlo”– i dels mallorquins Martí Mayol –de la 
Joventut de Palma que explicà que era la tradició, que “la constituyen los grandes hechos de 
España” –, Antoni Daviu –que dissertà sobre la premsa– i Lluis Soler.1396 
 
 
 

“dispuesto a defender la trilogía del partido Tradicionalista español.” Acte seguit, prengué la paraula el “veterà 
lluitador de l’ideal tradicionalista” Antoni Ferrer Marí, de Sant Carles, que proposà un vot d’agraïment als 
iniciadors del centre, que va ser aprovat per unanimitat. Després, Marià Escandell va intervenir per proposar 
que en totes les actes es començàs amb la frase “En el nombre de Dios”, essent aprovat. També va lliurar 
gratuïtament els llibres necessaris per al règim del centre, que foren acceptats. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.633. Exp. 2.448. ARM. A la còpia de l’acta fundacional hi ha la relació dels 49 socis fundadors. 
1393 .- “Política local. Inauguración de un Círculo Tradicionalista en Manacor”, a La Almudaina, dimarts, 5 
de juny de 1934, pàg. 3. 
1394 .- “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.429. Eivissa, dissabte, 30 de març de 1935, pàg. 4. 
1395 .- Ocuparen la presidència el vicari general Vicente Serra Orvay, el cap provincial de la Comunió 
Tradicionalista de Balears comte de Torresaura, el consiliari del Cercle Marià Escandell, l’obrer del Cercle de 
Palma Lluís Soler i el president del Cercle. “La política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 
2 d'abril de 1935, pàg. 2 (crònica àmplia). 
1396 .- Soler va combatre el liberalisme, “origen del socialismo, pues ha empobrecido a las clases 
trabajadoras, motivando su reacción contra la explotación de que eran objeto. Pero el liberalismo y el socialismo 
están ya en decadencia. Lo demuestran Italia, Alemania, Austria, Portugal, etc. En Rusia, el asesinato de 
Kiroff.” A més, sobre política estatal digué que no “está conforme que se indulte a los jefes, que han 
desencadenado la revolución, y se condene a los pobres obreros.” Acabà propugnant per la unió de les dretes. A 
la nit, el comte de Torresaura i els altres dirigents visitaren a Matutes i també s’organitzà una vetlada 
necrològica a la memòria de l’antic cap de la Comunió Tradicionalista d'Eivissa, José Fernández Nieto, amb 
discursos de Planells Torres i Soler. “La política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.431. Eivissa, dimarts, 2 
d’abril de 1935, pàg. 2 (crònica àmplia) i “De política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.430. Eivissa, dilluns, 1 
d’abril de 1935, pàg. 4 (crònica més breu). També “La política local”, a Diario de Ibiza, núm. 13.430. Eivissa, 
dilluns, 1 d’abril de 1935, pàg. 2; “De política local. Inauguración del Círculo Tradicionalista”, a Excelsior, 
núm. 276. Eivissa, 3 d’abril de 1935, pàg. 4, i “De Ibiza”, a La Almudaina, divendres, 5 d’abril de 1935, pàg. 2. 
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La creació de la Federació de Joventuts Tradicionalistes de Mallorca 
El 28 d’abril de 1934, Guillem Daviu Estaràs i Joan Vidal presentaren al Govern Civil una 
instància i els exemplars dels estatuts de la societat Federació de Joventuts Tradicionalistes 
per a la seva constitució legal i oficial.1397 
Segons els estatuts, formats per 30 articles, definien a la Federació de Joventuts 
Tradicionalistes de Mallorca com a una “continuación y ampliación de la llamada Juventud 
Escolar Tradicionalista [...] Su fin es eminentemente cultural y educativo. Tiende a la 
formación integral de sus miembros, mediante la cultura moral y física, científica y artística 
de los mismos, enmarcada dentro del programa y bajo el lema de la Comunión 
Tradicionalista” (art. 1r) 
Els mitjans que apuntava per aconseguir les finalitats proposades s'estructuraven en quatre 
apartats: el primer, per a la formació i cultura moral, pensaven celebrar conferències 
quaresmals i periòdiques sobre temes religiosos i morals; celebració de les festivitats de la 
Immaculada Concepció –patrona de “las Españas”–, Sant Pelai –patró de la Federació– i Sant 
Tomàs de Aquino –patró dels estudiants catòlics. – També s’apuntà la reunió setmanal d’un 
Cercle d'Estudis doctrinals i apologètics, sota la direcció tècnica d’un consiliari eclesiàstic. 
Per a la cultura física, preveia l'organització d’una agrupació gimnàstica; seccions esportives, 
com ciclisme, futbol i tennis, i una secció excursionista. Per a la formació i cultura científica, 
apuntà la celebració de conferències periòdiques de temes històrics, científics, o socials; la 
constitució d’una biblioteca selecta “en la que tengan preferencia las obras dedicadas a la 
formación de las juventudes”, el llibres de text dels centres de segon ensenyament i els 
tractats professionals d'arts i oficis. Per a la formació i cultura artística, feia comptes 
organitzar una reunió setmanal, “a ser posible”, de la càtedra de declamació, amb exercicis 
de lectura i de recitar composicions; l'organització de certàmens i concursos literaris; 
vetlades literario-musicals; agrupacions coral i musical; exposicions d'obres d'art i treballs 
manuals (art. 2n). 
La Federació de Joventuts Tradicionalistes era integrada per la Joventut Escolar 
Tradicionalista –formada per joves estudiants de les diverses carreres de ciències i de lletres– 
i la Joventut Tradicionalista –integrada pels sectors juvenils d'arts i oficis, comerç i 
indústria.– Des d’aleshores, ambdues agrupacions havien d’estar unides sota una mateixa 
junta directiva en les finalitats comunes de la Federació, però independents entre sí, 
mitjançant les respectives comissions en les qüestions estrictament concretes (art. 4t).  
L'entitat estava formada per tres tipus de socis: honoraris –que havien de ser distingits per la 
Junta Directiva pels “seus sacrificis” a favor de la Federació o de la causa tradicionalista–, 
protectors –que contribuïen amb els seus donatius mensuals al sosteniment de la Federació i 
el que acabat els seus estudis, o passada la seva joventut, continuassin satisfent la quota– i 
numeraris –que havien de ser admesos per la Junta Directiva en una de les dues agrupacions i 
presentat per dos socis numeraris o protectors.– 
Per al seu funcionament intern, la Federació s'havia de dividir en les seccions –eventuals o 
permanents– que consideràs oportú la Junta Directiva. Cada secció havia de ser regida per un 
prefecte, que seria vocal de la Junta Directiva mentre duràs el seu mandat. A més, tots els 
acords de les seccions per a ser vàlids havien de ser aprovats per la Junta Directiva de la 
Federació (art. 9è). 
S'establia, a més, que per la finalitat pròpia de cada una de les dues agruacions integrants de 
la Federació –tant la Joventut Escolar Tradicionalista com la Joventut Tradicionalista– cada 
una tendria una comissió de tres o més individus, elegits entre els socis numeraris. “En sus 

1397  .- Instància del 28 d’abril de 1934, signada per Guillem Daviu Estaràs i Joan Vidal, al governador 
civil. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.634. Exp. 2.491. ARM.  
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determinaciones exclusivamente propias, gozarán de perfecta autonomía”, prèvia la 
comunicació dels seus acords al president de la Federació (art. 10è). 
El govern i la direcció de la Federació estava a càrrec de la Junta Directiva, que havia 
d'atendre les indicacions de les comissions respectives i els desitjos de la Junta General (art. 
11è). La Junta Directiva de la Federació era integrada per un president, dos vicepresidents –
un de la JET i altre de la JT–, un secretari, un tresorer-comptador, un bibliotecari, el 
vicesecretari i tresorer –quan es consideràs oportú– i tants de vocals com a prefectes de 
seccions existissin en la Federació. D’entre aquests càrrecs únicament eren incompatibles 
entre si els de president, secretari i tresorer, a més del de president amb els de vicepresident 
(art. 13è).  
Pel que feia a la Junta General, s’havia de reunir a primers d'octubre i a mitjans d'abril per 
assabentar-se sobre la marxa de la Federació. Així mateix, podia ser convocada a criteri de la 
Junta Directiva o si ho demanava la majoria de socis numeraris o protectors (art. 12è). 
De l'article 14è al 19è establien les funcions de cada càrrec de la Junta Directiva. A més, la 
directiva havia de designar un abanderat entre un dels seus membres, que seria el portador 
del banderí en els actes oficials (art. 20è). L’entitat també estava dirigida espiritualment per 
un consiliari eclesiàstic, que ostentaria el títol de president honorari i havia d'ocupar en tots 
els actes que assistís la presidència d'honor (art. 21è). A més, els càrrecs de la Junta Directiva 
i de les comissions eren per un any i tots podien ser reelegits (art. 22è). 
S'implantava en la Federació el vot consultiu per a l’elecció de càrrecs en la Junta Directiva. 
Cada una de les agrupacions federades –la JET i la JT– havien de deliberar per separat 
assenyalant tres comissionats. Les respectives deliberacions havien de ser presentades al 
consiliari i aquest, “orientado por ellas” presentaria a la Federació una candidatura que 
després havia de ser elegida en vot particular i proclamada en el primer acte oficial o en Junta 
General de la Federació. Si la primera consulta no donàs resultat s’ampliaria en una altra. 
Elegits d’aquesta manera el sis o més vocals de la Junta Directiva, aquesta havia de nomenar 
en la seva primera reunió els caps de les seccions (art. 23è). 
Les despeses de la Federació s’havien de cobrir per una quota mensual obligatòria de 0,50 
ptes i voluntària a partir d'aquesta quantitat. Als tres mesos d'estar un soci en descobert havia 
de ser donat de baixa (art. 24è). Així mateix, es donaria de baixa temporal o definitiva el 
soci, l’actuació del qual no estàs d'acord amb les finalitats de la Federació (art. 25è). A més, 
s’establia que tos els membres de la Junta Directiva s’havien de rellevar per setmanes en el 
càrrec de vigilar, com a “director de setmana” el bon ordre de l'entitat (art. 26è). 
Finalment, la Federació afirmava que únicament podria ser dissolta, d'una banda, per ordre 
de la Prefectura provincial de la Comunió Tradicionalista o per ordre governativa i, de l’altra, 
en cas de ser integrada per menys de 6 membres (art. 28ë). Els seus fons, en cas de 
dissolució, havien de passar al Cercle Tradicionalista de Palma i si aquest no existís, a 
beneficència (art. 29è). 
El 18 de maig de 1934, a les 20,30 h, es varen reunir en el Cercle Tradicionalista els joves 
iniciadors de la federació per constituir-la i elegir la directiva, que va ser integrada per 
Guillem Daviu (president), Josep Sancho (vicepresident de la J.E.T.), Miquel Roig 
(vicepresident de la J.T.), Alfons Casasnovas (secretari), Antoni Daviu (tresorer-comptador), 
Miquel Pascual (bibliotecari), Bartomeu Cañellas (vicesecretari), Pere Joy (vicetresorer) i 
Jaume Seguí (vocal prefecte de la Càtedra Declamatòria). Després de resar una avemaria, 
s’aixecà la sessió.1398 La seu social de la federació era al Cercle Tradicionalista, del carrer de 
Sant Jaume, núm. 21, 1r, de Palma. 

1398 .- Certificació de l’acta de constitució, signada pel president Guillem Daviu i pel secretari Alfons 
Casasnovas, enviada al Govern Civil. Registre d’associacions del Govern Civil. Sign. 1.634. Exp. 2.491. ARM. 
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Durant el bienni radical-cedista, el Cercle Tradicionalista continuà organitzant les 
commemoracions de les festes dels Reis Mags,1399 dels Màrtirs de la Tradició,1400 de 
l'exaltació de la Santa Creu,1401 de l’onomàstica de María de las Nieves de Braganza,1402 de 
sant Pelai o Dia del Nin Tradicionalista,1403 del patró d’Espanya Sant Jaume,1404 i de la 
Immaculada Concepció.  
Així mateix, la Joventut Escolar Tradicionalista celebrà (13 de febrer de 1934) una vetlada 
literario-musical per commemorar el "Dia del Papa."1405 
També es mostrà bastant activa l'Associació Benèfica de Dames Tradicionalistes La 
Margarida –i especialment la seva Càtedra de Declamació– que celebrà vetlades literario-

1399 .- El dissabte, 6 de gener de 1934, se celebrà en el Cercle Tradicionalista la commemoració de la 
festivitat dels Reis Mags. L’acte començà amb el cant de l'himne de les Margarites i després les nines Isabel 
Fuster, Maria del Carme Ramonell, les germanes Maria del Carme i Paquita Bosch Cañellas, Maria del Carme 
Zaforteza, Antònia Bosch, Joana Mayol, Genoveva Simon i Maria Esteva representaren “Els Reis”, “La 
Colcada”, “Ses sordes” i “Confianza.” Acabades aquestes representacions es va efectuar el repartiment de 
juguetes als nins pobres. “En el Circulo Tradicionalista”, a La Almudaina, dimecres, 10 de gener de 1934, pàg. 
4. 
1400 .- El diumenge, 11 de març de 1934, la Junta Directiva del Cercle Tradicionalista organitzà una missa 
de comunió pels Màrtirs de la Tradició en l’església del Convent de Santa Magdalena. “Noticias varias. 
Invitación”, a La Almudaina, dissabte, 10 de març de 1934, pàg. 3. 
1401 .- El dijous, 10 de maig de 1934, en la sala d’actes del Cercle Tradicionalista se celebrà una vetlada 
literària musical en honor a l’Exaltació de la Santa Creu. “Velada Literaria Musical”, a La Almudaina,  
dimecres, 9 de maig de 1934, pàg. 2 (anunci). 
1402 .- El diumenge, 5 d’agost de 1934, la Junta Directiva de Les Margarides, amb motiu de l’onomàstica de 
“nuestra augusta señora” María de las Nieves celebrà una missa de comunió a les 8 h en l’església de la 
Concepció de Palma i després en el seu local social del carrer de Sant Jaume, núm. 69, entresól, celebrà un acte 
benèfic. “Noticias varias. Agrupación benéfica de damas tradicionalistas “La Margarita”, a La Almudaina,  
divendres, 3 d’agost de 1934, pàg. 3. L’11 d'agost de 1935, les Margarites convidaren a les seves militants i a 
les altres entitats tradicionalistes a assistir a la missa a l’església de les religioses de Santa Magdalena per 
commemorar l’onomàstica de María de las Nieves. Acte seguit, en el local social, es varen repartir bons d’arròs 
i pa entre els pobres de cada parròquia. “Agrupación Benéfica “La Margarita”, a La Almudaina, dissabte, 10 
d’agost de 1935, pàg. 2 (anunci).  
1403 .- El 23 de juny de 1935, en el Cercle Tradicionalista de Palma celebrà una vetlada literario-musical per 
commemorar la festa de Sant Pelai i el Dia del nin tradicionalista. El programa de la vetlada era que s'iniciàs 
amb un breu parlament sobre l'acte, la presentació del Cor del Cercle Tradicionalista i un recital de poesies i de 
cant per membres del Requetè, la Joventut Escolar i les Margarides. També es posà en escena la peça còmica 
"El Miedo ridículo" i finalment un "gran final patriótico" pel Batalló Infantil de Llucmajor, acompanyat pel Cor 
del Cercle. "En el Círculo Tradicionalista", a La Almudaina, diumenge, 23 de juny de 1935, pàg. 2 (anunci). 
1404 .- El dijous, 25 de juliol de 1935, com de costum, la Comunió Tradicionalista commemorà la festa del 
patró d'Espanya, Sant Jaume. Al matí, en l'església de Santa Magdalena se celebrà una missa de comunió 
general, celebrada pel canonge Antoni Sancho "el cual dirigió a los asistentes numerosos adecuada plática 
aluiva[sic] a la fiesta que se celebraba. Crecidísimo número de tradicionalistas se acercaron a la Sagrada mesa y 
también lo hicieron buena representación de la sección femenina “Margaritas.” A l'horabaixa, en el camp de 
futbol del CE Mallorca es jugà un partit entre el CE Puigpunyent i C.D.G.E.T. Posteriorment, en la sala teatre 
del Cercle Tradicionalista de Palma va ser estrenada la comèdia "Mossonarias", original de Aina de Villalonga 
de Morey. El repartiment d'aquesta obra va ser integrat per Donya Sagrario (Isabel Buades), Mis Ketti (Mercè 
Zaforteza), Florència (Catalina Pujol), Donya Lluïseta (Antònia Bosch), Mari (Genoveva Simon), Rosa (Maria 
del Carme Bosch) i Coralito (Juanita Colomer). Com a final de la festa, el cor de nines de les Margaritas va 
cantar el patriòtic i tradicionalista cant “Dicen que la margarita.” “La fiesta de Santiago. En el Círculo 
Tradicionalista”, a La Almudaina, diumenge, 28 de juliol de 1935, pàg. 7 (crònica). 
1405 .- “Juventut Escolar Tradicionalista. Velada literario-musical”, a La Almudaina, dimarts, 13 de febrer 
de 1934, pàg. 3 (anunci). La vetlada s’inicià a les 18,30 h, i els membres de la Càtedra de Declamació varen 
interpretar una sarsuela i el discurs final havia de tractar sobre “las grandezas del Pontificado”, a càrrec del 
consiliari del Cercle d’Estudis. 
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musicals, com les dels diumenges, 8 d'abril de 1934,1406 3 de febrer de 1935.1407 i 17 de 
novembre de 1935.1408 
Així mateix, el Cercle Tradicionalista de Llucmajor celebrà (10 de gener de 1935) en el teatre 
Recreatiu un acte d’afirmació tradicionalista i el repartiment de juguetes als nins dels socis 
obrers.1409 
 
La creació d'un Secretariat Polític 
El 9 de juny de 1934, el cap regional de la Comunió Tradicionalista de les Balears va 
constituir un Secretariat Polític, amb l’objectiu d’intensificar la propaganda i el creixement 
dels ideals en tota la regió. Es posà en coneixement de totes les entitats i agrupacions i els 
comitès i afiliats en general de la Comunió a totes les Balears que s'havien de dirigir-se a 
aquest Secretariat –instal·lat interinament en el Cercle Tradicionalista de Palma, del carrer de 
Sant Jaume, núm. 21– per a totes les demandes, consultes i correspondència, atenent-se 
igualment a totes les indicacions formulades pel mateix.1410 
El 18 de febrer de 1935 el Cercle Tradicionalista organitzà la celebració d’una missa per les 
intencions de la Secretaria General en l'església de Sant Miquel i en la capella de Nostra 
Senyora de la Salut, essent celebrada pel canonge de la Seu, Joan Sirvent.1411 
 

1406 .- El programa d'actes va consistir en un discurs de presentació d'Alfons Casasnovas; una “romanza” de 
Joan J. Nadal; “poesies” per Maties Arbona; l'esbós dramàtic “Como la tumba”, a càrrec de Jaume Seguí, Ignasi 
Fuster, Pere Joy, Francesc Quetglas, Joan Nadal i Joan Balduch; “poesies” per Teodor Tayala; “Señor, mi patria 
llora” per Joan Balduch; la sarsuela “El duende” a càrrec de Fuster, Quetglas, Nadal i Montojo, i una salutació 
final de Monserrat. “En la Comunión Tradicionalista de Baleares”, a La Almudaina, diumenge, 8 d'abril de 
1934, pàg. 2 (anunci). 
1407 .- “En el Círculo Tradicionalista”, a La Almudaina, dissabte, 2 de febrer de 1935, pàg. 2 (anunci). El 
programa de la vetlada consistí en la comèdia d'un acte “Lo que inventan las mujeres”, representada per les 
senyoretes Vaquer, Buades, Verger i Marroig; el recital de poesies a càrrec de les senyoretes Consol Verger, 
Margalida Marroig i Carme Bosch, la interpretació de la senyoreta Coll Viñals d'alguns composicions musicals 
i la comèdia d'un acte “Dues doctrines”, obra d'Aina Villalonga de Morey, interpretada per les senyoretes 
Zaforteza, Buades, Vaquer, Coll, Bosch, Pujol i Rull. L'acte acabà amb el cant de l'Himne de Las Margarides 
per un cor de “quince niñas tocadas con sus respectivas boinas blancas”, acompanyades al piano pel senyor 
Esteva. “Velada en el Círculo Tradicionalista”, a La Almudaina, dijous, 7 de febrer de 1935, pàg. 2 (crònica). 
Pel que fa a l'assistència de públic, segons la nota periodística, “los espaciosos salones del Círculo mucho antes 
de empezar el acto, eran insuficientes para contener a la numerosa concurrencia que llenaba por completo el 
local.” 
1408 .- El 17 de novembre de 1935, l'Associación Benéfica de Damas Tradicionalistas “La Margarida” 
organitzà una vetlada en els salons del Cercle Tradicionalista en la qual s'havien de posar en escena les 
comèdies “Dues doctrines”, d'Aina Villalonga Zaidin de Morey, i “Beatures”, de Maria Esteve de Vicens. 
“Asociación Benéfica de Damas Tradicionalistas "La Margarita”, a La Almudaina, dissabte, 16 de novembre de 
1935, pàg. 6 (anunci). 
1409 .- “De Lluchmayor. Velada tradicionalista”, a La Almudaina, dijous, 17 de gener de 1935, pàg. 3 
(crònica). L'acte, que començà a les 20,30 h, va ser presidit per Ramon Orlandis i s'encarregà de fer la 
presentació dels oradors el secretari del Cercle Nadal Benet, que després de saludar els oradors de Palma, va 
dedicar un sentit record al malaguanyat diputat Marcelino Oreja i demés màrtirs assassinats a Astúries i 
Mondragón i féu un elogi dels cossos armats. Seguidament varen intervenir Joan Salvà –que donà a conèixer 
alguns punts del programa tradicionalista i criticà durament la tasca dels líders socialistes–, Jaume Seguí –que 
saludà la joventut de Llucmajor en nom de la de Palma i parlà sobre l'èxit del Congrés de les Joventuts 
Tradicionalistes celebrat recentment a Madrid– i Lluís Soler –que recordà la finalitat de l'acte que s'havia de 
celebrar i explicà alguns esboços del programa tradicionalista.– Acabats els discursos, es recitaren algunes 
poesies i seguidament es varen repartir les juguetes als nins pobres. 
1410 .- “Política local. Comunión Tradicionalista de Baleares.- Secretariado Regional Tradicionalista”, a La 
Almudaina, diumenge, 10 de juny de 1934, pàg. 2. 
1411 .- “Noticias varias. Círculo Tradicionalista”, a La Almudaina, diumenge, 17 de febrer de 1935, pàg. 3 
(anunci). 
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La inauguració del nou local del carrer de Sant Jaume, núm. 38 
El dilluns, 22 d’abril de 1935, el Cercle Tradicionalista inaugurà el nou local al carrer de Sant 
Jaume, núm. 38, de Palma.1412 Al migdia va ser beneït per l'ecònom de l'església de Sant 
Jaume, Jaume Espases, i a les 17 h, es féu una vetlada recreativa. Hi hagué discursos del 
president del Cercle Josep Quint Zaforteza Amat –que historià la vida de renaixement del 
Cercle Tradicionalista a Mallorca i convidà els assistents al míting del dia 28 d'abril–, Alfred 
Llompart –que també convidà al públic a assistir al míting del proper diumenge1413 i exposà la 
doctrina tradicionalista “que ha de ser en último término la salvación de España.” – També 
varen llegir poesies Martí Mayol i Antoni Esteva –el seu original “La Ximbomba” – i el 
Cercle Tradicionalista de Capdepera posà en escena una ballada popular.1414 
 
La Setmana Tradicionalista a les Balears. La visita dels propagandistes i diputats a 
Corts José María Lamamie de Clairac, Luis Arellano i Ginés Martínez 
Entre el 27 de març i el 13 d'abril de 1935 la Comunió Tradicionalista de les Balears 
organitzà un concurs de cartells entre els afiliats al partit –cercles, requetès, joventuts i 
Margarides– per anunciar el míting del 28 d'abril en el qual havien d'intervenir el diputat a 
Corts per Salamanca i delegat especial de Propaganda José María Lamamié de Clairac, el 
diputat a Corts per Navarra i delegat especial de Joventuts Luís Arellano Dihinx i el diputat a 
Corts per Sevilla i obrer ferroviari Ginés Martínez Rubio.1415 El 22 d'abril, la Delegació 
Regional de Propaganda féu públic l'acord del jurat del concurs de cartells de premiar el 
dibuix de Carles Zaforteza.1416 
El 28 d'abril, en la nova seu del carrer de Sant Jaume, núm. 38, se celebrà en el pati el míting 
tradicionalista. S'havien instal·lat en totes les sales de la casa altaveus i en tots hi havia 
nombrós públic. Varen ocupar la presidència de l'acte els oradors Martínez, Arellano i 
Lamamié de Clairac, a més del cap regional de la Comunió comte de Torresaura, el president 
del Cercle Quint Zaforteza i els membres de la Junta Directiva Llompart, Truyols, Cortès, 
Soler, Pau F. Cortès i Damià Mas. S'encarregà de fer la presentació dels oradors el comte de 
Torresaura que féu un petit esbós biogràfic de cada un d'ells i alabà la seva gestió. 
Seguidament varen intervenir Ginés Martínez,1417 Luis Arellano,1418 José María Lamamié de 

1412 .- El programa era el següent: a les 9 h, missa general en l'església de Santa Margalida; a les 12 h, 
benedicció del nou local; a les 17 h, vetlada recreativa i presentació del quadre de balls regionals del Cercle de 
Capdepera. “Política local. Círculo Tradicionalista.- Inauguración del nuevo local”, a La Almudaina, diumenge, 
21 d'abril de 1935, pàg. 2 (invitació).  
1413 .- Comentà que el desig dels organitzadors era celebrar l'acte en un gran local amb entrada lliure, però 
el governador havia obligat que l'assistència fos per invitació. “Política local. El nuevo local del Círculo 
Tradicionalista”, a La Almudaina, dimecres, 24 d'abril de 1935, pàg. 3 (crònica). 
1414 .- “Política local. El nuevo local del Círculo Tradicionalista”, a La Almudaina, dimecres, 24 d'abril de 
1935, pàg. 3 (crònica). 
1415 .- “Política local. Comunión Tradicionalista de Baleares”, a La Almudaina, dimecres, 27 de març de 
1935, pàg. 4 (convocatòria i bases). 
1416 .- La nota afirmava que “han sido presentados al mismo gran número de variados y artísticos dibujos.” 
El premi va consistir en 50 ptes. “Política local. Comunión Tradicionalista de Baleares.- Delegación Regional 
de Propaganda”, a La Almudaina, dimarts, 23 d'abril de 1935, pàg. 4. 
1417 .- Martínez començà fent elogis de les belleses de Mallorca i “exteriorizando el saludo de la suya a los 
mallorquines. Os traigo un saludo de la Andalucía roja, que lo es por la sangre que corre por sus venas.” 
Seguidament, parlà de la “ola de desengaño que ha invadido a España después de la implantación de la 
República” per seguir exposant “como se forman los partidos políticos, a base de promesas, para sacar la 
consecuencia de que son todos iguales, que sólo caben dos excepciones: la del partido capitalista y la del 
obrerista. La lucha de clases es consecuencia del sistema, y los sistemas son todos iguales. Precisa conocer una 
doctrina que establezca en el equilibrio, porque es imposible que en un partido convivan las dos clases. El 
núcleo obrero no puede convivir con el núcleo conservador. Tiene que luchar de preciso contra el capital, 
porque todo el que se supedita, perece. El germen de la lucha está en el sistema económico. El marxismo tiene, 
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Clairac.1419 L'acte es desenvolupà sense cap incident i s'encarregaren de la col·locació dels 
convidats els requetès que anaven amb la boina vermella. 

en parte, razón de ser. Recogió lo que dejamos en el camino. Y yo, en este aspecto, le concedo toda la razón.” A 
continuació, parlà dels gremis i de la seva tasca. Afirmà “la llegada de los enciclopedistas, que con la promesa y 
la lucha por la libertad establecieron la de postratación, y entonces el capitalismo esperaba a que su mercancía 
hombre estuviese barata para hacerse con ella y por ende lucrar sus millones. Ello hizo que los obreros se uniran 
para defender sus intereses al amparo de las mismas teorías. Hoy no cabe desagruparlos. O sentamos un nuevo 
sistema o hemos de dejarles el paso franco. O un paso atrás para continuar la obra del cristianismo, o hacia el 
comunismo. No caben términos medios. Apenas salidos del movimiento de octubre, entramos en otro. A la 
revolución hay que destrozarla, o nos destroza. El camino es el de la contrarrevolución, pero siempre con 
justicia. Los obreros consiguieron con la pistola lo que no puedieron con las lágrimas, y es necesario aportar 
medios verdaderamente eficaces. Yo soy político que odia cordialmente a la política, porque en ella dí con que 
era donde existia más farsa: porque estoy convencido de que la política, tal como se entiende, es criminal. Se 
ampara tras la legalidad y ésta no es sino las condiciones que imponen los vencedores. Cuando la legalidad 
repugna a la conciencia, no se ha de respetar.” En aquest sentit, parlà dels crits subversius “entendidos así según 
la época que se ha atravesado” i precisà que “se conozca el tradicionalismo y por ello me lancé a esa política.” 
Va prometre ocupar-se extensament d'aquest tema en la seva conferència que estava anunciada. Per acabar, 
negà la indiferència en les formes de govern, “cosa que cree absurda” i estimulà a anar a la lluita pels seus 
ideals. "El mitin de los tradicionalistas", a La Almudaina, dimarts, 30 d'abril de 1935, pàg. 1 
1418 .- Arellano salduà als mallorquins en nom de Navarra, “de aquellos hermanos que sienten en igual 
forma.” A continuació va al·ludir a les seves campanyes de propaganda que “son tildadas de románticas. Pero a 
los que tal dicen les contesto que están equivocados. La historia se repite. Se pueden perder dos veces, pero 
también se puede ganar una. No he perdido las esperanzas.” Afirmà que “los tiempos cambiaron, que las ideas 
liberales están agazapadas” i recordà que el mateix Royo Villanova havia dit “en pleno parlamento que esperaba 
ser el último liberal de España.” Seguidament, parlà del paper que havia de jugar la joventut, que “necesita de 
muchas cosas que sólo puede hallar en el tradicionalismo. Ha de huir de esas juventudes que se colocan al lado 
de un fichero únicamente para votar. Porque eso es matar al pueblo español, que nunca ha sido así. Eso sería 
alternar el papel del Quijote con el de Sancho, colocando a aquél tras el curro de éste.” Assenyalà que “el 14 de 
abril no hubo revolución, que ésta vino implantarse el liberalismo. Hay que terminar con el sistema para 
empezar una era de verdadera vida. No somos partidarios de los medios legales. Sólo nos detendrá la licitud, 
porque somos católicos. La legalidad no tiene valor, y para la juventud, menos. Nuestra juventud debe tener 
valor par llegar a sacrificio, porque por algo somos los herederos de aquellos mártires, que murieron por nuestro 
lema.” Seguidament va al·ludir a la frase “los jefes no se equivocan” que va rebatre per entendre que “siempre 
ha de haber discrepancia cuando se da una orden. Hemos de trabajar con disciplina y con sacrificio. Yo no os 
puedo exigir un sacrificio diario, pero si un pequeño sacrificio, el sacrificio de unas comodidades, de unos 
pequeños gastos para que redunden en beneficio de nuestros hermanos perseguidos por la causa. A nuestro 
partido no se viene de medrar, sino a sacrificarse, a laborar con desinterés.” A més, explicà que en la 
conferència que havia de donar s’estendria més sobre aquest tema i acabà posant d’exemple un conte 
d’Henderson, “el de los vestidos invisibles, cuyo truco descubrió un niño inocente, para relacionarlo con la 
actual Constitución, cuyo truco viene a descubrir el tradicionalismo.” “El mitin de los tradicionalistas”, a La 
Almudaina, dimarts, 30 d'abril de 1935, pàg. 1. 
1419 .- “Política local”, a La Almudaina, diumenge, 28 d'abril de 1935, pàg. 3 (anunci) i “El mitin de los 
tradicionalistas”, a La Almudaina, dimarts, 30 d'abril de 1935, pàgs. 1-2 (àmplia crònica). Lamamié de Clairac 
començà elogiant els companys que l'havien precedit en l'ús de la paraula. Afirma que “la materia de que tengo 
que hablarles es inagotable, por eso me quedan aun cosas que decir y mostrar conceptos que resaltar, para no 
dejar perdido lo que constituye la esencia de nuestro ideario, y que por prejuicios o piadosas intenciones no es 
hoy por muchos bien comprendido. Nosotros tenemos, los tradicionalistas un progama completo en los ordenes 
social, político y económico, y tenemos una conducta que es un complemento de aquel, cosas ambas de las 
cuales nos enorgullecemos. Y nuestra conducta y nuestro programa van siempre paralelos y este paralelismo es 
lo que distingue al tradicionalismo de otros partidos cuyos programas van por una parte y los actos por otra. Eso 
es algo fundamental.” Acte seguit, passà a fer un lleuger resum de l'ideari tradicionalista. “Digo ideario porque 
de programas está empedrado el camino que han recorrido todos los partidos liberales. Nos repugna la palabra 
programa. Ideario comprende las ideas fundamentales de nuestra comunión. Cuál es nuestro ideario? Lo 
tenemos en todos los órdenes perfectamente definido en tres palabras que los sintetizan, que tomadas en su 
verdadero acepción forman el estandarte que ha de guiar a los que quieren trabajar para la salvación de España 
y la confirmación de los caminos que le hicieron inmortal. La idea de dios. Proclamamos que somos ante todo 
católicos, y no queremos mezclar a la Religión con la política tomando aquella como arma de actuación en esta. 
Todas las sociedades no pueden vivir si no están basadas en la idea de Dios. España no puede prescindir de la 
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Cruz. Cuando ella la presidía fué cuando se hizo grande, cuando conquistó mundos nuevos. Quizás los que nos 
culpan de usar la Religión como arma de la política, sea porque usen ellos de tal medio. Rechazamos esta 
imputación. Y quiero hacer esta aclaración para evitar malas interpretaciones. No pretendemos monopolizar el 
catolicismo lo que decimos es que la manera más eficaz de ir al triunfo de aquél es aquélla en que nosotros 
actuamos porque vamos a la raiz del mal y no nos andamos por las ramas. En España no son indiferentes las 
formas de gobierno como continente. En nuestro país tienen su tradición.” Seguidament glosà les virtuds de la 
monarquia tradicional espanyola, “con la autoridad de los que mandaban encaminada al mejor bien de los que 
obedecían, aquella de “Rey serás si tienes justicia y si non, non.” Frente a esa tradición la República tiene la 
suya corta y destacada. La de aquélla que duró once meses, que puso al pueblo español en trance de ruina, y la 
de que cuando vino la segunda los miembros que se llamaban de derechas integrantes del comité revolucionario 
fueron arrollados por la obra de la revolución. Todo el gobierno del bienio de que tanto nos hemos lamentado 
no esté lleno más que del contenido de la revolución de la República del 14 de abril. Y cuando vamos a una 
rectificación no es más que aparente, no es sino un alto en el camino mientras llega otro empuje, y ante ello no 
se puede decir que la solución es formar gobiernos más o menos de derechas porque de lo que se trata es de ser 
español o de dejar de serlo. Hay gentes que ante la crisis del mundo dicen que la idea religiosa no hace falta, 
que ese son cosas atrasadas. Profundo error, porque en el momento a que hemos llegado no hay más remedio 
que volver los ojos a la idea católica única que puede hacernos convivir a todos como hermanos para que cada 
cual desarrolle sus propias actividades, cosa imposible de hacer cuando la lucha de clases preside su desarrollo. 
Y es que se ha olvidado que el Redentor derramó su sangre para redimir a todos los hombres, pero 
especialmente a los humildes. Esto se hace más patente si nos fijamos en que tantos organismos que pudieran 
ser vuenos no lo son porque les anima un espíritu de venganza, de revancha. Podrían dar fruto abundante, si 
estuvieran poseídos del espíritu cristiano que hay que llevar a todas partes, que es el único que puede serenar las 
aguas definitivamente y de verdad, y hacer que cesen las tempestades en que vivimos. La idea de Patria. A 
nuestro concepto dista mucho de esa que creen que la patria es solo una unidad geográfica. Para nosotros es 
algo más grande. Es la labor de generaciones amasada en la convivencia de siglos entre penas y alegrías; es la 
lucha de un año y otro por la unidad española. Hoy que tanto se habla de separatismo y de nacionalismos se vé 
que quienes tal hacen vuelven las espaldas a la historia, a la gesta de la reconquista de España para Cristo 
llevada a cabo por nuestros reyes cristianos bajo un sola dirección, con verdadero espíritu español. Nuestra 
patria ha de tener unidad pero con la variedad que exigen las diversas regiones que a complementan y la 
fortifican. Solo entonces habrá la tranquilidad de todos y para todos. Esta patria ha elaborado un sistema 
político que le es consubstancial y no le van bien los impostores y extraños. Este sistema político es algo que se 
extrae de las esencias políticas de España, el de "uno, si", atendiendo a los intereses de todos. Hoy es difícil 
concebirlo porque las ides enciclopedistas y liberales lo han atribuído todo al Estado y han dejado solo al 
individuo ante aquél, y ante eso se han formado los partidos políticos para proteger al individuo, pero que son 
algo artificiales. Y eso no es lo natural. En política hemos llegado a la deformación de lo que es el gobierno del 
pueblo en bien de ese mismo pueblo, que es la verdadera víctima de esos tinglados y caciquismos de todos 
conocidos. Hoy los diputados no son del pueblo que los eligió sino que defienden únicamente los intereses del 
partido a que pertenecen. Se forman gobiernos pensando y buscando únicamente el número de votos que los 
sostengan en las Cortes y olvidando las necesidades del país , por eso suceden cosas tan pintorescas como la que 
vemos a diario, en que se colocan al frente de los sitios de más responsabilidad a personas completamente 
ineptas. El 14 de abril no hubo más que una agravación de este pernicioso sistema, dentro del cual nadie lo 
puede hacer bien.” Aleshores, l'orador cità diveros casos i anèctotes i continuà dient “Luego el es traer el 
sistema y sustituirlo, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene que estar representado en las Cortes? Pues las 
sociedades naturales inferiores al Estado: la familia, las provincias, las regiones. Todas las actividades, en una 
palabra, e intereses nacionales. El individuo está destinado a vivir en una familia, por eso los tradicionalistas no 
partimos de la base individuo sino de la familia. Si se reunieran unas Cortes en las cuales estuvieran 
representadas todos los intereses por sus verdarderos representantes, entonces tendríamos una verdadera 
representación nacional, una fotografía auténtica de la nación. Y eso se puede hacer. Hasta hoy no se ha podido 
terminar como con los gremios, con las actividades, y se han formado unas clases absurdas cuando las que 
deben formarse son las de los intereses que existen pese a todo. Es por tanto evidente que se puede establecer un 
régimen en el cual cada clase nombre un representante, para ir a las Cortes, y entonces aquéllos tendrán que 
mirar no a su Jefe político sino a su propio interés: tendrán que realizar una labor en bien de la nación. En un 
régimen con Cortes de ese tipo, con unidad de mando, personificada en la persona del rey, ¿no podría formarse 
un gobierno beneficioso para las necesidades del país? Evidentemente que sí. Y eso no es un imposible, no es 
una quimera a pensar en el barrido del sistema parlamentario y liberal. Naciones hay que lo han hecho ya y sin 
embargo subsisten. Se nos dirá que nosotros queremos un régimen dictatorial, fascista o importado del 
extranjero. No, señores. Nosotros queremos lo auténticamente español, adaptado a las lecciones que nos ha 
dado la historia y acoplado a los tiempos modernos, pero la base es inmutable.” Després començà a parlar sobre 
la tàctica dels tradicionalistes: “He dicho al principio que nuestro mayor orgullo es que vayan de acuerdo 
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El dissabte, 4 de maig, Luis Arellano parlà en la seu del Cercle Tradicionalista de Palma 
sobre les joventuts espanyoles1420 i l'endemà, dia 5, el diputat obrer Ginés Martínez hi parlà 
sobre la història dels gremis.1421 

aquella con las palabras. Hoy todos los partidos se acogen más o menos a las ideas de la tradición pero luego no 
la llevan a la realidad. Hay un tradicionalismo difuso en el ideario de muchos partidos, pero nuestro ideario 
debe ser completo pues un sistema para dar sus frutos ha de ser cosa organizada que no se pueda desarticular. Y 
siempre resplandeció este paralelismo. A nuestra conducta no se le puede hacer hoy ningún reproche por 
ninguna de las fuerzas afines que militan en el campo católico. Yo les reto a que nos digan en qué les hemos 
estorbado el camino. Es una calumnia decirnos que hemos impedido algunas reivindicaciones de la idea 
católica: alguna rectificación de la labor sectaria de las Constituyentes. En el Congreso después de las 
elecciones de noviembre no planteamos la cuestión de régimen visto la de conducta, por eso se rompió la unión 
de las derechas. Nosotros seguimos con aquel programa que nos llevó a la coalición y al triunfo. Son los otros 
que lo han abandonado siguiendo sus métodos acomodaticios que nosotros juzgamos equivocados. De modo 
que no se nos puede reprochar de haber estorbado la labor de nadie. Nosotros no estorbamos la formación de 
gobiernos apoyados por las fuerzas que habían luchado con nosotros, ni que se dieran diferentes votos de 
confianza a los gabinetes Lerroux y Samper. Es que querían que nosotros también se los diésemos cuando las 
considerábamos nuestros enemigos? Nosotros levantamos nuestra voz y les dejamos en su camino diciéndoles 
que ojalá acertaran. Y el acierto se vió en la resolución, de la cual nos salvó la Providencia, no ninguna 
previsión. Pero la lección no se aprovechó y no se ha pensado en matar las raíces revolucionarias. Nosotros el 6 
de octubre, en plena vorágine revolucionaria, presentamos a las Cortes una proposición en la cual figuraba todo 
lo que luego han ido defendiendo fragmentariamente los periódicos llamados de derecha. En Noviembre 
tampoco se hizo nada, y se prefirió una fórmula de términos medios, aprobándose una fórmula de 
incompatibilidades con los que resultaban responsables de los vandálicos hechos de que fué teatro nuestro país. 
Pero como ahora no aparece ningún culpable... Y el cuento se repitió. Y el Gobierno se encontró con las penas 
de muerte. Y ante aquellos que habían sacrificado salvajemente a las abnegadas fuerzas de la Benemérita, de 
Asalto y al glorioso Ejército español, que lo habían destruído todo, se acordó que el Supremo informara sobre 
las sentencias, cuando lo que debiera haberse hecho era dejar a los tribunales en su labor. Entonces se perdió la 
liquidación de la revolución que dificilmente se puede hacer ya. En la tramitación de la última crisis hubo un 
gesto muy esperado que a todos nos satisfizo. Hubiéramos querido que a él hubiera correspondido una actitud. 
Pero tememos que esa conferencia de los cuatro no acabe con esa rectificación que quisiéramos ver en una 
táctica que juzgamos equivocada. Y eso no lo digo en tono de crítica o de ataque, lo digo en el de advertencia, 
pues los acontecimientos vienen rápidos y hay que volver la vista atras para ver que si la táctica seguida es 
errónea hay que ir a la rectificación. Si se hace no volveremos a decir nada aun que sean otros los que fallen. 
Que no se diga que hacemos labor negativa o que dividimos a las derechas, cuando lo que hacemos es 
advertirles que van a un precipicio. Si no les quisiéramos como hermanos, dejaríamos que se precipitaran en el 
abismo. Actualmente el pueblo pide unión y nosotros decimos: Unión sí, pero no para satisfacer apetencias de 
nadie, sino para lograr la salvación de España por todo lo netamente español, no por lo advenedizo que nos ha 
de llevar a la ruina. Unión para ofrendar a España todo lo que somos y debemos.” Acabà el parlament dedicant 
un fervorós record d'homenatge a l'Exèrcit espanyol “que no obstante la infiltración de la masonería en los 
mandos supo encontrar en su propio espíritu la salvación frente a la ola revolucionaria triunfante. Le tributo 
como a los demás cuerpos armados mi más ferviente homenaje que estoy seguro es el eco de lo que piensan la 
mayoría de españoles. Ojalá no vengan momentos en que estas islas sean arrancadas por estas al Ejército mal 
organizado, del corazón de España. Viva España.” 
1420 .- “Política local. De la semana tradicionalista en Baleares”, a La Almudaina, dimecres, 8 de maig de 
1935, pàg. 2 (crònica). En la sala d'actes del Cercle Tradicionalista hi pronuncià la conferència el diputat Luis 
Arellano. Començà fent història del sorgiment i actuació de les Joventuts Socialistes, les quals, digué, 
“defienden un programa que para nosotros es malo y antipatriota” i es va estendre en els motius de la seva 
creació i intentà demostrar “lo imposible bajo el punto práctico de su implantación.” Seguidament va refusar la 
idea del feixisme, el qual “tiende a copiar creaciones extranjeras impropias de España por no ajustarse ni al 
caracter de la nación ni en ninguna de las causas del porque estas milicias fueron creadas en Italia y Alemania”, 
relatà la formació d'aquestes fent comparació de la seva actuació amb la del feixisme espanyol, “el cual 
forzosamente ha ido al mayor fracaso."Atacà els diferents elements denominats de dretes, les quals "haciendo 
claudicación del programa enarbolado como bandera durante el periodo electoral, pactan con sus contrarios 
llegando a colaborar con los mismos” i féu comparació de la finalitat que poden “alcanzar a la péndula de un 
reloj, ya que su labor no puede ser estable, dado que en unas simples elecciones pueden derrumbarse todo o que 
ellos hubiesen podido alcanzar demuestra por tanto que lo único afianzable y eficaz es el programa 
Tradicionalista el cual al tiempo de ser completamente Español, combate el centralismo y al sistema 
parlamentario devolviendo a todos y a cada uno de las Regiones su completa autonomía y costumbres forales 
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Una polèmica per la interpretació de la visita d’Alfons de Borbó al seu oncle Alfons 
Carles 
L'1 de setembre de 1935, el diari La Almudaina reproduïa una entrevista d'un redactor del 
diari La Voz a una “personalidad del partido tradicionalista” per valorar la visita de don 
Alfons de Borbó al seu oncle don Alfons Carles –duc de Sant Joan– en el castell d'Attuam-
Buekeim.1422 
Aquest fet, provocà que el 3 de setembre, Josep Quint Zaforteza enviàs una carta al director 
en la qual puntualitzà la informació de La Voz, que qualificava d’un article “molesto por su 
fondo e incorrección de forma” que mereixia una aclaració. Afirmà que “Ni la “Voz” es un 
periódico lo suficientemente serio para ser tenido en cuenta, ni nos interesaría salir al paso de 
sus bajas insidias, si no hubiéramos visto reproducido dicho artículo en parte de la “prensa 
local.” En consecuencia y sin querer siquiera tomarnos la molestia de rectificar, (ya que hay 
cosas que solo merecen el desprecio), le rogamos se sirva insertar en el diario de su digna 
dirección el adjunto artículo que publicó la “Nación, periódico de Madrid de más seriedad 
que la “Voz.”1423 
 
La prohibició de l’Aplec Tradicionalista a Cura 
El 14 d'agost de 1935, la Comunió Tradicionalista de les Balears féu públic el projecte de 
celebrar una excursió al Santuari de Nostra Senyora de Cura.1424 El 17 de setembre, la 
Comunió Tradicionalista de les Balears féu pública una nota en la qual comunicava a tots els 

formando con todas ellas unas cortes corporativas las cuales son las que rigen los destinos de la nación bajo un 
régimen Católico Monárquico y responsable de sus actos.”  
1421 .- “Política local. De la semana tradicionalista en Baleares”, a La Almudaina, dimecres, 8 de maig de 
1935, pàg. 2 (breu crònica). Segons la nota periodística, Ginés Martínez féu una “brillante historia de los 
gremios demostrando la eficacia de los mismos bajo el punto de vista social y siendo esta el único medio de 
poder llegar a un acuerdo mútuo entre el capital y el trabajo, aboga por la formación de cooperativas las que en 
la actualidad están dando un resultado práctico, estendiéndose en su brillante conferencia sobre cuestiones 
sociales.” 
1422 .- “Los monárquicos españoles. Parece que han llegado a un acuerdo las dos ramas borbónicas, 
aspirantes a reinar en la nación”, a La Almudaina, diumenge, 1 de setembre de 1935, pàg. 5. 
1423 .- L'article reproduït era el següent: “UNA PATRAÑA MAS... EN EL PARTIDO 
TRADICIONALISTA NO HAY FARSANTES.— El periódico multicolor que pasó su vida sirviendo a la 
Monarquía, pretendiendo ser órgano de la Dictadura, y en la actualidad es "republicano de toda la vida"; el que 
alternó estos menesteres con la defensa de negocios del capitalismo protervo y con las que después calificó él 
mismo de campañas caprichosas de señoritos de Bilbao, más con otras mil cosas por el estilo, publica anoche 
una absurda paparrucha, tomando como base la entrevista en el castillo de Attnom-Buckeim han celebrado don 
Alfonso de Borbón y don Alfonso Carlos, duque de San Jaime. Claro es que la aclaración sobra, pues el 
periódico de referencia tiene fama, bien conquistada, de dar a la publicidad las mayores falsedades y las más 
burdas invenciones, pero, de todos modos, conviene rechazar ese suelto como una patraña más de las 
acostumbradas por el diario multicolor. Se dice en aquél que una personalidad del patrido tradicionalista, 
hablando con uno de sus redactores, ha dicho esto, lo otro y lo de más allá. De ninguna manera; el partido 
tradicionalista está integrado por perfectos caballeros, cuyas interesantes declaraciones no puede caberle el 
honorde publicar al diario veleta. Y mal pueden atribuirse a un disciplinado militante una manifestaciones enq 
ue no se hace sino poner en ridículo al partido y a sus jefes, lo que no es capaz de hacer ningún tradicionalista ni 
ningún monárquico, porque son partidos que no han entrado ni entrarán por los nuevos modos de que tan 
partidario es y tan demostrado lo tiene, el órgano de todas las causas que puedan producir algún beneficio. 
Pretende también el periódico conocer lo que piensan los ilustres señores Goicoechea y Calvo Sotelo de una 
muy alta personalidad monárquica. ¡Qué más quisiera! En eso, como en todo, están ustedes a la luna de 
Mestalla. Conque... ¡a esperar al 28 de diciembre para esas piruetas!”, “Política local. Una carta y una 
rectificación”, a La Almudaina, dimecres, 4 de setembre de 1935, pàg. 6. 
1424 .- “Excursionismo. Los Tradicionalistas”,  a La Almudaina, dimecres, 14 d'agost de 1935, pàg. 4 
(anunci) i “Política local. Aplec Tradicionalista”, a La Almudaina, diumenge, 1 de setembre de 1935, pàg. 5 
(anunci). 
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correligionaris i simpatitzants que l’Aplec Tradicionalista en el Santuari de Cura per al 
diumenge 15 de setembre va ser suspès a darrera hora del dissabte per l'autoritat governativa. 
Incidicava el comunicat que “esta suspensión constituye un nuevo aliento para todas nuestras 
organizaciones de Mallorca y es una prueba del importante resurgimiento del 
Tradicionalismo Español y en particular de Baleares.” Així mateix es protestava de la 
decissió governativa ja que els tradicionalistes de les illes “no hemos dado nunca motivo para 
que se tomen tales medidas contra nosotros.” Finalment, s’advertia que els inscrits en l'Aplec 
podien passar per la Secretaria del Cercle Tradicionalista per recollir l'import del passatge i 
dinar.1425 
El 25 de setembre, la Comunió Tradicionalista de les Balears féu una nota pública davant la 
suspensió governativa de l’Aplec Tradicionalista. Reiterava la nota explicativa que havia 
publicat els dies 17 i 18 en la qual donava compte de la suspensió de l'acte.  Però, 
seguidament, comentava que havent passat uns dies i considerant l'arbitrarietat de la 
suspensió, la Junta Regional de les Balears va exposar: primer, que el diumenge, dia 15, es 
varen celebrar dos actes socialistes a Santander i Almeria respectivament, un míting 
sindicalista a la barriada del Vivero i a València se celebrà un banquet d’Unió Republicana 
en homenatge a Martínez Barrio. Sense voler entrar a comentar els múltiples actes celebrats a 
la Península per partits de dretes, entre els quals n'hi havia diversos de tradicionalistes, i 
centrant-se a Mallorca, comentà que havien sabut que el dia 15 s'havia fet un míting 
d'extrema esquerra a Puigpunyent. Davant aquest fet, denunciava l'arbitrarietat de la 
suspensió de l'Aplec Tradicionalista a Cura, la Junta Regional es veia obligada a fer una 
protesta enèrgica en veure “como a despecho de la Constitución vigente son autorizados o 
no, determinados actos políticos según sea la ideología o el matiz del que la solicita.”1426 
L'endemà, el governador civil aprofità la visita habitual dels periodistes per aclarir la nota 
que Josep Quint Zaforteza en nom de la Junta Regional havia publicat a la premsa. Manent 
comentà que a Mallorca no solament havia estat autoritzat un acte a Puigpunyent sinó també 
dos actes d’esquerres a Capdepera i Artà mentre que l’autoritat havia negat l'acte de la 
Comunió Tradicionalista i d'un míting dels obrers sense treball. El governador aclaria que les 
autoritzacions o denegacions per celebrar actes de propaganda des de feia temps no estaven a 
càrrec del governador, ja que aquest ho havia de consultar al ministre de la Governació. Des 
del Ministeri s'havia denegat l'autorització dels dos actes referits tot i que des del Govern 
Civil se li havia indicat que no es veia cap motiu per que no se duguessin a terme. Finalment, 
Manent comentà que pensava que l'Aplec no havia estat autoritzat perque no se celebrava en 
un local tancat.1427 
 
La visita del cap estatal del Requetè José Luis Zamanillo 
El 8 de desembre de 1935, el Cercle Tradicionalista i el Requetè de Mallorca celebrà la festa 
de la Immaculada Concepció.1428 Al matí, es féu una missa en l'església de Santa Magdalena, 
celebrada pel prevere Bartomeu Real. Acabat aquest acte, el Requetè va obsequiar en el seu 
local social amb una berenada els que havien assistit a la missa. A les 13,30 h, el Requetè de 
Mallorca va oferir un banquet al seu cap estatal Zamanillo i hi assistiren representacions de 

1425 .- “Política local. De la Comunió Tradicionalista”, a La Almudaina, dimecres, 18 de setembre de 1935, 
pàg. 5. S'advertia que malgrat la suspensió, esperaven poder organitzar de nou l'aplec quan les circumstàncies 
ho permetessin. 
1426 .- “Política local. Comunión Tradicionalista”, a La Almudaina, dijous, 26 de setembre de 1935, pàg. 9. 
1427 .- “Del Gobierno Civil”, a La Almudaina, divendres, 27 de setembre de 1935, pàg. 1. 
1428 .- “Circulo Tradicionalista y Requete de Mallorca. Festividad de la Inmaculada Concepción”, a La 
Almudaina, dissabte, 7 de desembre de 1935, pàg. 7 i a La Almudaina, diumenge, 8 de desembre de 1935, pàg. 
11 (anuncis) i “El Círculo Tradicionalista y la festividad de la Inmaculada”, a La Almudaina, dissabte, 7 de 
desembre de 1935, pàg. 7 (anunci). 
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nombrosos pobles de Mallorca A les 18 h, en el saló teatre del Cercle Tradicionalista se 
celebrà una vetlada literario-musical i una conferència a càrrec del diputat a Corts i delegat 
estatal de Requetè, José Luis Zamanillo.1429 
En aquell període del Bienni Radical-Cedista, una mostra de la poca activitat del Cercle 
Tradicionalista de Capdepera era la comparativa entre el balanç econòmic de l’entitat. Així, 
mentre que per a l’any 1933, havia declarat un total de 1.501,55 ptes. d’ingressos i de 
1.449,10 de despeses,1430 per al 1934, la xifra d’ingressos únicament havia estat de 222 ptes i 
la de despeses de 204 ptes.1431 Així, sabem que el març de 1935, la directiva era presidida per 
Antoni Garcia Vaquer.1432 El balanç econòmic de 1935 havia estat de 219,30 ptes. d’entrades 
–més 18 ptes. d’existència en caixa el 31 de desembre de 1934– i de 199,45 ptes de 
despeses.1433 
El març de 1936, la junta directiva del Cercle de Capdepera era integrada per Bartomeu 
Melis Font (president), Josep Cursach Sancho (vicepresident), Climent Terrasa Vaquer 
(secretari), Joan Moll Espinosa (tresorer), i com a vocals Joan Vaquer Moll, Gabriel Fiol 
Obrador, Josep Vaquer Tous i Antoni Garcia Flaquer.1434 
Al començament de 1936, el Cercle Tradicionalista de Muro –domiciliat al carrer de Joaquim 
i Aina, núm. 25–, presidit per Antoni Miquel Poquet,1435 declarava que el seu balanç 
econòmic de 1935 havia estat de 247 ptes. –per quotes mensuals i altres aportacions– i de 

1429 .- “Las fiestas del Requeté, dedicadas a la Inmaculada Concepción”, a La Almudaina, dimarts, 10 de 
desembre de 1935, pàg. 3 (crònica). El saló "estaba artísticamente adornado y en el palco escénico había sido 
montado un trono a su Excelsa Patrona. También había profusión de plantas y flores, todas estas de color grana 
y oro.” Varen iniciar l'acte Alfred Mestres i Àngel Fernández, acompanyats al piano per Magdalena Payeras, 
cantaren diverses romançes. Seguidament, Josep Quint Zaforteza féu la presentació del diputat a Corts i delegat 
estatal de Requetès José Luis Zamanillo. El diputat a Corts per Santander féu un repàs crític del present 
d'Espanya dient que “es triste y repugnante. Del Parlamento al salir de él, hay que sacudirse el polvo que allí se 
respira.” També es va estendre dient que a l'esquerra hi havia un ambient revolucionari “el cual no se puede 
vencer con fusiles ni ejércitos, sino con el ideal contrarrevolucionario." Afirmà que l'únic partit organitzat per 
fer la contrarrevolució era la Comunió Tradicionalista ja que estaven disposats a enfrontar-se amb els seus 
enemics "en la calle y en donde sea necesario.” A continuació, féu una anàlisi del que era el requetè i assenyalà 
que “en los "boinas rojas”, no habrá héroes anóminos, si no reconocidos y premiados delante de Dios.” Féu una 
crida a la joventut “para que ame más a la Patria, ahora que casi sonroja el ser español, para salvarla, ya que 
parece que se encuentra en su agonía. La vida por España se debe dar no una, sino mil si fuera necesario.” 
També va al·ludir a les joventuts dels partits “straperlistes” i que volien salvar a la pàtria i "se han metido en un 
callejón sin salida." Acabà el seu parlament demanant que l'entusiasme que hi havia entre ls requetès “lo 
guarden para cuando sea necesario, para cuando haya llegado la hora de la lucha y vencer.”   
1430 .- Comunicació del 28 de febrer de 1934 del secretari Climent Terrasa i del president Antoni Garcia al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.318. ARM. 
1431 .- Comunicació del 26 de març de 1935 del president Antoni Garcia i del secretari Climent Terrasa al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.318. ARM. 
1432 .- La resta de la junta directiva era formada per Josep Cursach Sancho (vicepresident), Josep Vaquer 
Tous (tresorer), Climent Terrasa Vaquer (secretari) i, com a vocals, Gabriel Sureda Massanet, Josep Ferrer Font, 
Gabriel Fiol Obrador i Joan Vaquer Moll. Comunicació del 26 de març de 1935 del president Antoni Garcia i 
del secretari Climent Terrasa al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 
2.318. ARM. 
1433 .- Comunicació del 24 de març de 1936 del president Bartomeu Melis  i del secretari Climent Terrasa al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.318. ARM. 
1434 .- Comunicació del 24 de març de 1936 del president Bartomeu Melis  i del secretari Climent Terrasa al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.631. Exp. 2.318. ARM. 
1435 .- La resta de la directiva era integrada per Joan Miró Picó (vicepresident), Josep Julià Cantarellas 
(secretari), Eloi Pomar Miró (vicesecretari), Jaume Picó Picó (tresorer) i, com a vocals, Gabriel Payeras Fornés 
(1r) i Josep Maria Segura Aguiló (2n). Comunicació del 26 de gener de 1936 del secretari Josep Julià i del 
president Antoni Miquel al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.516. 
ARM. 
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235,95 ptes de despeses, distribuïdes en 66,45 ptes de premsa, 66,55 d’arrendament, 40,75 de 
fluid elèctric i 62,20 ptes d’altres despeses.1436  
Així mateix, l’Agrupació de les Margalides de Capdepera també havia tengut per al balanç 
econòmic de 1934 un balanç econòmic molt pobre.1437 Poc abans de l’aixecament militar 
del juliol de 1936, concretament el 27 de març, aquesta entitat havia celebrat junta general 
per acordar per unanimitat la dissolució de l’entitat.1438  
En les eleccions generals del 16 de febrer de 1936, no es va presentar cap candidat carlí. 
 
9.1.12. EL PARTIT SOCIALISTA OBRER ESPANYOL 
Al començament de 1934, varen mostrar una bona vitalitat les joventuts socialistes, que 
crearen agrupacions a Consell i Andratx. El 25 de febrer, es va constituir la Joventut 
Socialista Consellenca, domiciliada en el Centre Obrer del carrer de Palma, núm. 8 i 
presidida per Onofre Sureda Colom.1439 Novament, el 2 de juliol, es va fundar la Joventut 
Socialista d’Andratx, ubicada al carrer de l’Havanna, núm. 3 i encapçalada per Pere Sastre 
Pujol.1440      
Arran dels fets revolucionaris d’octubre de 1934, tot i la poca incidència a Mallorca, el 
Govern central els aprofità per desencadenar una forta repressió contra les esquerres 
republicanes i obreres. D’aquesta manera, varen ser clausurats nombrosos locals socials de 
partits i societats d’esquerres i els regidors socialistes varen ser suspesos de les seves 
funcions.  

1436 .- Comunicació del 26 de gener de 1936 del secretari Josep Julià i del president Antoni Miquel al 
governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.516. ARM. 
1437 .- El 29 de març de 1935, declarà que el moviment de fons de la societat durant el 1934 havia estat de 
48 ptes d’ingressos i de 42 de despeses. Comunicació del 29 de març de 1935 de la presidenta Catalina 
Mercadal i de la secretària Rosa Flaquer al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.632. Exp. 2.387. 
1438 .- L’entitat acordà, però, que els fons sobrants fossin repartits entre les famílies “menesterosas” de la 
localitat “a juicio de la que hasta ahora ha sido Presidenta de esta Asociación.” Així mateix, s’envià el balanç de 
1935, que era el següent: ingressos, 62,30 ptes.; despeses, 40,45 ptes., fet que deixava un remanent favorable de 
21,85 ptes. Comunicació del 29 de març de 1936 de la presidenta Catalina Mercadal i la secretària Rosa Flaquer 
al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.632. Exp. 2.387.  
1439 .- El 27 de gener de 1934, Onofre Sureda Colom signà la instància i el reglament de la Joventut 
Socialista Consellense per enviar al Govern Civil per a la seva aprovació. Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.465. ARM. El reglament, signat pel president interí Sebastià Ordinas i pel secretari 
interí Onofre Sureda, duu la data d’aprovació del 27 de gener de 1934 i d’entrada en el registre del Govern Civil 
del 30 de gener de 1934. El 25 de febrer següent, reunits els fundadors de l’entitat en el domicili del Centre 
Obrer del carrer de Palma, núm. 8, després de llegir i aprovar el reglament, acordaren donar per constituïda 
l’associació. Seguidament, nomenaren per la majoria de vots la junta directiva, integrada per Onofre Sureda 
Colom (president), Miquel Ordinas Fiol (vicepresident), Josep Isern Pol (secretari de l’interior), Mateu Oliver 
Amengual (secretari de l’exterior), Joan Deyà Company (tresorer), Joan Guasp Campins (comptador) Pere 
Mayol Isern (recaptador) i, com a vocals, Sebastià Ordinas Fiol (1r) i Miquel Verdera Roch (2n). Així mateix, la 
Comissió Revisora va ser formada per Antoni Guasp Ripoll, Miquel Pol Jaume i Miquel Bestard Roig. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.634. Exp. 2.465. ARM. 
1440 .- L’11 de juny de 1934, el president i el secretari de la Comissió Organitzadora, Pere Sastre i B. 
Ferragut Flexas signaren la instància i el reglament –aprovat en la reunió del 30 de maig– per enviar al Govern 
Civil. Tenia el domicili en el carrer de l’Havanna, núm. 3. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.635. 
Exp. 2.502. ARM. El reglament, signat pel president Pere Sastre i pel secretari  B Ferragut Flexas, duu la data 
del 19 de maig de 1934 i d’entrada en el registre del Govern Civil del 14 de juny de 1934. El proper 2 de juliol, 
en el local social de l’Agrupació Socialista Obrera d’Andratx i sota la presidència de Pere Sastre Pujol, es varen 
reunir 25 persones per fundar la joventut socialista en el municipi. Es va constituir l’entitat i s’elegí la directiva, 
en votació secreta, integrada per Pere Sastre Pujol (president), Santiago Coll Rodriguez (vicepresident), 
Bartomeu Ferragut Flexas (secretari), Andreu Riera Enseñat (tresorer) i, com a vocals, Antoni Mulet (1r), 
Guillem Enseñat (2n), Guillem Jofre (3r), Ramon Pujol (4t) i Josep Parets (5è). Registre d’associacions. Govern 
Civil. Llegall 1.635. Exp. 2.502. ARM. 
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La Federació Regional de Joventuts Socialistes de les Balears 
A partir de febrer de 1935, els partits d’esquerres i les entitats obreres tornaren a recuperar 
una certa normalitat. Aleshores, dins el socialisme mallorquí es féu notar un gran dinamisme 
de les seves joventuts. 
Al començament de març de 1935, el dirigent alaroner Gabriel Juan plantejà la necessitat de 
crear la Federació Regional de Joventuts Socialistes per tenir una acció conjunta i 
coordinada. Aleshores, existien seccions juvenils socialistes a Palma, Llucmajor, Artà, Alaró, 
Esporles, Maó i Eivissa, a més d’algunes altres, que tot i no estar federades, com la de 
Consell, seguien els principis i les tàctiques de la Federació Nacional.1441 
El diumenge, 16 de juny de 1935, es varen reunir en congrés els representants de les 
organitzacions juvenils socialistes de les Balears, que es dugué a terme en el local social de la 
Federació Socialista Balear. Hi assistiren delegats fraternals de l’Agrupació Socialista de 
Palma, la UGT i la FSB. Varen acordar constituir-se en Federació provincial i aprovaren els 
seus estatuts. També s’elegí la Comissió Executiva, integrada per Antoni Gil Julià 
(president), Joan Simonet (vicepresident), Ferran Radó Moragues (secretari general), 
Bartomeu Simó (secretari adjunt), Antoni Roca (secretari administratiu) i, com a vocals, 
Maties Mascaró i Miquel Rigo.1442 Va presidir aquella reunió l’alaroner Gabriel Juan i 
actuà com a secretari Antoni Gil. A més d’acordar la constitució de la Federació Provincial, 
s’aprovaren per unanimitat els estatuts.1443 El domicili social de la Comissió Executiva va 
ser en el local de la Federació Socialista Balear del carrer del Sindicat, núm. 176, 1r.1444  
En aquell context, es constituïren les joventuts socialistes de Binissalem i Manacor. Així, el 
28 d’abril, es va fundar la Joventut Socialista de Binissalem, que tingué la seu social al carrer 
de Ramon Llull, núm. 26, i va ser presidida per Jaume Bestard Mateu.1445 El 14 de juny, es 

1441 .- JUAN, Gabriel: “Por la Federación Regional de Juventudes Socialistas”, a El Obrero Balear, núm. 
1.734. Palma, 15 de març de 1935, pàg. 2. En l’article, es demanà “¿No sería conveniente y necesario crear, 
cuanto antes mejor, la Federación Regional de Juventudes Socialistas de Baleares? ¿Por qué habiendo en las 
Islas un número suficiente de Juventudes Socialsitas, hemos de luchar separados, sin contacto ni cohesión 
entendiéndonos únicamente de una manera directa con la F. N.?” Aleshores, es queixà que “Todas estas 
secciones viven, ahora, desarticuladas, sin la unidad orgánica que enlaza esfuerzos, centraliza la dirección de la 
lucha mancomunada por el Socialismo y establece una acción de conjunto, haciéndola más efectiva y solidaria.”  
1442 .- "Federación de Juventudes socialistas", a El Obrero Balear, núm. 1.747. Palma, 21 de juny de 1935, 
pàg. 4. 
1443 .- L’'article addicional que s’hi afegí deia: "Para los efectos de fiscalizar la labor de la Comisión 
Ejecutiva, se creará un Comité Provincial compuesta por un delegado por Juventud federada, el cual se reunirá 
semestralmente. Los gastos de locomoción o navales, serán sufragados a prorrateo por las secciones, y, caso de 
que los medios económicos lo permitan, serán satisfechos por la Caja central de la Federación.” “F. P. de 
Juventudes Socialistas”, a El Obrero Balear, núm. 1.751. Palma, 19 de juliol de 1935, pàg. 2. 
1444 .- “F. P. de Juventudes Socialistas”, a El Obrero Balear, núm. 1.751. Palma, 19 de juliol de 1935, pàg. 
2. 
1445 .- El 10 d’abril de 1935, Andreu Pol Lladó signà la instància i el reglament de la Joventut Socialista de 
Binissalem per presentar al Govern Civil per a la seva aprovació. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 
1.636. Exp. 2.564. ARM. El reglament, signat pel president interí Andreu Pol, duu la data del 15 de març de 
1935 i d’entrada en el registre del Govern Civil del 16 d’abril de 1935. El dia 28 d’aquell mes, els fundadors de 
la societat es varen reunir en el domicili del Centre Obrer, del carrer de Ramon Llull, núm. 26, per acordar 
constituir oficialment l’entitat i nomenar, per majoria de vots, la directiva integrada per Jaume Bestard Mateu 
(president), Miquel Pons Alorda (vicepresident), Antoni Pol Nicolau (secretari), Gaspar Vallés Fiol 
(vicesecretari), Bartomeu Comas Llabrés (tresorer), Bernat Vallés Fiol (comptador) i, com a vocals, Joan 
Alorda Isern, Bartomeu Ramis Pons, Josep Moyà Pizà i Rafel Pol Lladó. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.636. Exp. 2.564. ARM 
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creà la Joventut Socialista Manacorina, domiciliada en el carrer de Bosch, núm, 25 i 
encapçalada per Rafel Vaquer.1446  
En el segon semestre de 1935, es treballà intensament per aconseguir fer diari el setmanari El 
Obrero Balear, projecte, però, que al final no prosperà. 
Al final de 1935 i començament de 1936, en plena campanya proselitista de les esquerres per 
les imminents eleccions generals, el partit va donar un fort impuls a la constitució 
d’agrupacions locals. Aleshores, varen sorgir les agrupacions socialistes d’Algaida –fundada 
el 31 de novembre, domiciliada a la Plaça, núm. 8 i presidida per Antoni Fullana–;1447 
Campos –constituïda el 15 de gener de 1936, amb el domicili social a la Unió Obrera i 
encapçalada per Miquel Moll Mas–,1448 i Inca –creada el 2 de febrer, ubicada al carrer de 
l’Estació i dirigida per Miquel Reynés Morey.–1449   

1446 .- El 30 de maig de 1935, el president Rafel Vaquer i el secretari Joan Parera signaren la instància i el 
projecte de reglament de la Joventut per envair al Govern Civil per a la seva aprovació. Tenia el domicili social 
al carrer de Bosch, núm. 25. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.587. ARM. El 
reglament, signat pel president Rafel Vaquer i el secretari Joan Parera, duu la data del 24 de maig de 1935 i 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 7 de juny de 1935. El 14 de juny de 1935, es varen reunir en la 
societat de la Joventut Socialista 18 persones – Jaume Grimalt, Miquel Grimalt, Joan Sancho, Jordi Morey, 
Miquel Pascual, Mateu Nadal, Mateu Duran, Miquel Riera, Lluís Grimalt, Francesc Lliteras, Mateu Sureda, 
Bartomeu Rechaig, Mateu Soler, Venancio Santamaría, Guillem Domenge, Lleonard Llodrà, Bartomeu Riera 
Brunet i Bartomeu Riera– sota la presidència de Rafel Vaquer i actuant de secretari Joan Parera Andreu, per 
constituir definitivament la societat. La causa era que en el registre d’inscripció del Govern Civil no constava la 
deguda constitució de la societat Joventut Socialista organitzada el 1913. Es varen llegir el reglament i s’acordà 
per aclamació que els càrrecs de la junta directiva serien desenvolupats pels elegits amb caràcter interí. Es 
decidí celebrar una Junta General l’endemà dia 15. En aquesta reunió es va elegir la directiva, integrada per 
Rafel Vaquer (president), Mateu Nadal (vicepresident), Joan Parera (secretari), Lleonard Llodrà (vicesecretari), 
Venancio Santamaría (bibliotecari), Guillem Domenge (tresorer), Miquel Grimalt (recaptador), Jaume Grimalt 
(vocal interior) i Miquel Pascual (comptador). Comunicació del 18 de juny de 1935 del president Rafel Vaquer i 
del secretari Joan Parera al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.587. 
ARM. 
1447 .- El 8 de novembre de 1935, Antoni Sastre i Miquel Noguera signaren la instància i el reglament de 
l’Agrupació Socialista d’Algaida per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social a la Plaça, núm. 8, 
d’Algaida. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.647. ARM. El reglament duu la data 
d’entrada en el registre del Govern Civil del 19 de novembre de 1935. El 31 d’aquell mes, es va reunir 
l’agrupació en sessió extraordinària per a l’acte de constitució i l’elecció de la directiva, que quedà integrada per 
Antoni Fullana (president), Llorenç Manila (vicepresident), Miquel Oliver Mir (secretari-comptador), Joan 
Oliver (vicesecretari), Antoni Sastre (dipositari) i, com a vocals, Miquel Martorell, Bartomeu Trobat i Pere 
Jaume Fullana. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.637. Exp. 2.647. ARM. 
1448 .- El 15 de desembre de 1935, en el local de la Unió Obrera es varen reunir un grup de ciutadans per 
constituir l’Agrupació Socialista de Campos i es varen elegir president i secretari interins Miquel Moll Mas i 
Esteve Amer Obrador, respectivament. També es varen llegir els estatuts de l’entitat, que varen ser aprovats per 
unanimitat i s’acordà enviar-los per a la seva aprovació al Govern Civil. Registre d’associacions. Govern Civil. 
Llegall 1.638. Exp. 2.668. ARM. El reglament, que està signat pel president interí Miquel Moll Mas i pel 
secretari interí Esteve Amer Obrador duu les dates d’aprovació del 15 de desembre de 1935 i d’entrada en el 
registre del Govern Civil del 31 de desembre de 1935. El 15 de gener de 1936, a les 19,30 h, es féu la primera 
junta general per a la constitució definitiva de l’agrupació. D’una banda, s’aprovaren els estatuts presentats en el 
Govern Civil i, de l’altra, s’elegí la junta directiva, integrada per Miquel Moll Mas (president), Jaume Mas Moll 
(vicepresident), Esteve Amer Obrador (secretari), Francesc Mas Julià (vicesecretari), Andreu Ginart Valls 
(tresorer) i, com a vocals, Guillem Lladó Mas (1r), Jaume Ollers Ballester (2n) i Francesc Jaume Mas (3r). 
Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.668. ARM.  
1449 .- El 14 de gener de 1936, el president interí de l’Agrupació, Miquel Reynés Morey signà la instància i 
el reglament de l’agrupació d’Inca per presentar al Govern Civil. Tenia el domicili social al carrer de l’Estació, 
cantonada amb el carrer del bisbe Llompart. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.686. 
ARM. El reglament, que també està signat pel secretari interí Antonio Rubio Aragón, duu la data d’entrada en 
el registre del Govern Civil del 24 de gener de 1936. El 2 de febrer, es va reunir l’agrupació en el local del 
carrer del bisbe Llompart, cantonada amb el carrer de l’Estació, per constituir l’agrupació. Després d’aprovar el 
reglament, s’acordà fundar l’agrupació “conformes en un todo con la tàctica programa y fines que sigue el 
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En les eleccions generals del 16 de febrer de 1936, els socialistes feren part de la candidatura 
del Front Popular d’Esquerres –que a més aglutinà Esquerra Republicana Balear, Unió 
Republicana, Partit Comunista d’Espanya i Partit Republicà Democràtic Federal.– La llista 
electoral va incloure els socialistes Alexandre Jaume i Antoni Gomila que no aconseguiren 
l’escó perquè els 7 que varen ser copats per la Candidatura de Centre-dreta. 
 
9.1.13. EL PARTIT COMUNISTA D’ESPANYA  
L’organització comunista mallorquina va rebre un nou impuls, des del començament de 
1934, quan arribà a l’illa l’agent de la Internacional Comunista Heriberto Quiñones 
González,1450 que es convertí en el principal dirigent del partit. 
Ràpidament, també va reaparèixer el periòdic Nuestra Palabra, com a òrgan del Comitè de la 
Federació Balear del PCE i portaveu dels sindicats partidaris de la unitat sindical. 
A partir del març de 1934, en el comunisme mallorquí es va produir una ruptura amb 
l’anterior direcció del partit, encapçalada per Antoni Bauzà. L’escissió definitiva es produí, 
al final de 1934, quan Bauzà i altres exdirigents comunistes varen fundar el Bloc Obrer i 
Camperol –BOC–, que el 1935 es convertí en el Partit Obrer d’Unificació Marxista –
POUM.–     
Arran dels fets d’octubre de 1934, el PCE intentà sense èxit una vaga general a Palma. La 
repressió desencadenada per les autoritats governatives va ser molt intensa contra els 
comunistes que, com assenyala David Ginard, fou el grup més afectat amb una cinquantena 
de detencions i la clausura dels seus locals i la prohibició del setmanari Nuestra Palabra.  
En la primavera de 1935, el partit tornà emprendre la seva activitat i tasca organitzativa i 
centrà els esforços en la unificació de les seves joventuts amb les socialistes, en la constitució 
de les Aliances Obreres i en la represa del setmanari Nuestra Palabra. Així mateix, el PCE 
va ser molt favorable a la formació del Front Popular amb els republicans d’esquerres i 
socialistes. 
En aquell context d’intensa campanya de les esquerres republicanes i obreristes, el 20 de 
desembre de 1935 es va constituir la Cel·lula Comunista de Manacor, dirigida per Miquel 
Llabrés.1451 
En les eleccions generals del 16 de febrer de 1936, el PCE i les Joventuts Comunistes feren 
part de la candidatura del Front Popular d’Esquerres, però no hi aconseguiren incloure cap 
candidat. 

Partido Socialista Obrero Español. Hi assistiren Pedro Marín, José Igual, Rafel Socias, Antoni Coli, Martín 
Bezares, Bartomeu Gual, Andreu Betaño, Bartomeu Tortella, Mateu Cañellas, Jeroni Llompart, Guillem 
Vallori, Gabriel Beltran, Miquel Ferrer, Antoni Vallori, Guillem Far, Luis de Miguel, Miquel Mercadal, Joan 
Gotarredona i Onofre Prats. Així mateix s’elegí la directiva, integrada per Miquel Reynés Morey (president), 
Andreu París Martorell (vicepresident), Antonio Rubio Aragón (secretari), Román Rodríguez Quiroga 
(vicesecretari), Bernat Solivellas Gelabert (dipositari) i, com a vocals, José Sancho Forges (1r), Tomàs Corró 
Ferrer (2n) i Pere Miquel Estrany (3r). Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.686. ARM. 
1450 .- Sobre aquest personatge, vegeu l’excel·lent biografia GINARD FÉRON, David: Heriberto Quiñones 
y el movimiento comunista en España (1931-1942). Edicions Documenta Balear/Compañía Literaria, S.L. 
Palma-Madrid, 2000.  
1451 .- A Manacor, la cel·lula comunista es creà el 20 desembre de 1935, quan es reuniren, a les 20 h, en la 
Casa del Poble –carrer de Bosch, núm. 25– Miquel Llabrés, Jaume Lliteras, Bernat Lliteras, Rafel Borràs, 
Damià Artigues, Josep Lliteras, Joan Frau, Joan Borràs, Josep Artigues, Luis Montero i Andreu Sureda, per 
constituir el partit. Després, es nomenaren interinament Miquel Llabrés (secretari), Bernat Lliteras (comptador) 
i Julià Frau (tresorer) fins a la celebració de la primera reunió general. Comunicació del 24 de desembre de 
1935 de Miquel Llabrés al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.653. 
ARM. L’11 de desembre de 1935, el picapedrer Miquel Llabrés Garcia –domiciliat en el carrer de Barcelona, 
núm. 3. Molinar- presentà el reglament del Radio Comunista de Manacor per a la seva constitució. A més, 
signaven la sol·licitud, Rafel Duran, Bartomeu Riera, Mateu Bordoy, Bernat Lliteras Cardell, Damià Artigues i 
Antoni Tous Gelabert. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.638. Exp. 2.653. ARM. 
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9.1.14. DEL BLOC OBRER I CAMPEROL –BOC– AL PARTIT OBRER 
D’UNIFICACIÓ MARXISTA –POUM– 
El Bloc Obrer i Camperol –BOC– va ser fundat a Terrassa el març de 1931. Es tractava d’un 
partit marxista heterodox sorgit a partir de la fusió de la Federació Comunista Catalanobalear 
–que s’havia escindit del PCE el 1930– i del Partit Comunista Català. A Mallorca, va 
aparèixer l’abril de 1935 impulsat bàsicament per Pere Antoni Bauzà Servera, que havia estat 
expulsat del PCE el 1935.  
A Palma, el 4 de març de 1934, en el tercer ple del Comitè Regional de la Federació Balear 
del PCE (S.E. de la I.C.), en l’informe d’organització es criticà amb duresa l'actuació de 
l'antiga direcció del partit i varen ser constants els atacs personalitzats, sobretot a la figura del 
dirigent Pere Antoni Bauzà. Així i tot, Bauzà continuà col·laborant amb articles sobre 
qüestions internacionals al setmanari comunista Nuestra Palabra. El setembre de 1934, es va 
produir la ruptura i expulsió definitiva de Bauzà arran d'uns articles apareguts a La Batalla, 
de Barcelona, i a El Obrero Balear, en què es denunciaven els comunistes com a sectaris i els 
principals dirigents del sindicat de picapedrers de la C. G. T. U. d’immoralitat 
administrativa.1452 
El 10 d’abril de 1935, Pere Antoni Bauzà Servera presentà la sol·licitud al Govern Civil per 
constituir l’entitat Bloc Obrer i Camperol, adjuntant dos exemplars dels estatuts.1453 
Inicialment, tingué la seu social a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, núm. 51, de Palma. 
Segons els estatuts, estructurats en 8 articles, l’objectiu de l’entitat era “reunir y orientar a los 
elementos obreros y campesinos de la localidad valiéndose de todos los medios que permiten 
las leyes vigentes.” (art. 2n). 
El principal òrgan del partit era la Junta Directiva, elegida en la junta general ordinària del 
gener, que era integrada pel president, vicepresident, secretari i tresorer. Els seus càrrecs 
tenien la durada d’un any, renovant-se totalment. S més, es disposava el requisit que per ser 
elegit membre de la directiva era condició indispensable dur com a mínim un any de 
militància (art. 4t). La Junta General, integrada pels tots els militants, s’havia de celebrar 
trimestralment en la primera desena del mes (art. 5è).  
Els militants havien de ser majors de 18 anys, els nous havien de ser presentats per dos socis, 
i la quota mensual era d'una pesseta, a excepció dels aturats que n'estaven eximits (art. 6è). 
L'agrupació no es podia dissoldre mentre hi hagués 15 socis que volguessin continuar-la i 
s’havia d'acordar per la Junta General a la qual hi havien d'assistir com a mínim dues terceres 
parts dels militants. El remanent sobrant en cas de liquidació s'havia de destinar a 
beneficència (art. 7è). 
El 19 d’abril, el secretari del partit, Francesc Gracia Herrando, comunicà al governador civil 
la constitució oficial de l’agrupació política.1454 En conjunt, aquesta formació política arribà a 
tenir una quarantena d’afiliats. 
El 22 de maig de 1935, el BOC de Palma –Federació Comunista Ibèrica– anuncià 
l’organització d’un míting el diumenge 26 maig de 1935 a la Casa del Poble, de Palma, 
presidit per Pere Antoni Bauzà i en el qual havien d’intervenir Andreu Nin –per l’esquerra 
comunista–, Joaquín Maurín –per la Federació Comunista Ibèrica– i Francesc Gracia –pel 

1452 .-  També GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca, pàgs. 251-252. 
1453 .- Comunicació del 10 d’abril de 1935 de Pere Antoni Bauzà al governador civil. Registre 
d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.560. ARM. Signaven els estatuts com a membres de la 
Comissió Organitzadora, a més de Pere Antoni Bauzà, Francesc Gracia Herrando i Pasqual Martínez Suriñach.  
1454  .- Comunicació del 19 d’abril de 1935 de Francesc Gracia al governador civil. Registre d’associacions. 
Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.560. ARM. Tot i comunicar-li que li remet la còpia de l’acta de constitució, 
aquesta no es troba a l’expedient. 
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BOC.–1455 Finalment, però, els oradors varen ser Francesc Gracia, Julià Gorkin i Joaquín 
Maurín.1456 Per contra, aquest acte va tenir una mot dura crítica des de les pàgines del 
setmanari comunista Nuestra Palabra.1457 
Aprofitant la visita d’aquests propagandistes, el dissabte, 25 de maig, a la Casa del Poble 
d’Alaró, Julià Gorkin hi féu la conferència “Pro-unificación marxista”, organitzada pel 
BOC.1458 
El juliol, a Palma, el BOC impulsà les aliances obreres que varen facilitar, mesos després, 
l’entesa per confeccionar la candidatura del Front Popular. 
 
El canvi de denominació com a Partit Obrer d’Unificació Marxista  
A Barcelona, el setembre de 1935, el BOC s’havia fusionat amb el partit, també marxista 
heterodox, Izquierda Comunista de España –ICE– i es fundà el Partit Obrer d’Unificació 
Marxista –POUM.–   
El 29 d’octubre de 1935, el Bloc Obrer i Camperol, domiciliat en el carrer de Pere Llobera, 
núm. 1, de la barriada de Son Coc, acordà per unanimitat en junta general extraordinària 
passar a denominar-se Partit Obrer d’Unificació Marxista.1459 
Al final de 1935, la Junta Directiva del partit era integrada per Pere Antoni Bauzà Servera 
(president), Pasqual Martínez Suriñach (vicepresident), Francesc Gracia Herrando (secretari) 
i Jaume Sanz Pons (tresorer).1460  El partit tingué un actiu comitè de Socors Roig. 
 
 
 
 

1455 .- “Mitin pró unificación marxista”, a El Obrero Balear, núm. 1.743. Palma, 24 de maig de 1935, pàg. 
1. 
1456 .- “Del mitin del domingo”, a El Obrero Balear, núm. 1.744. Palma, 31 de maig de 1935, pàg. 3. La 
breu ressenya comentà “Todos los discursos, por cierto muy atinados y enérgicos, contra la política reaccionaria 
y en pró de la unificación de las fuerzas obreras, fueron insistente y entusiásticamente aplaudidos por el 
numeroso auditorio, que llenaba el Salón Teatro.” 
1457 .- SUREDA, A.: “Sobre el presunto Partido «Unico Marxista-Revolucionario”, a Nuestra Palabra, 
núm. 85. Palma, 30 de maig de 1935, pàg. 4. L'article, d'una gran duresa, deia “El domingo último tuvo lugar en 
la Casa del Pueblo un mitin organizado por los sedicientes “comunistas” del grupito de renegados que 
constituyen el Bloque Obrero y Campesino de Palma. Hablaron Maurín y Gorkin, Para[sic] orientar, aportando 
algo nuevo a la clase trabajadora de “Palma” no. Para continuar su vieja política rastrera de confusionistas 
divisionistas del proletariado y de los campesinos. Como han llevado y llevan la confusión y desunión del 
Proletariado en Cataluña. Diciéndose ó más bien, presentándose como "comunistas de la promoción de Lenin 
para llevar a la práctica, una lucha tenaz contra la gloriosa internacional por aquel fundada: La Internacional 
Comunista.” 
1458 .- “De Alaró. Otro acto”, a El Obrero Balear, núm. 1.745. Palma, 7 de juny de 1935, pàg. 3. La nota 
afirmava que Julià Gorkin “ante un auditorio de unas 700 personas hizo brillantemente historia de la República, 
de su advenimiento y del proceso de la misma, remarcando la traición vergonzosa de los republicanos históricos 
entregando el poder en manos de las derechas reaccionarias, así como del 6 de octubre y sus consecuencias. Dió 
la consigna: Unificación Marxista en un sólo Partido, Unidad Sindical en una sola Central y Unidad de Acción 
en todos los órdenes. Fué frecuentemente ovacionado.” 
1459 .- Comunicació del 4 de gener de 1936 del president Pere Antoni Bauzà i del secretari Francesc Gracia 
al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.560. ARM. 
1460  .- Comunicació del 2 de gener de 1936 del secretari Francesc Gracia –amb el vist-i-plau del president 
Pere A. Bauzà– al governador civil. Registre d’associacions. Govern Civil. Llegall 1.636. Exp. 2.560. ARM. 
Així mateix, i en compliment de l’article 10è de la Llei de 30 de juny de 1887 presentà davant el Govern Civil 
el balanç d’ingressos i despeses de l’any 1935. Els ingressos pujaven a 326,50 ptes –314 ptes. per 314 segells de 
cotització mensual i 12,50 ptes. per donatius– i les despeses sumaven 297 ptes –distribuïdes en 66 ptes de 
Secretaria i correspondència; 58 de mobles (taules i cadires), 45 ptes. de lloguer del local social, i 128 ptes. de 
propaganda (manifests i mìtings).– 
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9.2. LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE LES BALEARS 
  
9.2.1. L’EVOLUCIÓ DE LA INSTITUCIÓ DES DE L'OCTUBRE DE 1934 FINS EL 
FEBRER DE 1936 
El canvi més significatiu dels membres de la comissió gestora de la Diputació es produí arran 
de la revolució d'octubre de 1934 i la suspensió dels regidors i batles socialistes i republicans 
d'esquerra ordenada pel governador civil el 16 d'octubre de 1934. No hem trobat l'ordre de 
suspensió dels regidors de l'Ajuntament de Palma —substituïts el 16 d'octubre de 1934 per 
una comissió gestora— Vicenç Tejada i Jaume Garcia com a gestors provincials. Però, el 23 
d'octubre, el governador civil Joan Manent contestà a les preguntes dels periodistes que la 
suspensió dels regidors Garcia i Tejada "era una consecuencia lógica después de la 
suspensión del Ayuntamiento de Palma. En la Diputación estaban por tener la investidura de 
concejales."1461 Al mateix temps, Manent comentà que no feia comptes nomenar substituts ja 
que "con los vocales que cuenta la Comisión gestora puede funcionar legalmente." Durant el 
temps que durà aquesta gestora, el districte de Palma solament tingué com a representant 
Francesc Julià, que continuà detentant la presidència de la institució. 
L'1 de març de 1935, el governador civil Manent comunicà a la Diputació el cessament del 
batle de Manacor, Antoni Amer Llodrà —arran de la seva suspensió judicial en el càrrec de 
batle i de regidor de l'Ajuntament de Manacor—,1462 i proposava per substituir-lo el regidor i 
també batle interí manacorí, Francesc Fernández Truyols. Es donà compte d'aquesta 
comunicació en la sessió del 4 de març1463 i Fernández va prendre possessió el 12 de març.1464 
A proposta del president Julià, el nou gestor ocupà —com era costum en les substitucions— 
el càrrecs següents: vocal del Comitè Executiu del Servei de Recaptació de Contribucions i 
Imposts de l'Estat, vicepresident del Museu Pedagògic Provincial i vocal suplent del Comitè 
Executiu de la Mancomunitat de Diputacions de règim comú i també féu part de les diferents 
ponències en què la corporació estava dividida.1465 
 
9.2.1.1. La corporació provincial davant els fets d'octubre de 1934 
El 15 d'octubre, el president, Francesc Julià, envià un telegrama als presidents de la 
República i del Consell de Ministres demanant l'indult dels condemnats a mort capità Escofet 
i comandant Pérez Farràs.1466  

1461.- La Almudaina, dimecres, 24 d'octubre de 1934, pàg. 2. 
1462.- L'ofici del governador civil, Joan Manent, que es donà compte a la sessió del 4 de març de 1935, deia 
"Decretada la suspensión judicial en el cargo de Alcalde y Concejal del Ayuntamiento de Manacor Don 
Antonio Amer Llodrá procede cese en el de Vocal de la Comisión Gestora." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 36-37. 
1463.- Després que la corporació es donàs per assabentada i conforme amb la comunicació del governador civil 
Manet, la comissió gestora, a proposta del president Julià, acordà fer constar en acta "haber visto con agrado la 
acertada gestión realizada por el señor Amer durante el tiempo que ha desempeñado el cargo y lamentar su 
separación." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 36-37. 
1464.- El president Julià, després de donar possessió del càrrec de vocal a Francesc Fernández Truyols, manifestà 
"haber visto con agrado que de nuevo forme parte de esta Corporación en la que tan buena gestión hizo la 
primera vez que perteneció a ella." Com era costum, el constestà Fernández agraint les paraules del president i 
féu constar "la viva satisfacción que experimentaba al volver a encontrarse en esta Casa de la que tan buenos 
recuerdos guarda por la múltiples atenciones que tiene recibidas asi de los señores Gestores como de los 
funcionarios, no sólo durante el tiempo que formó parte de la Corporación sino, y eso era lo que más agradecía, 
cuando no pertenecía a ella." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. 
pàg. 37. 
1465.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 37-38. 
1466.- El telegrama deia: "Interpretando sentimientos humanitarios Región Balear, ruégole encarecidamente sean 
indultados condenados última pena enalteciendo así sentimiento español que lamentando y condenando rebelión 
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En la subscripció pro Exèrcit i Ordre Públic, el personal de la Diputació aportà el sou d'un 
dia, l'import del qual pujà a 2.055,42 pessetes.  
A més, el president Julià reiterà al comandant militar accidental, Jorge Villamide Salinero, 
l'adhesió de la institució al Govern.  
El 25 d'octubre a l'església de Sant Francesc, a les 11 h. del matí, se celebrà un funeral en 
sufragi de les víctimes del moviment revolucionari, presidit per Carmen Polo —dona del 
comandant militar Francisco Franco— i pel bisbe Miralles. El president de la Diputació, tot i 
que no assistí al funeral, autoritzà als funcionaris de la institució per anar-hi.1467 El 30 
d'octubre, des de la Comandància Militar de les Balears es va agrair, d'una banda, l'adhesió 
del president de la Diputació al Govern de la República pels fets revolucionaris d'octubre i, 
de l'altra, el donatiu de la corporació a la subscripció per premiar les forces de l'Exèrcit i de 
l'Ordre Públic.1468  
El 13 de novembre de 1934, a proposta del gestor Antoni Tudurí, la comissió gestora s'adherí 
a l'homenatge a l'Exèrcit i a les forces d'Ordre Públic promogut per l'Ajuntament de Palma 
"en reconocimiento de la lealtad y heroismo con que contribuyeron a la represión del 
movimiento revolucionario."1469 
El 8 de gener de 1935, el gestor Alomar s'interessà per l'indult del tinent de la Guàrdia Civil 
Torrens i el president Julià li contestà que s'havia anticipat a la petició d'indult telegrafiant en 
nom de la Diputació al president del Consell de Ministres. Proposà que s'enviàs un altre 
telegrama com a acord de la comissió gestora.1470 
En aquest període, la comissió gestora també féu constar en acta el sentiment de la 
corporació per la mort del jurista mallorquí Josep Socias Gradolí (31 de desembre de 
1934)1471 i del polític José Sánchez Guerra (29 de gener de 1935).1472 Així mateix, el 7 de 
gener de 1936, en la primera sessió de l'any, la corporació féu constar en acta i testimoniar a 
Joan Manent els sentiments d'afecte, consideració i estima que els components de la gestora 
li professaven per "el exquisito tacto, preclara inteligencia y relevantes dotes de mando 
reiterada y brillantemente puestas de relieve" durant el temps que havia desenvolupat al front 
del Govern Civil de les Balears.1473 
El 8 de gener de 1935, la corporació provincial acordà acceptar la invitació per assistir a 
l'homenatge al batle de Maó Pere Pons Sitges i s'acordà nomenar una comissió per anar a 
l'acte, integrada pel president Julià i el gestor Tudurí.1474 El 22 de gener de 1935, el president 
Julià donà compte a la corporació que havia estat nomenat Comendador de l'Ordre de la 

aspira evitar más derramamiento sangre que tanto hiere su corazón al recordar tristes trajedias [sic]." La 
Almudaina, dimarts, 16 d'octubre de 1934, pàg. 2. 
1467.- La Almudaina, 26 d'octubre de 1934, pàg. 8. 
1468.- Ibid., pàg. 183. 
1469.- Ibid., pàg. 185. 
1470.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 12. 
1471.- El president Julià dedicà un sentit elogi a la memòria del jurista Socias Gradolí, que acabava de morir i 
que havia estat president de la Diputació. i que havia estat president de la Diputació. Així mateix, Julià també 
digué que "en esta Casa se guarda y guardará siempre el inextinguible recuerdo de una labor digna, noble y 
acertada, en la que el Sr. Socías puso a contribución sus altas dotes de preclara inteligencia, abnegada actividad 
y caritativos sentimientos." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. 
pàg. 207. 
1472.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 24. 
1473.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1936. pàgs. 5-6. 
1474.- La corporació provincial tractà el telegrama d'invitació a l'acte que li havia enviat Hernández Sans —
president de la Comissió Organitzadora de l'homenatge popular al batle de Maó Pere Pons Sitjes— amb motiu 
que li havien estat imposades les insignies d'oficial de l'Ordre de la República, atorgada pel Govern, premiant 
"los excelsos mericimientos de tan Ilustre Patricio y consecuente republicano." Després de llegir el telegrama, el 
gestor Tudurí resaltà la personalitat de Pere Pons que ocupava la Batlia de Maó des de feia molts d'anys i "cuyas 
virtudes cívicas hacen de él un modelo de ciudadanos." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: 
Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 11. 
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República el governador civil Joan Manent i s'acordà que la comissió fes constar en acta i 
testimoniar a Manent la satisfacció per la distinció.1475 
El 2 d'abril de 1935, el gestor Tudurí manifestà que havent el Govern reconegut i premiat "las 
altas virtudes cívicas" del president Julià que havia estat nomenat Comendador de l'Ordre de 
la Republica, proposà que la comissió fes constar en acta la satisfacció pel nomenament. 
El 23 de juliol de 1935, el gestor Mayans manifestà que en el mes següent s'havia de celebrar 
a Eivissa les festes commemoratives de la Reconquesta i proposà que es traslladàs en aquella 
illa la corporació, sota les maces i acompanyada de la Banda de Música Republicana 
Provincial. La proposta va ser acceptada per unanimitat.1476 El 13 d'agost de 1935, el gestor 
Tudurí —en nom del president— donà compte del viatge a Eivissa realitat per la corporació 
amb motiu de les festes de la Reconquesta, que qual·lificà d'altament satisfactori.i proposà 
que constàs en acta l'agraïment de la corporació al batle d'Eivissa. Així mateix, Tudurí també 
proposà que es fes constar en acta la felicitació al director i components de la Banda de 
música republicana provincial per la seva actuació en aquells actes. El gestor Mayans donà 
suport a les paraules de Tudurí i expressà el seu agraïment per l'assistència de la corporació 
als actes d'Eivissa.1477 
El 29 de gener de 1935, es féu constar també en acta l'agraïment de la corporació a la 
Joventut Ateneista per l'èxit de la festa infantil de la vigília del dia de Reis.1478 
 
9.2.2. L'ACTUACIÓ DE LA COMISSIÓ GESTORA PROVINCIAL 
En aquesta etapa continuaren les millores dels equipaments sanitaris de la Diputació, moltes 
vegades com a continuació de projectes de l'etapa anterior. Així, s'impulsà la creació d'un 
Institut de la Higiene a can Casimiro i d'un laboratori d'anàlisis a l'Hospital Provincial. Al 
mateix temps, el president Julià va empènyer la necessitat d'estudiar un pressupost 
extraordinari per dur a terme o la creació d'un nou hospital provincial o el projecte d'una 
àmplia reforma de l'Hospital General. 
 
9.2.2.1. La sanitat i la beneficència  
Així mateix, el 27 de novembre de 1934, a proposta del gestor Alomar, la comissió gestora 
acordà homenajar al doctor Alorda arran de la seva mort, amb la col·locació del seu retrat i 
dels treballs que havia fet en la clínica.1479 
El 27 de novembre de 1934, el gestor Amer cridà l'atenció sobre el cost a què pujava el fluid 
elèctric dels establiments provincials i proposà que s'unificàs aquell servei per a cercar una 
major economia i que el president Julià fes les gestions oportunes per anar a un concert 
d'aquell servei.1480 
 
L'Hospital Provincial 
El 27 de novembre de 1934, la corporació provincial acordà proveir —mitjançant oposició— 
la plaça de metge en cap de la Clínica de Dermo-Sifiliografia de l'Hospital provincial. Per 
aixó, es resolgué designar un tribunal, que s'encarregaria de la redacció del programa que 
havia de regir en l'oposició.1481  El 2 d'abril de 1935, d'acord amb la proposta del Tribunal 

1475.- Ibid., pàg. 20. 
1476.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 96. 
1477.- Ibid., pàg. 98. 
1478.- Ibid., pàg. 24. 
1479.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàg. 187. 
1480.- Ibid., pàg. 187. 
1481.- El tribunal era presidit pel president de la Diputació o pel diputat al qual es delegàs i per quatre vocals: 
l'inspector provincial de Sanitat Joan Durich, el metge director de l'Estació Sanitària del Port de Palma Josep 
Porcel, pel catedràtic de matemàtiques de l'Institut Nacional de Segona Ensenyança de Palma Docmael López i 

 1306 

                                                 



d'oposicions, s'acordà nomenar Salvador March Soler cap de la Clínica Dermo-Sifiliografia 
de l'Hospital provincial de Palma.1482 
 
— El conflicte entre l'administrador i l'apotecari de l'Hospital 
El 26 de febrer de 1935, la comissió gestora acordà treure a concurs la provisió de la plaça 
d'administrador de l'Hospital Provincial de Palma, amb un sou anunal de 4.000 ptes.1483 El 26 
de març, la corporació nomenà administrador de l'Hospital provincial de Palma Joan Albertí 
Ricaula.1484 
El 21 de maig de 1935, la corporació provincial hagué d'intervenir per resoldre un conflicte 
que s'havia produït entre l'administrador i l'apotecària de l'Hospital Provincial de Palma. 
L'administrador havia enviat dos oficis, acompanyats per dues relacions dels medicaments 
que havia sol·licitat adquirir l'apotecària i, d'acord amb el que disposava l'article 14 del 
Reglament de govern i règim interior de l'Hospital, era competència de l'administrador tot el 
que es relacionava amb l'economia de l'establiment (abasteixements, adquisició i 
emmagatzament de provisions, parament, efectes, aparells i mobiliari clínic, etc) així com 
atendre a la seva conservació, neteja i cuidat, ajustant-se en tot cas als crèdits consignats. 
També, d'acord amb l'article 16 del citat reglament, corresponia a l'administrador intervenir 
les entrades, tant d'instrumental com de farmàcia, signant amb el director tècnic o el 
farmacèutic, la recepció de gèneres. la Ponència de Beneficència, en el dictamen, proposà, 
d'una banda, autoritzar l'adquisició dels medicaments compresos en la relació que s'havia fet 
i, de l'altra, encomenar al director de l'Hospital que s'encarregàs tant en aquest cas com en el 
de les compres d'instrumental o medicaments que en endavant fosssin autoritzades es 
complissin estrictament als preceptes continguts en els articles 14 i 16 del reglament. La 
corporació aprovà el dictamen de la Ponència, signat pels gestors Antoni Tudurí, Antoni 
Alomar, Joan Mayans i Francesc Fernández.1485 
La corporació provincial designà el gestor Francesc Fernández per instruir un expedient per 
aclarir tots els fets que havien motivat les discrepàncies entre l'apotecària i l'administrador de 
l'Hospital Provincial. El 12 de novembre de 1935, Fernández proposà que el subministrament 
de medicaments i altres efectes que en l'oficina de farmàcia es necessitassin s'atengués a les 
normes contingudes en el dictamen del director de l'Hospital1486 de tal forma que fos 

pel director de l'Hospital Provincial de Palma Josep Sampol, a més del secretari sense veu ni vot, que seria 
l'oficial encarregat dels serveis administratius de l'Hospital provincial de Palma. Ibid., pàgs. 186-187. 
1482.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 56. 
1483.- Els requisits per optar a la plaça eren esser espanyol o naturalitzat a Espanya, haver complert l'edat de 23 
anys, tenir coneixements de comptabilitat, nocions de legislació d'hisenda provincial i "ser de intachable 
conducta, moralidad y buenas costumbres." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 28-30. 
1484.- Ibid., pàg. 55. 
1485.- Ibid., pàgs. 72-73. 
1486.- El director de l'Hospital, J. Sampol, dictaminà el 21 d'octubre de 1935 que "El Artículo 59 del 
Reglamento, marca de un modo taxativo la obligación del Farmacéutico de hacer los pedidos de medicamentos, 
y la manera y forma de verificarlo. No queda perfectamente claro en el artículo, si corresponde o no al 
Farmacéutico dirigirse directamente a las casas productoras para hacer los pedidos. Pero, habia sido hasta ahora 
costumbre en esta Casa, que asi se hiciera; además a la Oficina de Farmacia llegan directamente por los 
recetarios o vales correspondientes y suscriptos por los Facultativos, las demandas de medicamentos de 
determinadas Casas productoras y marcas, (siempre de los incluidos en el Peritorio aprobado). Es por lo tanto 
conveniente para evitar confusiones y buroscratismos, que el Farmacéutico se dirija directamente a las Casas 
productoras para hacer los pedidos.= Las funciones que al Administrador competen en relación con la provisión 
del material de Farmacia, entiende el que sucribe, no pueden ser otras que las de carácter económico. 
Intenverdrá el Administrador en unión del Farmacéutico (Art.ª 16) las entradas de medicamentos; claro está que 
no podrá reconocer sus condiciones o admitirlos o rechazarlos, que esto compete técnicamente al Farmacéutico. 
La intervención del Administrador se limitará a tomar conocimiento de la valía de los géneros entrados en 
relación con la economía del Establecimiento.= Aun cuando podría entenderse, dado el artículo 14, una 
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competència de l'administrador l'adquisició de les comandes, conforme els presentàs 
l'apotecària prèvia aprovació de la comissió gestora i tenir cura dels mateixos a l'entrada, en 
relació a l'economia de l'Hospital i que es posàs en coneixement de l'apotecària que la 
incomunicació de la qual s'havia fet mèrit, havia estat duit a efecte en previsió de què els 
medicaments i altres efectes, poguessin ser amb més facilitat vigilats i en cap cas contra la 
seva honorabilitat.1487 El 26 de novembre de 1935, la corporació aprovà el dictamen de 
Fernández. 
El 10 de desembre de 1935, es donà compte a la corporació provincial d'un ofici del Cos 
mèdic de la Beneficència Provincial, signat pel degà J. Sampol, en el qual es tornava a tractar 
el conflicte entre l'administrador i l'apotecària.1488 El president Julià va lamentar algunes 
afirmacions que es feien en l'ofici —especialment els referits a la manca de medicaments que 
era deguda "a la ineludible necesidad en que se ha visto la Comisión de tramitar entre otros 
suplementos de crédito el indispensable para adquisición de medicamentos por haberse 
agotado la cantidad al efecto consignada en presupuesto— i afegí que havia donat 
instruccions per solucionar-ho. Seguidament, va intervenir el gestor Fernández que també 
digué ha volia protestar per diverses afirmacions que en l'escrit es feien, com les de suposar 
que existia un "lapsus de interpretación en el dictamen que motivó el acuerdo regulando el 
suministro de medicamentos a la Farmacia del Hospital" amb relació a l'informe emès pel 
director de l'establiment. Afegí que "no hay tal cosa en dicho dictamen conscientemente se 

extensión general, que el artículo 59 desvirtua, que al Administrador corresponde hacer directamente los 
pedidos, siempre tendría que adaptarse en un todo a las clases y marcas que por el Farmacéutico se indicase.= 
Por lo tanto, entiende el que sucribe que para evitar confusiones en las atribuciones y responsabilidades del 
Farmacéutico y Administrador respectivamente, es conveniente para la buena marcha del Establecimiento, sea 
el Jefe de la Farmacia quien haga los pedidos, interviendo el Administrador la entrada de los mismos, sin otro 
caracter que el que económicamente le incumbe." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 133-134. 
1487.- Ibid., pàgs. 132-136. 
1488.- S'exposava que en la reunió del 7 de desembre del Cos mèdic de la Beneficència Provincial, l'apotecària de 
l'Hospital havia donat compte de la contestació de la comissió gestora a la consulta que li havia dirigit per 
l'aclaració dels seus deures i drets en les seves relacions amb l'administrador referent a la petició de 
medicaments. A més, l'apotecària recabà el suport del Cos en la defensa del que entenia que eren els seus drets, 
que exposà a la consideració dels assistents. "Entiende la Señora Farmacéutica que por su carácter técnico, por 
sus relaciones mas directas con los facultativos y por lo que las ordenanzas de Farmacia, Decretos de restricción 
de estupefacientes y Reglamento del Hospital disponen, corresponde a ella la directa adquisición de 
medicamentos, previa la conformidad de V. E.= El Cuerpo Médico Provincial —respetuoso siempre para con 
los acuerdos de la Excma. Comisión Gestora y con toda la consideración que aquella le merece— creyó 
conveniente hacer suyo el modo de enfocar el asunto, tanto más, cuando coincide con la razonada opinión 
expuesta por el Director del Hospital en su informe a esa Comisión Gestora, fecha 21-X-1935, opinión que es la 
que fundamenta también el informe del Sr. Gestor ponente y que posiblemente por un lapsus de interpretación 
resulta modificado en el fallo dado por la Comisión Gestora, por el que se dá al Sr. Administrador del Hospital 
intervención directa en la adquisición de medicamentos.= Cuanto mas se reduzca la tramitación (siempre dentro 
de la fiscalización conveniente y necesaria) para la adquisición del material de Farmacia, mejor será siempre el 
servicio, mas rápido y menos frecuente las faltas de medicamentos precisos o de material de curas. En la 
actualidad, ya sea a falta de enlace en los servicios o burocratismo en los trámites, son muchas y a diario las 
faltas de productos que los facultativos tienen que lamentar (hemostáticos, estupefacientes, tonicardiacos, 
material de sutura, de vendajes, &&) estas que en un momento determinado podrían ser de suma gravedad y 
entrañar responsabilidad moral y material, obligan al Cuerpo Médico de la Beneficencia provincial a llamar 
acerca de ello la atención a la Excelentísima Comisión Gestora tan celosa del bienestar de los enfermos y de la 
buena marcha de los Establecimientos provinciales, para que atendiendo —si le parece oportuno la sugerencia 
del Cuerpo Médico— vea el modo pertinente de reduir al mínimum los trámites para la adquisición de 
medicamentos y material de farmacia, salvaguardando para la Sra. Farmacéutica todas las prerrogativas que las 
leyes y Reglamento del Hospital le conceden.= Ratificando la expresión de la más respetuosa consideración y el 
deseo de laborar para la concordia entre los funcionarios provinciales, le saluda atentamente en nombre del 
Cuerpo Médico." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 143-
144. 
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hace constar que a la titular de dicha Oficina corresponde hacer, como técnico, los pedidos y 
al Administrador le compete tomar conocimiento de los mismos a su entrada, a efectos de 
contabilidad." Després d'aquestes manifestacions, la comissió gestora acordà donar-se per 
assabentada.1489 
— La tuberculosi com a uns dels principals problemes mèdics 
El 31 de desembre de 1934, el gestor Amer exposà les dificultats que provocava la saturació 
de la sala de tuberculosos de l'Hospital per atendre els ingressos dels malalts, havent-se 
d'estudiar la manera de colocar uns 6 llits més. El president Julià li contestà que això no 
resoldria el problema ja que excedia de sis el nombre de malalts que guardaven torn i que la 
gestora s'havia de posar d'acord amb el director de l'establiment per cercar una solució a la 
qüestió.1490 
El 10 de setembre de 1935, la corporació provincial, després d'analitzar la insuficiència de les 
sales de l'Hospital Provincial de Palma per atendre les víctimes de tuberculosi i no diposar-se 
en aquest edifici d'un altre local adecuat, acordà que l'edifici que s'estava construint en la 
finca de Can Casimiro es destinar per allotjar malalts infecciosos i destinar-lo per a Hospital 
de Tuberculosos.1491 El 24 de setembre de 1935, es donà compte d'un ofici —datat el 20 de 
setembre— de l'inspector provincial de Sanitat, Joan Durich, en la qual informava que en la 
Inspecció s'havien rebut 75.000 ptes. per destinar a l'Hospital de Tuberculosos, demanant que 
fos remetida a la Inspecció la memòria, projecte i plànols de les obres a dur a terme. La 
corporació acordà donar compliment a la petició.1492 
El 8 d'octubre de 1935, l'arquitecte provincial envià un ofici, acompanyat dels plànols de 
l'Hospital de Tuberculosos amb el pressupost per l'acabament del segon pis que pujava a 
17.802,48 ptes, que es podia dur a terme a càrrec de les 75.000 ptes que havia rebut 
l'inspector provincial de Sanitat. La corporació acordà remetre a l'inspector provincial un 
exemplar dels plànols i autoritzar a l'arquitecte municipal per tal que disposàs que 
l'administració efectuas les obres a càrrec de les 75.000 ptes.1493 El 17 de desembre de 1935, 
la corporació provincial acordà adjudicar per la quantitat de 4.626,19 ptes. a Rafel Estarellas 
Estarellas, Josep Julià Jaume i Joan Ramon Hortelano l'acabament final de les obres de 
construcció de la terrassa i galeria sud i el primer pis de l'Hospital de Tuberculosos.1494 
El 12 de març de 1935, el president Julià manifestà que segurament per la premsa els gestors 
s'havien assabentat que en les reunions en el Govern Civil sobre la consulta del Govern sobre 
les obres d'urgent realització per a posar remei a l'atur obrer, s'havia acordat incloure la 
proposta de la construcció del nou hospital, a base que l'Estat avançàs una determinada 
quantitat de doblers. Afegí que era necessari, però, tractar sobre el possible solar prop de la 
ciutat que reunís les condicions degudes per ubicar l'establiment sanitari. La corporació 
acordà que la Ponència d'Hisenda formulàs un avantprojecte del concurs pel solar.1495 
El 19 de març de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència d'Hisenda 
sobre l'avantprojecte de bases d'un concurs per a l'adquisició d'un solar per a l'edificació d'un 
hospital.1496 

1489.- Ibid., pàgs. 143-145. 
1490.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàg.  207-208. 
1491.- En el debat s'exposà que "teniendo en cuenta que muchas de las víctimas que, especialmente en las clases 
modestas, causa anualmente en nuestra provincia la tuberculosis, podrian evitarse si los pobres enfermos 
atacados de tan terrible enfermedad, recibieran oportunamente los indispensables cuidados y asistencias, cosa 
hoy de todo punto imposible, apesar de los buenos deseos de esta Corporación." DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 104. 
1492.- Ibid., pàg. 112. 
1493.- Ibid., pàg. 119. 
1494.- Ibid., pàg. 159. 
1495.- Ibid., pàgs. 43-44. 
1496.- Ibid., pàgs. 44-46. 
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El 9 d'abril de 1935, s'acordà anunciar un concurs per a contractar l'adquisició d'un solar 
destinat a l'edificació del nou hospital.1497 El 16 d'abril, el Boletín Oficial de la Provincia de 
Baleares publicà el concurs.1498 
El 18 de juny de 1935, la corporació provincial acordà aprovar el dictamen de la Ponència de 
Beneficència que declarava desert el concurs per adquirir un solar en el qual s'havia de 
construir el nou hospital. En el concurs solament hi havia presentat una proposta Joan 
Bibiloni Font.1499 
Novament, es tornà a convocar un segon concurs, les bases del qual foren publicades en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Baleares del 26 de juny de 1935,1500 i dins el termini —que 
acabà el 18 de juliol— es presentaren dues propostes, suscrites per Joan Bibiloni Font i Joan 
March Servera. El 19 de novembre de 1935, la Ponència de Beneficència va emetre un 
dictamen en el qual proposava que es veia "en la imposibilidad de aceptar ninguna de ellas" 
ja que "resultaría hoy en absoluto improcedente acordar una adjudicación que no siendo 
posible después perfeccionar, ninguna efectividad tendría en derecho." La raó, idò, era que 
l'Estat no havia garantit la bestreta sol·licitada per la Diputació per a obres d'assistència 
social i la Junta Nacional contra l'Atur l'havia denegat. La corporació aprovà el dictamen de 
la Ponència i autoritzà a ambdós proposants a retirar el dipòsit de 1.500 ptes. que havien 
constituït en la caixa provincial.1501 
El 23 de juliol de 1935, es donà compte a la corporació d'un ofici de l'Aliança Obrera de 
Palma en el qual demanava que es començàs de forma immediata les obres d'ampliació de 
l'hospital provincial de Palma i de construcció d'un nou hospital per donar ocupació als 
obrers en atur forçós. El president Julià manifestà que, com era sabut pels gestors, totes 
aquestes peticions estaven pendents del projecte d'anticip reintegrable d'aquesta Diputació 
que acabava de ser denegada per la Junta Nacional de l'Atur Obrer Forçós.1502 Els gestors 
Alomar i Mayans s'adheriren a les manifestacions del president Julià i s'acordà reiterar la 
mencionada petició. 
El 8 de gener de 1935, el gestor Tudurí es va referir a la demanda d'augment de practicants 
de l'Hospital i per alleugerir les despeses que això suposaria, proposà —tal com s'acordà— 
que el practicant Ibáñez que prestava servei en la Casa Provincial de la Infància, també 
treballàs a la Casa d'Educació i Assistència Social i que el practicant Bosch que prestava el 
servei en aquest darrer establiment passàs a exercir les funcions a l'Hospital.1503 
El 8 de gener de 1935, el gestor Mayans proposà que es concedís una gratificació al metge 
Francesc Servera pel treball extraordinari que suposava desenvolupar la vacant del cap de 
clínica de la Secció Dermo-Sifiliografia. El president Julià el contestà que quan el doctor 
Servera acabàs de prestar el servei, reiteràs novament la proposta.1504 

1497.-  Ibid., pàg. 64. 
1498.- Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.666. Palma, 16 d'abril de 1935, pàg. 1. 
1499.- El dictamen en ús de les facultats que s'havia reservat en el paràgraf 1er de la base 6a del concurs. A més, 
autoritzà Joan Bibiloni Font perquè pogués retirar de la Caixa provincial el dipòsit de 1.500 ptes. que havia 
constituït i anunciar un segon concurs. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 89-90. 
1500.- Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.699. Palma, 26 de juny de 1935, pàg.2 
1501.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 130-132. 
1502.- Julià afirmà que "dicho Proyecto fue acogido favorablemente por la opinión y prensa y es mi parecer 
debemos insistir ante el Gobierno reproduciéndolo con la suplica de esta entidad local de obreros en paro 
forzoso, a fin de que tenga más eficacia la petición. De resolverse este asunto se solucionarían dos problemas 
importantes: el del paro obrero, y el que afecta al aspecto social-benéfico de nuestros Establecimientos, 
precisando que nos apoyen otras Corporaciones y entidades oficiales." 
1503.- Ibid., pàg. 12. 
1504.- Ibid.,. pàg. 12. 
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El 22 de gener de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment per treure l'oposició a la plaça de metge en cap de la Clínica Dermo-
Sifiliografia de l'Hospital Provincial. 
El 22 de gener de 1935, la comissió gestora també es va reunir en sessió extraordinària 
solament per aprovar el dictamen de la Ponència de Governació i Foment per acordar dividir 
—d'acord amb la decissió de la corporació provincial de l'11 de desembre de 1934 que 
accedia a la sol·licitud del cos mèdic de la Beneficència Provincial del 31 de març de 1933 i 
del facultatiu Joan Trian Barceló el 22 d'agost de 1934— el Servei de Medicina de l'Hospital 
Provincial en dos serveis clínicament independents, dirigits cada un d'ells per un metge en 
cap. Aquesta decissió suposà el nomenament —per ascens d'antigüetat— com a metge en cap 
de Medicina General de l'Hospital Provincial de Joan Trian Barceló. 
El 19 de febrer de 1935, la corporació provincial acordà, a proposta del president Julià, 
prorrogar per dos anys els nomenaments —que s'havia fet el 27 de febrer de 1933— dels 
metges interns de l'Hospital Provincial de Palma Josep Vives Febrer, Antoni Meneu Piña, 
Lluís Palmer Garcias, Antoni Morey Bauzà, Mateu Pascual Verdera, Manuel Balaguer Feros 
i Llorenç Villalonga Pons, aquest darrer arran de la decissió de l'11 de juliol de 1933 havia de 
continuar prestant els seus serveis en el Manicomi Provincial. La comissió gestora també 
prorrogà per dos anys els nomenaments —fets el 27 de febrer de 1933— del metges interns 
del Manicomi Provincial Xavier Garau Armet i Jaume Janer Pujol.1505 El 29 d'octubre de 
1935, la corporació provincial acordà admetre la renúncia de Xavier Garau Armet del càrrec 
de metge intern de guàrdia del Manicomi Provincial.1506 
El 8 de gener de 1935, es donà compte a la corporació provincial de l'expedient instruït en la 
depuració de les responsabilitats de la denúncia formulada per la societat obrers del calçat La 
Igualtat. El jutge instruccior, el gestor Antoni Tudurí, va concloure que no es podia exigir cap 
responsabilitat en el procediment de curació del cirurgià de l'Hospital Provincial Pere 
Alcover Sureda en la curació que practicà a Cristòfol Pons, ferit en el decurs d'una 
manifestació vaguística.1507 
Com a principals conclusions de l'informe s'exposaven: 
"Que el escrito de la «Igualdad» presentado a los cuatros meses de trascurrido el hecho el 
hecho que denuncia —lo que no deja de causar cierta extrañeza— como también la 
declaración del causante Don Cristóbal Pons, van dirigidos principalmente contra la 
actuación del Doctor Don Pedro Alcover Sureda como Médico Cirujano del Hospital, y no 
producen queja alguna respecto a los demás servicios generales del Establecimiento. 
Que tan pronto como se presentó una comisión en nombre de varias Sociedades Obreras 
exponiendo al Director del Hospital que el herido señor Pons había producido quejas contra 
el Sr. Alcover por entender que no era atendido en la forma que él creía necesaria, dicho 
Director después de practicar las diligencias al efecto pertinentes, pudo comprobar que al 
causante se le aplicaban en la Clínica de Traumatología los procedimientos y técnicas 
adecuados a la lesión que sufría, y que gozaba de un régimen, en cuanto a los demás 
servicios generales del Establecimiento, de verdadera excepción. 
Que la actuación incorrecta del Practicante D. Jorge Felani conceptuado de inepto 
desobediente y poco respetuoso con sus superiores según se desprende de las declaraciones 
que obran en el expediente, dió margen, al extraer una gasa que supuso que el Señor Alcover 

1505.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 28. 
1506.- Ibid., pàg. 125. Quan Xavier Garau cessà com a metge intern de guàrdia del Manicomi Provincial lliurà 
per les necessitats de l'establiment la quantitat de 194,20 ptes. —import del sou de 29 dies del mes d'octubre. Es 
donà compte d'aquest donatiu a la comissió gestora en la sessió del 31 de desembre de 1935. Ibid., pàg. 159. 
1507.- En l'informe del jutge instructor es feia constar que "en la tramitación del mismo, se ha procurado que 
rigieran en todas las diligencias practicadas, normas de extricta imparcialidad consiguientes al esclarecimiento 
del hecho de que se trata, para que en su caso pudieran sancionarse dentro de la mas estricta justicia las 
responsabilidades a que hubiere lugar." Ibid., pàgs. 7-11. 
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distraidamente habia dejado dentro la herida del Sr. Pons, a que éste atribuyese negligencia y 
falta de celo a las curaciones que le practicaban, y mas si se tiene en cuenta que dicho 
Practicante manifestó que gracias a su intervención habia evitado al paciente mayores 
complicaciones. 
Que D. Pedro Alcover después de rebatir en su declaración, las inculpaciones que le habian 
sido inferidas por la parte denunciante y sostenidas después en las manifestaciones del 
causante, se reafirma en su actuación, que explica en términos técincos, extendiéndose 
particularmente en lo tocante a la gasa que el practicante Sr. Felani extrajo de la herida del 
Sr. Pons, por entender que habia sido la base ensencial de la denuncia. 
Que el Dr. Sr. D. Virgilio G. Peñaranda —llamado a declarar por la circunstancia de haber 
ingresado en su Clínica al Señor Pons cuando abandonó el Hospital,— después de explicar el 
proceso de la enfermedad del paciente y la intervención quirúrgica de que fué objeto para 
consegui, como consiguió su completo restablecimiento, se muestra disconforme acerca el 
procedimiento que el Sr. Alcover seguia para curar al referido enfermo, llegando al extremo 
de considerlo peligroso. 
Que llamado otra vez el Sr. Alcover para que formulara los descargos que tuviese por 
conveniente oponer a las manifestaciones del Sr. Peñaranda, sostuvo lo expresado en su 
anterior declaración y rebate técnicamente los cargo de que había sido objeto." 
Donat que aquesta situació era necessària discernir-la tècnicament i científica, la comissió 
gestora demanà un dictamen a l'Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Palma per veure si el 
procediement de curació aplicat al malalt pel doctor Alcover, a més de la responsabilitat que 
podia exigir-se per negligència. La ponència que designà expressament l'Acadèmia dictaminà 
que el procediment del doctor Alcover havia estat "a su juicio perfectamente comprendido 
dentro de los límites o normas de la Ciencia Quirúgica" i que no trobava res en la seva 
actuació que no fos comú i corrent en la pràctica hospitalària de la cirurgia, ni tampoc res en 
desacord amb els preceptes de la deontologica mèdica.1508  
 
El Manicomi Provincial 
L'escriptor alemany Werner Schulz publicà l'article "Una visita al Manicomio Provincial" en 
el diari El Día, en el qual afirmava que: "pocos días ha, tuve la ocasión de visitar el 
Manicomio provincial de Baleares, como he visitado muchos otros en diversos países 
extranjeros. Me convenció esta visita de que Palma no ha de temer una comporación con 
otros centros análogos, y aún mayores, o más ricos. El cuidado y el interés que la provincia 
dedica a sus institutos higiénicos y benéficos merece reconocimiento y máxime cuando los 
medios materiales no son exuberantes. Se nota aquí un trabajo inteligente, y no hace falta, 
creo, que yo como extranjero enaltezca la meritoria obra de la Diputación y de su presidente 
el Sr. Juliá, que sin presupuesto extraordinario alguno, ha logrado mejorar tan notablemente 
la alimentación y la asistencia de los enfermos. Pero me parece un deber también por el 
elemento extranjero se reconozca una labor que no sólo sirve a los naturales del país sino a 
cuantos la hermosura y tranquilidad de esta tierra han llevado a las Baleares. 
El Manicomio, en su conjunto, aún no está terminado. Existe un plan de ensanchamiento que 
ha de realizarse sucesivamente y del cual forma parte el magnífico edificio de 
Administración recientemente inaugurado por la Comisión Gestora. Hoy consiste el 
Manicomio en un Pabellón para hombres, otra para mujeres, una colonia agrícola y el 
edificio de Administración ya citado. En total, el número de dementes asicende a unos 
cuatrocientos. 
La campiña encierra la finca en una alegre y sedativa tranquilidad. El emplazamiento no 
puede ser más bello. Entramos en el departamento de mujeres. Unas hermanas están 

1508.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 8-11. 
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trabajando en un pequeño círculo de enfermas. Ni aún en los días de más enconada 
persecución religiosa ha pensado jamás la actual Diputación en suprimir el servicio de 
hermanas de San Vicente de Paul, que es, sencillamente, insustituible. Una de estas hermanas 
nos hace de guía. En el patio se pasean unas docenas de enfermas. Otras cosen o charlan. 
Nada de lúgubre, de espantoso, se nota aquí. En las salas, largas filas de camas, la ropa, el 
suelo, las mesas del comedor, todo es de una limpieza ejemplar. Los servicios de consulta y 
curas provistos de material moderno. Las habitaciones individuales para enfermas peligrosas 
son claras y con camas cómodas.  
En el patio de hombres se reparte ropa. Es la hora del baño. En la enfermería curan a varios 
enfermos. Algunos pacientes están acostados. Los practicantes hacen el rapport. Todos los 
enfermos tratan a sus protegidos con aire de buena amistad. Nada hosco ni terrible. 
La colonia agrícola es tal vez la mejor de cuantas existen actualmente en España. En ella 
habitan enfermos que no son peligrosos y que pueden reportar alguna utilidad a sus 
semejantes. A esa clase de pacientes la ociosidad les dañaría, y es hoy una terapéutica 
consignada en todos los tratados el ocuparles en un trabajo moderado y agradable. El trabajo 
a que se dedican aquí es casi exclusivamente agrícola. 
En el edificio administrativo están la cocina, el lavadero, la sastrería, etc. La cocina es 
enorme, moderna, pulcra. Puede preparar comida para 1.200 personas. En la sastrería unas 
docenas de mujeres trabajan cantando. Una hermana, ya anciana, las dirige. Nos cuenta que 
hace 56 años que se halla en Mallorca. Sus compañeras de entonces murieron. Ella se ha 
quedado entre sus «pobrecitas» que la necesitan. Las conoce a todas con sus penas y sus 
horas de oscuridad… Nos muestra los montones de telas y de ropa a medio confeccionar 
como una chiquilla de siete años. «Ya no se acabará aquí el trabajo mientras tengamos vida» 
nos dice. Y sonrie. 
Salimos con una impresión de optimismo. Mucho resta aún, ciertamente, por realizar en el 
manicomio, a pesar de la meritoria labor de estos últimos años. El pabellón de hombres, por 
ejemplo, es insuficiente, como es ya insuficiente el Hospital provincial. Forzoso será ampliar 
pronto tales dependencias. A ello dedica sus estudios la actual Diputación de Baleares. Las 
reformas que la necesidad exige son costosas. ¿Podrán llevarse a cabo sin sacrificio alguno? 
Hasta ahora, una administración comprensiva y moderna, que habla poco y realiza mucho, ha 
logrado repetir el milagro de los panes y los peces. 
Todas las reformas llevadas a cabo (mejora de la alimentación, aumento de personal, 
reformas, etcétera, etc.) lo han sido sin gravar en un céntimo al contribuyente. Y el pueblo, 
que no lo ignora, no podrá negar su cooperación económica y su confianza a unas 
autoridades que tanto han laborado por el bien de Mallorca."1509 
El 15 de gener de 1935, varen ser nomenats 2 servents del Manicomi Provincial.1510 
El 28 de maig de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de liquidació de les obres 
de construcció en el Manicomi Provincial d'un pavelló destinat a cuina i rentadors que havia 
costat 114.295,92 ptes, a més d'obres complementàries d'un cost de 6.190,72 ptes.1511 
El 27 d'agost de 1935, la corporació provincial acordà admetre la renúncia per motius de 
salut del dipositari de l'Hospital Provincial d'Eivissa, Francesc Marí Tur i es nomenà 

1509.- L'article va ser reproduït a DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. 
pàgs. 212-215. 
1510.- Nicolau Palmer Gallur i Joan Serra Reinés varen ser designàs servents del Manicomi Provincial, amb un 
sou anual de 1.690 ptes. perhom. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 
1935. pàg. 14. 
1511.- Aquestes obres havien estat realitzades pel contractista Josep Moragues Bisquerra i havien estat 
autoritzades per la corporació l'1 de novembre de 1932 i s'havia fet la recepció provisionalment el 12 d'octubre 
de 1933 i definitivament el 13 de març de 1934. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 81-84. 

 1313 

                                                 



interinament Joan Ferrer Hernández.1512 El 24 de setembre de 1935, d'acord amb el concurs 
realitzat, la corporació provincial acordà nomenar com a dipositari de l'Hospital Provincial 
d'Eivissa Joan Ferrer Hernández, amb el sou anual de 1.290 ptes i l'obligació de constituir 
una fiança de 2.000 ptes.1513 
El 4 de febrer de 1936, la comissió gestora acordà autoritzar a l'arquitecte provincial, Josep 
Alomar, que encarregàs a la Casa Jacobo Schneider S.A. la instal·lació de la calefacció en el 
nou quiròfam de l'Hospital Provincial de Palma.1514 
El 10 de febrer de 1936, la corporació provincial acordà la proposta del gestor Antoni Tudurí 
per tal que es publicàs a la premsa, d'una banda, una nota detallant l'existència actual dels 
acollits en cada un dels quatre establiments de beneficència; de l'altra, les quantitats 
invertides en totes les atencions de cada establiment durant el 1935, i que mensualment 
també es fes públic un estat del moviment de malalts en l'Hospital i les intervencions 
quirúrgiques practicades.1515 
El 4 de febrer de 1936, havent quedada deserta per manca de licitadors la subhasta per 
contractar les obres d'habilitació d'una de les dependències de l'Hospital Provincial d'Eivissa. 
La comissió gestora, tenint en compte que legalment no era obligatori anunciar una segona 
subhasta, acordà autoritzar a l'arquitecte de la província per que disposàs que es duguessin a 
terme per administració aquestes obres, d'acord amb el projecte i pressupost de 18.200 ptes 
que la corporació provincial havia aprovat, sota la direcció de l'arquitecte i la fiscalització 
administrativa del diputat inspector de l'establiment, Joan Mayans Escanellas.1516 
 
La Casa Provincial de la Infància 
El 19 de febrer de 1935, el director de la Casa Provincial de la Infància Eusebio Heredero 
Clar comunicà a la comissió gestora que la mare superiora de la comunitat de l'establiment li 
havia comunicat la donació anònima d'una senyora de Madrid de 88 somiers per als asilats i 
que el dissabte, 16 de febrer, ja s'havien instal·lats en els dormitoris del nins.1517 
L'11 de juny de 1935, la corporació provincial va aprovar el dictamen de la Ponència 
d'Hisenda que a efectes de crèdit de 5.000 ptes. existia consignat en el pressupost provincial 
vigent per a subvencionar institucions municipals de Beneficència de Mallorca en proporció 
al nombre d'asilats —malalts i desvalguts pobres— que sostenien. Hi havien presentat 
sol·licituds els ajuntaments de Manacor, Felanitx, Pollença, Sóller i Sineu per a sostenir els 
hospitals i hospicis municipals.1518 El repartiment que es féu va ser el següent: Manacor 
(1.671,47 ptes), Felanitx (1.183,09), Pollença (934,60), Sóller (721,84) i Sineu (488,95).1519 

1512.- Ibid., pàg. 99. 
1513.- Ibid., pàg. 112. 
1514.- El 3 de febrer de 1936, l'arquitecte Josep Alomar havia enviat un ofici en el qual exposava que "para poder 
funcionar el nuevo Quirófano y evitar el tener que calefaccionar con otros medios muy costosos dicha 
dependencia, creo sería conveniente instalar la calefacción por agua caliente, que diera una temperatura de 25 
grados en el Quirófano y 20 grados en las otras dependencias dejando 18 grados para la sala de paso.= Dicha 
instalación podría hacerse en condiciones de ser empalmada a la general del edificio cuando esa se verifique. El 
coste sería de (4.100 ptas.) Cuatro mil cien pesetas con los dos anexos de cirugía de mujeres; mas los trabajos 
de albañilería que lo calculo en 500 pesetas." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1936. pàg. 7. 
1515.- Ibid., pàgs. 8-9. 
1516.- Ibid., pàgs. 7-8. 
1517.- La comissió gestora acordà, a proposta del president Julià —"quien pidió a la prensa que pusiera de relieve 
este hermoso rasgo para que sirva de estímulo y alentador ejemplo"— fer constar en acta l'agraïment per la 
donació i encarregar al director de la Casa Provincial de la Infància que demanàs a la mare superiora que 
transmitís "a la caritativa donante los sentimientos de sincera y profunda gratitud de esta Corporación." 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 27. 
1518.- S'indicava que "se han acompañado a las instancias relaciones de asistencia a enfermos e indigentes con 
cuyos antecedentes puede la Ponencia de Hacienda tener elementos de juicio para el reparto, más ha estimado 
dadas que algunas de estas relaciones se refieren al año actual y que por el número de asistidos ha de superar a 
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L'11 de juny de 1935, la comissió gestora aprovà el dictamen de la Ponència de Beneficència 
que es podia implantar el servei de les dides externes depenents de la Casa Provincial de la 
Infància residents als municipis de Mallorca.1520 
El 3 de setembre de 1935, la corporació provincial acordà nomenar com a inspector de la sala 
de malalts militars de l'Hospital Provincial d'Eivissa Federico Lavilla Jove, amb el sou anual 
de 1.200 ptes.1521 
El 12 de març de 1935, la corporació aprovà el dictamen de la Ponència de Governació i 
Foment, signat pels gestors Antonii Tudurí, Antoni Alomar i Joan Mayans, sobre la petició 
d'admissió i revisió de l'acord de declaració de situació d'excedent forçós del prevere i antic 
director de l'Hospital i de la Inclusa provincial d'Eivissa, Rafel Oliver Colomar. El dictamen 
de la ponència resolgué que era al ministre de la Governació a qui procedia declarar si es 
podia o no aplicar a Oliver els beneficis atorgats per la Llei del 13 de desembre de 1934 i 
acordà traslladar els antecedents a l'esmentat Ministeri per conducte i informe del governador 
civil de les Balears.1522 
El 9 d'abril de 1935, la corporació provincial acordà autoritzar la cessió del Teatre Principal 
per la celebració d'un acte de commemoració del 14 d'abril al partit Unió Republicana i altres 
partits republicans, sempre que l'assistència fos per invitació. També es decidí que la Banda 
de música provincial cooperàs en l'acte.1523 
 

las presentadas por otros referente al año anterior, que además de estos datos no puede prescindir de lo que 
presenta para cada pueblo su cuota de Aportación Municipal Forzosa, pues es sabido que esta obligación que 
gravita sobre los pueblos obedece a facilitar a las Diputaciones los medios de cumplir la función primordial que 
la Ley le tiene encomendada de atender a la Beneficencia, y si estos Ayuntamientos han contribuido asistiendo a 
enfermos los cuales sin esta asistencia hubieran tenido que acudir a los Establecimientos provinciales de esta 
Ciudad por este hecho se han aminorado los gastos que de otro modo se habrían causado, asi es, que partiendo 
de este criterio se ha practicado la distribución de 5.000 pesetas en proporción a su cuota de Aportación y a los 
antecedentes de los enfermos acogidos." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 87-88. 
1519.- Ibid., pàgs. 86-88. 
1520.- S'indicava que els únics ajuntaments que no havien contestat la circular del 2 d'abril —que demanava que, 
com a bestreta a compensar, es fessin càrrec del pagament de les nòmines de les dides externes—  dirigida a tots 
els municipis de l'illa eren els de Búger, Costitx, Esporles, Estellencs, Felanitx, Fornalutx i Son Servera. Aquest 
servei havia de complir diverses normes, com que el director de la Casa Provincial de la Infància havia de 
remetre mensualment a la secretaria de la Diputació una relació de les dides externes que havien de rebre un sou 
i s'havia de formar una nòmina per a cada ajuntament. També les nòmines de les dides externes residents a 
Palma i als municipis dels ajuntaments que no havien acceptat el servei, havien de ser satisfetes de la caixa de 
fons provincials. Ibid., pàgs. 88-89. 
1521.- Ibid., pàg. 102. 
1522.- L'antic director de l'Hospital i de la Inclusa provincials d'Eivissa, Rafel Oliver al·legava que es trobava 
comprès en la Llei del 13 de desembre de 1934 relativa a la revisió de les separacions i jubilacions de 
funcionaris. Rafel Oliver havia estat nomenat —sense concurs ni oposició previs— director de l'Hospital i 
Inclusa provincial d'Eivissa en la sessió de la Diputació del 4 d'agost de 1919, acord que "llevaba aneja la 
dirección espiritual y la cura de almas de los acogidos." D'acord amb l'ordre del 16 de maig de 1932 del 
ministre de la Governació, la corporació provincial acordà el 25 de juny que quedàs en situació d'excedents 
forçosos els capellans funcionaris de la institució. El dictamen assenyalava que "de la atenta lectura del texto de 
la citada ley de 13 de diciembre del finido año 1934, que el Reverendo Señor Oliver invoca, no parece que sus 
disposiciones sean de aplicación al presente caso, toda vez que dicha ley fué promulgada para —como medida 
excepcional— revisar las resoluciones decretando, con carácter de sanción, la separación, jubilación, traslado o 
postergación de funcionarios públicos y, evidentemente, en ninguno de estos casos se halla comprendido el 
recurrente Rvdo Sr. Oliver, puesto que su situación —como ya se dijo— es de excedente forzoso con percibo de 
dos tercios del haber que en activo disfrutaba y en la que fué declarado —circunstancia esencialísima— no con 
carácter de sanción sino en debida y obligada observancia de una disposición Ministerial." DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 38-40. 
1523.- La sol·licitud havia estat feta per Jaume Valls Segura —en representació del partit Unió Republicana i 
d'altres partits republicans.— Ibid., pàg. 64. 

 1315 

                                                                                                                                               



9.2.2.2. Les obres públiques  
El 30 d'octubre de 1934, la corporació provincial tractà l'ofici —datat el 19 d'octubre— de 
l'enginyer-director de Vies i Obres provincials, A. Parietti, sobre l'anada a Eivissa per visitar 
els camins veïnals d'aquella illa i dictaminar a continuació sobre les destroces ocasionades 
pels recents temporals. 
També, el 19 de març de 1935, la corporació provincial acordà elevar una instància al 
ministre de Treball, Sanitat i Previsió en la qual detallava un conjunt de projectes —Hospital 
Psiquiàtric, Hospital per a tuberculosos, Casa de Maternitat, nou Hospital General, Casa de 
Convalescència i camins veïnals— que podien començar les obres immediatament si l'Estat 
prestava a la Diputació l'ajuda econòmica.1524 
 
El intents de construir un nou edifici per a presó provincial 
El 16 d'abril de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment –datat el 9 d'abril i signat pels gestors Francesc Julià, Antoni Tudurí i 
Antoni Alomar—en què s'analitzaven les condicions sota les quals l'Ajuntament de Palma 
estava disposat a contribuir en la contrucció d'una presó. L'Estat havia demostrat el seu 
interès en la construcció de l'edifici sempre que la Diputació i l'Ajuntament oferissin un solar 
i aportassin el 10% del cost de les obres. La corporació provincial estava disposta, com a 
aportació seva a la realització d'aquestes obres, a renunciar a favor de l'Estat dels drets que 
pogués tenir la Diputació sobre l'edifici de l'exconvent de Caputxins.1525   
L'1 d'octubre de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment —datat el 25 de setembre i signat pels gestors Antoni Alomar, Francesc 
Fernández i Joan Mayans— que li havia demanat la comissió gestora arran de l'ofici de la 
Batlia de Palma relatiu a l'expedient que s'estava tramitant per a oferir a l'Estat un solar 
adequat per a la construcció d'una presó. La Ponència havia resolt que es donàs trasllat de 
l'ofici a l'arquitecte provincial per que facilitàs les dades respecte a l'edifici de l'exconvent 
dels Caputxins, que en l'esmentat ofici es detallaven.1526 
El 28 de maig de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment sobre la qüestió suscitada per l'Ajuntament de Marratxí de no 
reconèixer el compte de l'arquitecte auxiliar de l'Oficina de Construccions Civils de la 
Diputació Carles Garau. La corporació provincial acordà manifestar a l'Ajuntament de 
Marratxí que tenia l'obligació de satisfer a l'arquitecte Carles Garau el compte de 412 
pessetes per dietes i despeses de locomoció pels treballs de documentació pel projecte 

1524.- En l'exposició de motius, s'afirmava que "esta Corporación atenta siempre a cumplir cuantos deberes su 
ley orgánica le encomienda y de un modo preferente, si es que en ello caben preferencias, los que se refieren a 
Asistencia Socialy vías de comunicación, por cuanto cabe considerar que son estos servicios aquellos cuyos 
beneficios mayor radio de acción alcanzan, tiene ultimado, con relación a ellos diferentes proyectos de carácter 
urgente unos y otros que si bien esta urgencia no es tan apremiante, es a todas luces necesario, se lleven a cabo 
lo más pronto posible, porque así lo reclaman las necesidades que su realización atenderá. 
Ahora bien, los anhelos que esta Corporación siente de llevar a la práctica la realización de todos esos proyectos 
no guardan, desgraciadamente, armonía, con los medios económicos con que de momento cuenta para atender a 
los cuantiosos gastos que representan. 
Pero como su realización es indeclinable y de emprenderse ahora contribuiría de una manera eficacísima a 
remediar el cada día mas pavoroso problema del paro obrero, el Presidente que suscribe en la sesión celebrada 
por la Junta provincial del paro obrero presentó para que fuera elevado al Gobierno de la República del que V. 
E. dignamente forma parte relación de proyectos cuyas obras puede empezar inmediatamente si el Estado presta 
a dicha Diputación su ayuda económica." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 47-50. 
1525.- Precisament, l'Estat havia cedit a la Diputació per a serveis carcelaris l'edifici de l'exconvent de Caputxins. 
Ibid., pàgs. 64-65. 
1526.- Ibid., pàg. 115. 
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d'alineament i rasant de la barriada de Pòrtol.1527 Així mateix, s'aprovà un altre dictamen de la 
Ponència de Governació i Foment en el qual s'encarregava a l'arquitecte de la província la 
redacció d'un projecte de reglamentació de les normes que l'Oficina de Construccions Civils 
havia de complimentar quan els ajuntaments demanassin els seus serveis.1528  
 
9.2.2.3. La cultura  
En la sessió plenària del 27 de novembre de 1934, el gestor Mayans donà compte de la 
brillantor dels Jocs Florals celebrats a Eivissa als quals va assistir en representació del 
president de la Diputació i en l'acte del qual el president de l'Ateneu —organitzador del 
festival— expresà la satisfacció per la col·laboració d'aquesta institució.1529 
L'11 de desembre de 1934, la comissió provincial acordà concedir —amb càrrec al crèdit que 
per a atendre les despeses de Beneficència en Menorca— subvencions als ajuntaments de 
Ciutadella (7.000 ptes), d'Alaior (2.000) i de Mercadal (1.000).1530 
El 26 de febrer de 1935, el gestor Mayans manifestà que el Ministeri d'Instrucció Pública i 
Belles Arts —mitjançant l'ordre del 31 d'octubre de 1934 (publicat a la Gaceta de Madrid del 
4 de novembre)— aprovà el projecte redactat per l'arquitecte conservador de monuments de 
la tercera zona, Jerónimo Martorell, d'obres de conservació en el Palau de l'Almudaina, amb 
un pressupost de 13.951,31 ptes. Aquestes obres eren necessàries per poder dur a terme el 
trasllat al Palau de l'Almudaina dels arxius del Regne de Mallorca i de l'Audiència i la 
Biblioteca Provincial, a l'efecte de la qual la Diputació i l'Ajuntament satisfeien el lloguer 
corresponent. Es proposava, i es va acordar, que la comissió provincial acordàs dirigir-se al 
ministre d'Instrucció i Belles Arts perquè dictàs les disposicions oportunes per que es complís 
el que es previa a l'ordre del 31 d'octubre.1531 
 
La Banda de Música Republicana Provincial 
El 8 de gener de 1935, el president Julià comunicà a la corporació provincial que, d'acord de 
les gestions duites a terme amb la Batlia de Palma, les bandes de música republicanes 
provincial i municipal es turnarien en els concerts que es fessin en els passejos públics.1532 
El 22 de gener de 1935, la comissió provincial aprovà el dictamen de la Ponència de 
Beneficència —data el 9 de gener— en el qual es disolvia la Banda Republicana Provincial 
tal com estava constituïda i que la quantitat de 12.000 ptes. consignada en el pressupost fos 
transferida per cobrir les atencions que es detallaven. Així mateix, es creava en la Casa 
d'Educació i Assistència Social una Escola de Música, regentada per un mestre que havia de 
ser designat mitjançant concurs públic, assenyalant un sou anual de 3.000 ptes.1533 La banda 
de música estaria obligada a assistir als actes oficials i benèfics que designàs la Diputació 
sense cap retribució i donar concerts gratuïts a Palma i en el lloc que es designàs. D'aquesta 
manera, es vinculaven les places de director de l'Escola de Música i de la Banda de Música 
Republicana Provincial. Finalment, s'assignava una subvenció anual a la banda-orquestra de 

1527.- Ibid., pàgs. 75-79. 
1528.- Ibid., pàgs. 79-80. 
1529.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàg. 187. 
1530.- Ibid., pàg. 190. 
1531.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 36. 
1532.- Ibid., pàg. 12. 
1533.- Els requisits que es demanaven als concursants de la plaça eren: ser director d'un banda-orquestra, 
uniformada, integrada com a mínim per 5 professors de primera, 14 de segona, 10 de tercera i 14 educants; ser 
també professor d'orquestra, pianista i compositor, no excedint de l'edat de 45 anys ni ser menor de 25, i ser 
espanyol i natural de les illes Balears. Aquest mestre director havia d'estar obligat a donar classes de solfeig, 
teoria, instruments i de cant escolars, als asilats i asilades de l'establiment. A més, les places d'educants s'havien 
de cobrir pels alumnes de l'Escola de Música. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de 
Secretaria. 1935. pàgs. 15-16. 
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9.000 ptes.1534 El 19 de febrer de 1935, la corporació acordà nomenar Miquel Castellà Cerdà 
com a mestre de música de la Casa d'Educació i Assistència Social.1535 
La corporació provincial continuà donant suport a l'edició d'alguns llibres amb l'adquisició 
d'exemplars.1536 
El 8 de març de 1935, des de Tarragona, Bartomeu Darder va escriure al president de la 
Diputació, Francesc Julià, que l'Acadèmia de Ciències de Madrid l'havia nomenat acadèmic 
corresponsal, bàsicament per la seva aportació del mapa de les serres de Llevant de Mallorca 
—del qual era editor la Diputació— i, a més, li feia saber que en les nombroses notes i 
ressenyes laudatòries de la seva obra es feia constar la felicitació a la Diputació.1537 En la 
sessió del 12 de març, el president donà compte a la corporació de la carta de Darder i es féu 
constar en acta la seva satisfacció. 
El 23 d'abril de 1935, la comissió gestora quedà assabentada d'un ofici de la Direcció General 
de Belles Arts —datat el 15 d'abril— en què arran de la creació en l'Acadèmia provincial de 
Belles Arts de Palma d'un ensenyament gratuït de brodat artístic —pagat per l'Ajuntament i 
la Diputació—, la Direcció General havia nomenat com a professor de brodat artístic per a 
alumnes obreres Guillem Bosch Palmer, amb la gratificació anual de 1.200 ptes.1538 
El 30 d'abril de 1935, es donà compte a la corporació provincial d'un ofici del governador 
civil que traslladava l'escrit del director general d'Administració, en el qual, a petició del 
Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, s'interessava que la Diputació contribuís —amb 
l'Ajuntament de Palma— a les despeses de reparació de certes destroces causats pel vendaval 
en l'edifici de l'antiga Universitat de Mallorca cedit per l'Estat al Patronat del Museu 
Provincial de Belles Arts de Palma. La comissió gestora acordà per unanimitat contestar al 
requeriment que "muy gustosamente accedería a él si sus posibilidades económicas lo 
permitieran, pero las múltiples cargas de carácter obligatorio y preferente a que debe atender, 
le vedan de una manera tajante todo gasto que no se halle comprendido en las expresadas 
características."1539 
El 30 d'abril de 1935, el president Julià donà compte a la corporació que el pensionat en 
l'Escola de Ceràmica de Madrid, Antoni Tur Costa havia enviat un artístic gerro "en 

1534.- Ibid., pàg. 15-17. 
1535.- Ibid., pàg. 26. 
1536.- El 15 de gener de 1935, la corporació provincial acordà —a proposta del gestor Alomar— adquirir 30 
exemplars del fulletó Breve noticia de la labor científica del Capitan de Navio D. Felipe Bauzá y de sus papeles 
sobre América, 1764-1834, de Joan Llabrés Bernal. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria 
de Secretaria. 1935. pàgs. 15-16. El 14 de gener de 1936, la comissió gestora decidí adquirir 8 exemplars de 
l'album Meravella, dedicat a Mallorca; 35 de l'opuscle Carles V a Mallorca i l'expedició d'Alger, i 40 del 
número de la revista La Nostra Terra, dedicada als Jocs Florals de Mallorca de 1936. DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1936. pàg. 7. El 18 de febrer de 1936, la corporació 
aprovà l'adquisició de 80 exemplars de l'Almanac de les Lletres de 1936. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BALEARES: Memoria de Secretaria. 1936. pàg. 10. 
1537.- "Sr. D. Francesc Julià— Palma— Tarragona 8 març 1935.— Molt distinguit Sr. i amic: En atenció al seu 
carrec de President de la Diputació, eidtora del meu mapa de les Serres de Llevant de Mallorca, me plau posar-li 
en coneixament, que, principalment per el dit mapa, la Academia de Ciencies de Madrid m'ha anomenat per a 
cubrir una de les vacants d'Acadèmic Coresponsal Nacional.= Al mateix temps, me plau posar-li en son 
coneixament, que he rebut cartes laudatories i s'han publicat resenyes a revistes científiques, en totes les quals, 
fan extensiva a la Diputació la felicitació per haver patrocinat obres d'aquesta naturalesa, coas que me crec en el 
deure de trameter-li. Entre altres, esculleixo el que ha publicat el Bolletí de la Societat Española de Historia 
Natural, que despres de descriure el mapa diu textualment: «Como nota simpática hay que destacar que ha sido 
editado por la Diputación provincial de Baleares, indicando el valor práctico que debe darse a los estudios 
geológicos, siendo un rasgo que debieran imitar los organismos de las restantes provincias, por los beneficios 
que puediera reportar con vistas a la Agricultura, Aguas subterráneas, Minería, etc.»= Saludan-lo 
afectuosament, resta a les seves ordres son aff. amic i s.s.= Bartomeu Darder.= Rubricat." DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 42-43. 
1538.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 67. 
1539.- Ibid., pàg. 71. 
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demostración de los adelantos que en sus estudios había conseguido."1540 El 24 de setembre 
de 1935, el president Julià donà compte que el becari d'escultura Jaume Mir Ramis havia 
donat a la corporació una figura escultòrica representativa d'un foner mallorquí.1541 
El 7 de maig de 1935, la corporació acordà elevar al ministre d'Instrucció Pública i Belles 
Arts una instància sol·licitant que la Direcció General de Primera Ensenyança, d'una banda, 
autoritzàs a la corporació per a organitzar una colònica escolar formada per quatre grups, dos 
de nins i altres dos de nines i, de l'altra, concedís un crèdit de 6.000 ptes., obligant-se la 
Diputació a contribuir al sosteniment de la colònica amb igual quantitat.1542  
L'1 d'octubre de 1935, la corporació provincial acordà gratificar als acollits de la Casa 
d'Educació i Assistència Social Ramon Pomar Piña i Manuel Llabrés Bestard amb 65 i 55 
ptes. Respectivament pels treballs que venien fent en l'Escola Tipogràfica Provincial.1543 
El 8 d'octubre de 1935, la corporació provincial acordà prorrogar per al curs 1935-36 21 
beques: 

Becari Estudis Data de 
concessió la 

beca 

Quantitat/pt
es 

Bartomeu Rosselló Pòrcel Doctorat de la Ll. 
en Filosifia i 

Lletres 

29-VIII-1930 2.000 

Concepció Suau Mercadal Ll. en Farmàcia  22-IX-1931 2.000 
Josep Amengual Ferragut Doctorat de la Ll. 

en Ciències (Secció 
Naturals) 

22-IX-1931 2.000 

Antoni Frau Frau Ll. en Ciències 
(Secció Químiques) 

22-IX-1931 2.000 

Miquel Gil Rigo Batxillerat 22-IX-1931 900 
Pere A. Bosch Massot Batxillerat 22-IX-1931 900 
Josep M. Caballero Terrasa Batxillerat 22-IX-1931 900 
Arnau Rosselló Gelabert Batxillerat 10-X-1933 675 
Sebastià Fiol Sansó Batxillerat 10-X-1933 675 
Pere Riera Sureda Batxillerat 10-X-1933 675 
Maria Ballester Miquel Batxillerat 10-X-1933 675 
Magdalena Gomila Pallicer Batxillerat 9-X-1934 675 
Magdalena Palmer Verger Batxillerat 10-X-1933 675 
Antoni Garau Salvà Est. mercantils 10-X-1933 675 
Antoni Estarellas Juaneda Est. mercantils 10-X-1933 675 
Joan Frau Tomàs Magisteri primari 10-X-1933 675 
Maria Duran Guardiola Magisteri primari 22-IX-1931 900 
Maria Chorat Redolat Magisteri primari 9-X-1934 675 
Jaume Mir Ramis Est. d'Escultura 15-V-1934 1.500 

1540.- Ibid., pàg. 71. 
1541.- Es destacà que era "un notabilísimo trabajo que acredita una vez más el gran aprovechamiento y las 
excepcionales dotes que en el jover artista concurren." Es féu constar en acta l'agraïment i la felicitació a Jaume 
Mir. A més, el gestor Alomar expresà la seva "especial satisfacción por el éxito logrado por el señor Mir por 
cuanto fué él quien al tener noticia de las excepcionales dotes que dicho joven demuestra poseer para la 
escultura, patrocinó la concesión de la beca que disfruta." Ibid., pàgs. 112-113. 
1542.- Ibid., pàg. 72. 
1543.- Es justificava pel "exquisito celo y diligente laboriosidad que vienen prestando […] y estimando que estas 
bellas cualidades unidas a la disciplina, subordinación y lealtad de que en determinadas circunstancias dieron 
patente y gallarda prueba, los hacen acreedores del mericido premio." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 115. 
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Antoni Tur Costa Escola de Ceràmica 
de Madrid 

15-V1934 1.500 

Leopold Cardona Carreras Est. de piano 6-XI-1934 2.000 
FONT: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 
119-122. 
 
Arran d'una instància del director de l'Institut Nacional de 2on Ensenyament d'Eivissa, 
Manuel Sorà Boned, en què sol·licitava la consignació en els pressupost provincials d'una 
subvenció anual de 2.000 ptes. per destinar-les a la concessió de beques i subsidis als 
estudiants pobres del centre docent, el 5 de novembre de 1935, la corporació provincial 
acordar donar-li suport i que en el Patronat d'atorgar les beques i ajuts hi fes part el diputat 
provincial del dictricte d'Eivissa, a més del director i secretari de l'institut d'ensenyament.1544  
En la sessió plenària del 12 de març de 1935, es va llegir un ofici del delegat de la Mútua 
Mediterrània, Gaspar Sabater, que amb motiu de la celebració de la Festa de la Previsió volia 
concedir dos premis d'una pòlissa d'assegurança de 1.000 ptes. un per un nin pobre, alumne 
de les escoles públiques de Mallorca que "por su aplicación y buena conducta se haga 
acreedor de ello" i l'altre per un nin asilat en els establiments de la beneficència provincial.1545 
La corporació provincial agraí la proposta i acordà encarregar a l'inspector de Primera 
Ensenyança la redacció de les bases per la concessió dels premis de la Festa de la Previsió i 
fer extensiva als alumnes de totes les escoles de les Balears el premi que s'oferia únicament 
pels de les de Mallorca. 
El 21 de maig de 1935, s'aprovà un dictamen de la Ponència de Beneficència referent a 
l'administració dels tallers d'impremta, fusteria i sabateria de la Casa d'Educació i Assistència 
Social1546 i es proposà que les retribucions que es farien als asilats que treballaven en aquests 
tallers oscil·larien entre des de 0,5 a 5 ptes. setmanals a judici dels mestres en cap d el'Escola 
Tipogràfica Provincial, de la fusteria i de la sabateria que formularien les propostes de 
retribucions..1547 
 
9.2.2.4. Altres temes  
El 4 de desembre de 1934, la comissió gestora acordà reintegrar als municipis menorquins la 
quantitat de 16.822,53 ptes. de l'arbitri provincial que s'havia cobrat el 1932 sobre la sortida 

1544.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàgs. 126-127. 
1545.- L'ofici proposava que "El Consejo de Administración de «Mútua Mediterránea» agradecería a V. E. que, 
de acuerdo con la Inspección provincial de 1.ª Enseñanza, quisieran tomar a su cargo ambas autoridades, la 
otorgación de los indicados premios, que deben servir de base a la «Fiesta de la Previsión» en este año. Para la 
adjudicación de los mismos, podrán señalar las normas que crean convenientes a fin de que presida ésta la 
mayor equidad y justicia." DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. 
pàgs. 41-42. 
1546.- En el dictamen s'advertia que la Ponència "se ha enterado de que se invierte en retribuciones a los acogidos 
que a los mismos concurren la suma de 1.824 pesetas mensuales que representa un total anual de 21.888 
pesetas. Dichas retribuciones se satisfacen en la actualidad como si fuesen de pago a jornaleros que acuden al 
trabajo para atender a las propias necesidades de la vida, olvidando, según parece, que los talleres de referencia 
tienen la misión de ser escuelas para la enseñanza de oficios a los asilados que mantiene el Establecimiento, y 
que a ellos debe concurrirse no como jornaleros sino como alumnos.= Por lo anteriormente dicho puede  tenerse 
por excesiva la cantidad de 21.888 pesetas que anualmente se destina a retribuciones, y más considerando que la 
casi totalidad de ella la invierten los retribuidos en distracciones, cuando no vicios fuera del Establecimiento." 
Ibid., pàg. 74. 
1547.- D'aquesta mesura s'exceptuaven Jaume Guasp Reinés, Miquel Pau Agustin, Joan Bestard Pallicer i Joan 
Jordà Buñola que figuraven en la relació corresponent al taller d'impremta que per les seves circumstàncies 
especials continuarien rebent la quantitat mensual assignada. Ibid., pàgs.  73-75. 
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de determinades mercaderies.1548 El 22 d'octubre de 1935, es va distribuir la quantitat de 
20.584,12 ptes. recaptada durant el 1933.1549 
Al començament de 1935, el president Julià publicà una nota a la premsa en la qual detallava 
els diferents projectes de la institució entre els quals destacava la construcció d'un nou 
hospital —l'avantprojecte estava acabat i s'havia de publicar un concurs per a l'adquisició 
d'un solar adequat.— Així mateix, anunciava alguns projectes que ajudarien a resoldre el 
problema de l'atur obrer i que el president de la Diputació havia presentat en la reunió duita a 
terme en el Govern Civil. Diferènciava, d'una banda, els projectes extraordinaris i urgents, 
que estaven pendents de l'ajuda econòmica de l'Estat, com l'hospital per a tuberculosos —
d'una capacitat per a 300 llits, amb jardins, parcs de repós i era necessària la quantita de 
900.000 ptes—, la Casa de Maternitat —amb 100 llits, ben equipat per a la convalescència i 
dotat d'higiene moderna, amb un pressupost de 400.000 ptes—, l'hospital psiquiàtric 
(manicomi) —amb diversos pavellons pendents d'acabar i habilitar una colònia agrícola per a 
convalescents, amb un pressupost d'1.400.000 ptes. De l'altra, indicava els projectes en 
cartera i no tan urgents, com la construcció d'un nou hospital general —donada la 
insuficiència de l'actual a causa de la gran quantitat de malalts, amb un pressupost de 
2.500.000 ptes—, la Casa de Convalescència —com a complement de l'hospital i amb un 
pressupost de 400.000 ptes— i camins provincials —amb un pressupost de 1.510.550 ptes.— 
Tots aquests projectes pujaven a 5.680.000 ptes. i se sol·licitaria de l'Estat, que del prèstec 
per a l'atur obrer, avançàs aquesta quanitat i la província la reintegraria en anualitats que 
s'assenyalassin en la concessió i es formaria un pressupost extraordinari amb els ingressos de 
contribucions especials que la Diputació pogués aplicar d'acord amb els articles 256 al 260 
de l'Estatut Provincial.1550. 
El 30 de juliol de 1935, el president Julià manifestà que s'havia reiterat la petició davant la 
Junta Nacional d'Atur Obrer Forçós de l'anticip reintegrable de 7 milions de pessetes, 
explicant l'abast de la nova llei que concedia a les diputacions un 50% de les obres que 
s'executassin per a edificis oficials que pagaven lloguer, destinant-se un 50% per a la 
construcció i un altre tant a l'amortització mitjançant el lloguer, fins el pagament total. 
Amparant-se en aquesta disposició, pensava que era oportú solicitar les construccions de la 
Casa de Correus, el Govern Civil i la Delegació d'Hisenda, fet que no reportaria a la hisenda 
provincial cap despesa i solament alguna molèstia que redundaria en benefici dels obrers en 
atur forçós. La comissió gestora acordà la proposta del president.1551 
El 22 d'agost de 1935, la Junta Nacional contra l'Atur envià un ofici a la Diputació en el qual 
li exposava que arran de la seva sol·licitud d'anticip reintegrable en la instància del 23 de 
juliol, la Llei de 25 de juny de 1935 sobre previsió de l'atur obrer, no autoritzava prèstecs de 
cap classe. A més, en relació a la concessió del 50% com a prima a la construcció dels 
camins que s'interessava la seva execució, s'havia d'atendre al plec de condicions redactat pel 
Ministeri d'Obres Públiques publicat a la Gaceta de Madrid del 21 d'agost de 1935. En la 
sessió plenària del 27 d'agost, la corporació provincial quedà assabentada d'aquesta 
comunicació.1552  

1548.- La quantitat de 16.822,53 ptes es va distribuir als ajuntaments de la manera següent: Maó (6.483,91 ptes), 
Ciutadella (4.318,34), Alaior (2.027,62), Mercadal (1.454,98), Ferreries (881,34), es Castell (828,17) i Sant 
Lluís (828,17). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàgs. 187-188. 
1549.- La quantitat de 20.584,12 ptes. es va repartir als ajuntaments menorquins de la forma següent: Maó 
(7.933,73 ptes), Ciutadella (5.933,94), Alaior (2.481,00), Mercadal (1.780,35), Ferreries (1.078,40), es Castell 
(1.013,35) i Sant Lluís (1.013,35). DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 
1935. pàg. 125. 
1550.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàgs. 216-218. 
1551.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 96-97. 
1552.- Ibid., pàg. 98. 
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El 26 de març de 1935, la corporació provincial aprovà la liquidació del pressupost 
provincial de 1934 i el dictament del Comitè Executiu del Servei de Recaptació de 
Contribucions i Imposts de l'Estat a càrrec de la Diputació. Acte seguit, el vocal Francesc 
Fernández féu constar "lo descuidada que estaba" la recaptació de cèl·lules a Manacor, 
exposant les deficiències de la cobrança, "habiéndose dado el caso de que varios ciudadanos 
no habian podido recogerla a su debido tiempo, ni habian visto atendidas sus reclamaciones 
quedando archivadas en la oficina recaudatoria." Demanà que la comissió gestora donàs 
facilitats perquè a Manacor "pudieran tomar las cédulas aquellas personas que no pudieron 
conseguirlo por resistirse a ello el Recaudador." 
El gestor Alomar es va adherir al que havia exposat Fernández, afegint que en certa ocasió ja 
havia cridat l'atenció sobre la qüestió al gestor Amer, "quien manifestó que todo ello era 
debido, en gran parte, a una franca oposición del pueblo contra este arbitrio." Alomar 
proposà que es concedís una pròrroga i el president Julià el contestà que s'estudiaria la forma.  
Acte seguit, va intervenir el gestor Fernández que es mostrà extranyat de l'apreciació d'Amer 
en aquesta qüestió i va insitir que era culpa del recaptador —"persona digna, pero negligente 
en el cargo que hizo un arma política de la recaudación, obligando a que varios empleados de 
la Diputación se hicieran cargo de la recaudación verificándolo cumplidamente." Tornà a 
prendre la paraula el gestor Alomar per afirmar que en vista de les darreres manifestacions de 
Fernández i a la vegada que redundava en perjudici dels interessos de la Diputació, proposà 
que d'ara endavant fossin designats recaptadors persones apolítiques i així es fes constar en 
els concursos que s'efectuassin. El president Julià rectificà el gestor Alomar —''no tenía 
derecho a referirse, en esta forma, a los Recaudadores, ya que hubo personas que hicieron en 
debida forma la recaudación"— i si n'hi havia hagut algun que no s'havia portat bé ho havia 
d'haver concretat el gestor Alomar ja que tots els recaptadors designats ho havien estat "con 
aquiescencia de todos los Gestores" i acabà proposant que el prec de Fernández passàs a la 
Ponència d'Hisenda.1553 
El 29 d'octubre de 1935, la comissió gestora acordà admetre la renúncia de Lluís Ferrer 
Arbona del càrrec de cap del Servei de Recaptació de Contribucions i Imposts de l'Estat a 
càrrec de la corporació.1554 
El 19 de novembre de 1935, el gestor Tudurí manifestà que, com a conseqüència de 
l'aplicació de la Llei de restriccions fos suprimida l'Estació d'Agricultura General de Maó, la 
Diputació havia de donar suport a la subsistència de l'esmentada estació agrícola.1555 
El 27 de juny de 1935, es donà compte a la corporació provincial d'una carta dels hereus del 
llegat testamentari de l'exarquitecte provincial Joaquim Pavia Berminghan que havia deixat 
5.000 ptes. per a les necessitats de la Capella de la Sang de le'Església de l'Hospital 
Provincial de Palma. La comissió gestora acordà consultar a un lletrat del Col·legi 
d'Advocats de Palma si podia admetre aquest llegat.1556 El 14 de gener de 1936, la corporació 
provincial acordà acceptar aquesta deixa testamentària de Joaquim Pavia.1557 

1553.- Ibid., pàgs. 54-55. 
1554.- Ibid., pàg. 125. 
1555.- Tots els ajuntaments de l'illa de Menorca havien elevat al Ministeri d'Agricultura, Indústria i Comerç una 
instància demanant el manteniment de l'Estació ja que la supressió "acarrearía sensibles y notorios perjuicios." 
La corporació provincial acordà donar suport a la demanda i enviar en aquest sentit un telegrama al Ministeri. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàg. 130. 
1556.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 90-91. 
1557.- Joaquim Pavia havia mort a Sant Sebastià l'11 de maig de 1935 i en el testament que havia fet el 20 de 
novembre de 1934 davant el notari Luis Barrueta havia fet aquesta donació, de la qual s'havien de descomptar 
1.350 ptes. que s'havia satisfet a la Diputació Provincial de Guipúscoa en concepte de l'impost de successió. 
Aquesta quantitat s'havia de lliurar a l'ordinari diocesà perquè com a executor nat de la deixa i llegat pio 
l'aplicàs. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1936. pàg. 6. En la sessió 
plenària del 18 de febrer de 1936, es donà compte d'una carta de Salustiniano Iraizoz —marmessor testamentari 
de Joaquim Pavia— en la qual informava que havia enviat un xec del Banc Guipuzcoano a favor de la 
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El 21 de maig de 1935, el gestor Alomar donà compte a la corporació provincial d'haver 
assistit satisfactòriament com a agricultor i en representació de la institució a la Diada 
Agrícola celebrada a Inca. Així mateix, elogià les exposicions de ramaderia i agrícoles i 
manifestà l'entusiasme que hi havia entre els sectors de la fira. A més, féu constar el seu 
reconeixement a les autoritats d'Inca per les atencions rebudes i proposà que la subvenció de 
la Diputació fos superior a la que es concedia, partint de la quantitat de 5.000 ptes. El 
president Julià li contestà que es tendria en compte el suggeriment a l'hora de confeccionar el 
proper pressupost provincial.1558 
El 28 de maig de 1935, la corporació provincial aprovà un dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment per adquirir un cotxe —marca Hudson amb la matrícula PM 3876—, 
propietat d'Amador Camps Calafat.1559 L'11 de juny de 1935, va ser nomenat xofer de la 
Diputació Antoni Horrach, amb un sou anual de 2.500 ptes.1560 
El 7 de maig de 1935, a proposta del president Juliá, la comissió gestora acordà fer constar en 
acta la satisfacció per la iniciativa del propietari de les Coves del Drac Joan Servera Camps 
de dotar-les d'il·luminació elèctrica.1561 
El 19 de novembre de 1935, es donà compte a la comissió gestora d'un ofici del president de 
la Unió de Diputacions en el qual es manifestava que des del juny de 1935, el Comitè 
Executiu de Diputacions treballava per a aconseguir la derogació de la Llei de Coordinació 
Sanitària.1562 La corporació provincial acordà satisfer 2.000 ptes. per a despeses del Comitè 
Executiu de diputacions.1563 
El 19 de novembre de 1935, la corporació provincial, acordà a proposta del gestor Alomar, 
dirigir-se a la Subsecretaria de Comunicacions donant suport a la instància que li havia 
adreçat la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma perquè les disposicions 
que regien en el servei de paquets postals es modificàs d'acord amb les normes que 
s'especificaven en l'escrit.1564 
 
 
 

Diputació i a càrrec del Foment Agrícola de Mallorca. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: 
Memoria de Secretaria. 1936. pàgs. 9-10.  
1558.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 75. 
1559.- El cotxe tenia el motor núm. 498.075 de força de 26,2 H.P. i havia de ser pagat en dos terminis de 2.500 
ptes. L'antic propietari es comprometia a prestar gratuïtament fins el 31 de desembre de 1935 el servei de 
custòdia del cotxe propietat de la Diputació i a tenir a disposició de la institució un altre vehicle en cas de no 
poder ser utilitzat el que s'havia adquirit. Ibid.,. pàgs. 80-81. 
1560.- Ibid., pàg. 89. 
1561.- L'encarregat del projecte d'il·luminació havia estat l'enginyer Carles Buigas, "destacada figura en 
luminotecnia." Ibid., pàg. 72. 
1562.- S'afirmava que aleshores s'havia aconseguit que els reglaments s'aprovassin amb caràcter provisional i 
com a via d'assaig fins veure el resultat, que "no ha podido ser más desastroso." Novament, des de feia dies el 
Comitè Executiu continuava les seves gestions a Madrid i havia aconseguit el que qualificava d'un gran triomf a 
l'haver obtingut que en el Consell de Ministres del 8 de novembre s'aprovàs la formació d'una comissió 
integrada per representants de les diputacions, ajuntaments i sanitaris que proposassin al Govern la solució del 
problema i que pogués servir de base a una futura llei de Sanitat. En aquesta lluita del Comitè Executiu, que li 
havia demanat l'assemblea de Diputacions, havia posat un recurs d'inconstitucionalitat que s'estava tramitant i, 
tenint en compte, que des de feia més d'un any, hi havia nombroses despeses que havia tingut el Comitè 
Executiu que pujava a una xifra considerable que havien sufragat les corporacions a les quals pertanyien els 
seus integrants. L'assemblea de diputacions acordà que es fes un repartiment entre totes les corporacions 
provincials amb l'objectiu de constituir uns fons comú destinat a les despeses del Comitè.  El 9 de novembre, el 
Comitè Executiu acordà que a les diputacions de pressuposts fins a 4 milions, havien d'aportar 2.000 ptes. Ibid., 
pàgs. 128-129. 
1563.- Ibid., pàgs. 128-129. 
1564.- Ibid., pàgs. 129-130. 
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L'afer del recaptador titular de la zona d'Inca 
El 8 de gener de 1935, es donà compte a la corporació provincial d'un dictamen del secretari 
del Comitè Lluís Ferrer de l'expedient instruït amb motiu d'haver-se trobat el recaptador 
titular de la zona d'Inca Pau Marià Morey a conseqüència de la suspensió de pagaments del 
Crèdit Balear, ja que no podia fer efectives en el termini reglamentari les quantitats que tenia 
recaptades.1565 La comissió gestora acordà, d'acord amb el dictamen, designar el vicepresident 
de la corporació Antoni Tudurí i l'oficial del Servei Antoni Company com a jutge i secretari, 
respectivament, perquè practicassin les diligències constitutives de l'expedient en cas 
d'instruir-se.1566  
Així mateix, el gestor Tudurí manifestà que tenint "imprescindible necesidad de ausentarse 
de esta isla para atender a ocupaciones de carácter particular" es veia obligat a declinar 
l'encàrrec que la comissió gestora li havia encomenat d'actuar com a jutge instructor de 
l'expedient del recaptador titular de contribucions suspés de la zona d'inca Pau Mº Morey i la 
corporació va admetre la renúncia i designà com a substitut al president Julià.1567 
El 26 de febrer de 1935, el president donà compte a la comissió gestora que en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Baleares s'havia publicat l'anunci que feia pública l'acord de la 
corporació per la separació definitiva de Pau Marià Morey Coll del càrrec de recaptador 
titular de contribucions i imposts de l'Estat en la zona d'Inca. 
La corporació va resoldre per unanimitat que l'acord del 5 de febrer relatiu a l'alienació dels 
valors que integraven la fiança de Morey quedàs en suspens en quant afectava a la venda dels 
que segons les referides instàncies, eren propietat dels que les subscrivien, quedant la 
decissió subsistent respecte a la resta de la mateixa fiança. Al mateix temps, la comissió 
gestora resolgué confirmar i ratificar l'acord del 5 de febrer en la part que feia referència al 
immediat exercici de les accions corresponents contra Morey.1568   
El 6 d'agost de 1935, la corporació provincial acordà nomenar recaptador titular de la zona 
d'Inca Antoni Forteza Pomar.1569 

1565.- En les sessions del 18 i 19 de desembre de 1934, el Comitè acordà incautar-se de la fiança que Pau Marià 
Morey tenia constituïda en la Caixa Provincial com a garantia de la seva gestió recaptadora, en la part 
necessària per a, mitjançant l'oportuna operació bancària, obtenir el númerari suficient per a cobri les 
119.292,68ptes a les quals ascendia el dèbit en el qual Morey es trobava incurs. Així mateix, es va resoldre 
concedir-li un termini improrrogable que acabava el 10 de gener perquè reposàs la fiança en la quantitat que 
venia obligat, amb l'advertència que si no ho verificava s'adoptarien les mesures i resolucions pertinents per 
evitar les responsabilitats en les quals es pogués recaure. Feta oportunament la incautació i empenyorament en 
la Banca March dels valors que fent part de la fiança de Morey foren necessaris per a cobrir el dèbit d'aquest i 
pròxim a finalitzar el termini que es va assenyalar per tal que els reposàs, davant la necessitat de preveure amb 
suficient antel·lació la possible contingència de que tan essencial requisit no es complís, el Comitè es 
considerava en el deure de proposar que ad cautelam i únicament pel cas de que es convertís en real i efectiu 
l'hipotètic incompliment per part de Morey de reposició de la seva fiança, s'acordàs: 1er) Que una vegada 
transcorregut el dia 10 de gener sense que Morey constituis en la Caixa Provincial en metàl·lic o els valors 
suficients per reposar la part que la Diputació havia incautat de la seva fiança, des del mateix moment quedàs 
Morey suspés en el càrrec de recaptador titular de la zona d'Inca i a les resultes de l'expedient per a la resolució 
definitiva d'aquesta qüestió s'havia d'instruir un jutge instructor —un diputat de la corporació— i un secretari —
un empleat de l'Oficina Central del Servei de Recaptació de Contribucions i Imposts de l'Estat a càrrec de la 
Diputació. 2on) Que en en el mateix instant que Morey quedàs en suspens del seu càrrec, el cap de l'esmentat 
Servei incautàs la recaptació de la zona d'Inca adoptant les mesures pertinents, previ inventari, conforme 
preveia l'article 17 del Reglament del Servei aprovat per la Diputació el 5 de desembre de 1929 de la 
documentació i valors que Morey tingués en el seu poder. 3er) Que en cas que aquests acords tinguessin 
efectivitat, es comunicàs pel cap del Servei al delegat d'Hisenda de les Balears i a Pau Marià Morey, que ho 
havia de complir immediatament. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 
1935. pàgs. 5-7. 
1566.- Ibid., pàg. 7. 
1567.- Ibid., pàgs. 14-15. 
1568.- Ibid., pàgs. 31-36. 
1569.- Ibid., pàg. 97. 
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El 12 de novembre de 1935, d'acord amb el concurs de mèrits duit a terme, la corporació 
provincial acorda nomenar Josep Vivern Ferrer com a recaptador titular de les contribucions i 
imposts de l'estat a càrrec de la Diputació en la zona d'Inca.1570 
El 26 de febrer de 1935, es donà compte a la corporació provincial d'una circular de la 
societat Crèdit Balear, aleshores en suspensió de pagaments, en la qual demanava la 
conformitat de la corporació a la fòrmula de convenni que proposava als seus creditors, 
consistent en "satisfacerle en metálico el 20 por ciento de la cantidad de 37.380,82 pesetas, 
saldo que resulta a favor de esta Corporación en la cuenta corriente que en aquella Sociedad 
tenia abierta, y la conversión del resto de dicho saldo en títulos que representen su valor." La 
corporació donà la conformitat i va autoritzar al president per subscriure el document 
oportú.1571 
El 10 de desembre de 1935, la comissió gestora aprovà un dictamen de la Ponència de 
Governació i Foment amb l'objectiu d'aconseguir una major eficiència en el rendiment dels 
serveis de la Diputació encaminats a una millor organització del personal. Es modificà l'acord 
de la comissió gestoral del 10 d'abril de 19341572 per suprimir la plaça d'auxiliar —"que la 
práctica ha demostrado ser innecesaria." També es va suprimir la plaça de secretari de la 
Casa Provincial de la Infància i es nomenà en propietat Antoni Company Sintes com a cap 
del Servei de la Recaptació de les constribucions i imposts de l'Estat.1573 
 
La llonja de contractació de Palma 
El 4 de desembre de 1934, el gestor Tudurí manifestà que no podia atendre adequadament —
per haver d'absentar-se amb relativa freqüència de Palma— el càrrec de vocal propietari en 
representació de la Diputació en el Patronat de la Llonja de Contractació de Palma i proposà, 
tal com s'acordà, que el substituís el gestor Alomar.1574 
El 5 de febrer de 1935, el gestor Alomar plantejà a la corporació que quan havia pres 
possessió del càrrec de representant de la Diputació en el Patronat de la Llonja de 
Contractació va poder veure com "dicho organismo no tenia vida y que la mas completa 
desorganización reinaba en su funcionamiento", comprovant que no existia ni reglament ni 
llibres d'actes ni de caisxa, ni s'havia constituït el Patronat i es trobaven sense fons. Va 
insistir que la Llonja estava "moral y económicamente muerta." Davant aquesta situació, 
presentà la renúncia d'aquest càrrec, entenent a més, que després d'exposar aquestes 
anomalies, la Diputació es podia estalviar la subvenció que li concedia. El president Julià 
apuntà que Alomar no podia dimitir davant el Patronat del seu càrrec, sinó que en tot cas era 
davant la comissió gestora on havia de formular la renúncia, però que "con mas motivo por 
las razones aducidas respecto al funcionamiento de la Lonja" havia de continuar en el 
Patronat defensant els interessos de la Diputació. Proposà que la comissió gestora es limitàs a 
donar-se per assabentada i així s'acordà.1575 
En la sessió plenària del 2 d'abril de 1935, es va llegir una instància del president accidental 
del Patronat de la Llonja de Contractació de Palma en la qual s'elevava per a coneixement i 
estudi de la comissió gestora un conjunt de raonaments derivats d'un escrit del 22 de gener 

1570.- Ibid., pàgs. 127-128. 
1571.- Ibid., pàg. 31. 
1572.- Fixava en 5.000 ptes. anuals el sou del cap del Servei de Recaptació de les contribucions i imposts de 
l'Estat a càrrec de la Diputació i es creà una plaça d'auxiliar d'aquest servei dotat en 4.000 ptes. anuals. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 140. 
1573.- Es justificà el nomenament afirmant que "Don Antonio Company Sintes, el cual durante el largo tiempo 
que viene desempeñando accidentalmente el cargo de Jefe de dicho Servicio, ha demostrado poseer perfecto 
conocimiento de las materias que son de la incumbencia del expresado cargo y que, por lo tanto, es capaz de 
ejercerlo, acertadamente." Ibid., pàgs. 140-141. 
1574.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1934. pàg. 188. 
1575.- DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 26. 
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que va sotmetre a la consideració del Patronat en prendre possessió del seu càrrec el vocal 
representant de la Diputació Antoni Alomar. Seguidament, el gestor Alomar féu una llarga 
intervenció per rebatre l'argumentació de l'escrit fent constar que no es sabia qui constituïa el 
Patronat de la Llonja ni com havia de funcionar ni quins drets i obligacions eren competència 
de les persones que l'integraven per no tenir reglament.1576 Alomar acabà manifestant que 

1576.- El gestor Alomar féu constar que "era de agradecer que en la instancia a que alude se reconozca que no 
lleva libro alguno de Caja lo que es un síntoma de irregularidad, en pugna con lo que determina la Ley de 
Asociaciones vigente. Mencionó que las hojas sueltas, mal llamadas en la instancia Estados de Cuentas, que se 
llevan por el Patronato, no llevan firma alguna y carecen por tanto de autenticidad, pudiendo ser sustituidas en 
cualquier momento, coas impropia en la administración de fondos aportados por Corporaciones públicas en 
concepto de subvención para el sostenimiento de la Lonja. 
Resalto que sí se afirma en la instancia que tales Estados de Cuentas han sido aprobados por el Patronato, a ello 
debe objetarse que esta afirmación no tiene más validez que la solvencia de la persona que la hace, pues el 
Patronato tiene un libro de actas abierto recientemente ya que desde su constitución se consignaban las actas en 
hojas sueltas, hasta que se abrió el referido libro en el que constan sólo tres actas, siendo de observar que ni las 
actas escritas en las sueltas ni las transcritas en el libro llevan las firmas del Presidente y poquísimas las del 
Secretario, siendo en estas condiciones muy aventurada la afirmación de que los Estados de Cuentas han sido 
debidamente aprobados." 
Continuà dient el gestor Alomar que "en la Junta del Patronato a la que asistió como representante de esta 
Corporación hizo la manifestación que textualmente se consigna en la exposición, o sea «que en Junta celebrada 
en dos de enero de 1934 se acordó colocar en cuenta corriente en el Banco Agrario, la suma de 5.000 pesetas 
percibidas como subvención de la Cámara de Industria y Comercio y Navegación, apesar de lo cual no se halla 
rastro alguno de tal cuenta corriente en la documentación de la Lonja ni del ingreso correspondiente». Afegí 
Alomar que "ahora se manifiesta por los firmantes de la instancia que el Sr. Cerdá Tesorero del Patronato, 
justifica el ingreso de las 5.000 pesetas mediante certificación librada por el Banco Agrario lo que viene a 
demostrar la exactitud de su afirmación, pues de existir rastro en la documentación de la Lonja de la cuenta 
corriente y del ingreso, bastaría exhibir dicha documentación sin necesidad de recurrir a certificaciones nacidas 
después de hecha notar la anomalía. Es más, ahora puede ser más concreto, gracias a la instancia rebatida; es un 
hecho que en 2 de enero de 1934 el Patronato acordó colocar las 5.000 pesetas de la subvención de la Cámara 
de Comercio, en cuenta corriente en el Banco Agrario. 
En la exposición se consigna que el Sr. Cerdá mediante certificación librada por dicha entidad bancaria acredita 
que en 8 de diciembre de 1933 ingresó en el referido Banco las 5.000 pesetas, lo que viene a justificar que el Sr. 
Cerdá o el Presidente del Patronato, sin autorización alguna, procedieron a un ingreso de 5.000 pesetas en el 
Banco Agrario, casi un mes antes de que el Patronato tuviera noticias de que había percibido tal suma, siendo de 
lamentar que no se consigne en la exposición a nombre de quien se hizo el ingreso y en que clase de cuenta 
bancaria." Continuà Alomar dient que "las manifestaciones que se hacen señaladas con la lectra c) de la 
exposición, no tiene la menor relación con lo que él dijo —y mantiene en toda su extensión— en la Junta del 
Patronato a que asistió, que no es otra cosa sino que se hizo con la subvención del Ayuntamiento de esta ciudad 
una cosa idéntica a lo que lleva expuesto sobre la subvención de la Cámara de Comercio, o sea, que se cobró la 
subvención del Ayuntamiento, se ingresó en una Libreta de Ahorros del Banco Agrario en 11 de enero de 1934 
una parte de tal subvención y después se dió cuenta al Patronato en 6 de febrero siguiente, de que se había 
hecho el cobro lo que es lo mismo que decir que la tal Libreta de Ahorros y el ingreso inicial hecho en la misma 
fueron cosas que se hicieron sin tener conocimiento previo de ellas el Patronato. 
Si a ello se añade que en aquel instante el Patronato debía tener abiertas dos cuentas bancarias, una la cuenta 
corriente con el Banco Agrario y la otra una Libreta de Ahorros en la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las 
Baleares se comprenderá perfectamente la irregularidad de abrir una tercera cuenta como es una Libreta de 
Ahorros en el Banco Agrario sin que existiera acuerdo del Patronato que tal cosa autoriza." A més, Alomar 
resaltà dues inexactituds consignades en la instancia que passà a contestar: "al primera que no se discute si 
debía o no darse cuenta al Patronato hasta 6 de febrero de 1934 del cobro de la subvención del Ayuntamiento, 
sinó que debía guardarse dicha subvención hasta que el Patronato en 6 de febrero o cuando se reuniera acordara 
lo que debía hacerse con tal subvención; y la segunda que el que usa de la palabra en enero y febrero de 1934, 
fecha a que se contraen los hechos relatados, no podía convocar ninguna reunión del Patronato cuanto no era 
miembro del mismo." Alomar seguí manifestant que "lo que se expone en el apartado d) de la instancia que 
comenta, no guarda concruencia alguna con lo que dijo en la Junta y se reproduce en la instancia señalado con 
la misma letra. Puede ser que el espíritu del Patronato fuera utilizar los servicios del Banco Agrario, pero la 
letra del acuerdo de 2 de enero de 1934 no demuestra tal espíritu, sinó todo lo contrario, pues tal acuerdo se 
contrae a colocar en dicho Banco 5.000 pesetas en cuenta corriente por una sola vez; sería admisible aún si se 
hubiera utilizado la tal cuenta corriente (de la que no aparece rastro); lo que no puede consentirse es que se 
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pensava que quedaven desvirtuades les inexactes al·legacions del signant de l'ofici i demanà 
que la corporació provincial nomenàs una comissió tècnica per investigar l'actuació del 
Patronat de la Llonja. El president Julià proposà que el més convenient era que el tema 
passàs a estudi de la Ponència de Governació i Foment perquè formulàs un dictamen sobre si 
la institució havia de continuar o no subvencionant la Llonja i si havia de retirar o no la seva 
representació. Així i tot, Julià exposà que estava en contra que una entitat "fuera la que fuera, 
se inmiscuyera en el funcionamiento de otra que de ella no depende." Tal com havia proposat 
el president Julià s'acordà que el tema passàs a la Ponència de Governació i Foment.1577 
En la sessió plenària del 16 d'abril de 1935, es donà compte d'una instància del president 
suplent del Patronat de la Llonja de Contractació, Joan Castell Ordinas en la qual sol·licitava, 
d'una banda, que s'abonàs a l'entitat la subvenció de 4.000 ptes. de l'exercici de 1934 i, de 

utilizara una Libreta de Ahorros que como se ha visto, nadie había autorizado, ni en su apertura ni en su 
utilización posterior. 
Las manifestaciones consignadas en el escrito del Sr. Vaquer bajo el apartado e) son capaces de producir 
estupor en cualquier persona medianamente conocedora de lo que son las entidades mercantiles y especialmente 
las bancarias. ¿Es admisible, pregunto, que nadie admita una libreta de Caja de Ahorros de una entidad bancaria 
constituida bajo la forma de Sociedad Anónima sin la firma del Gerente de tal Sociedad? ¡Que se tienen las 
firmas del Secretario y demás! Está bien, pero se da el caso de que ninguna de dichas firmas no obligan a la 
entidad a nada según dispone el Código de Comercio, pues el único que lleva la firma enlas Anónimas es el 
Gerente. 
Claro está que la firma de tal Gerente, en este caso da la coincidencia de que es el del Sr. Oliver que es a la vez 
Presidente del Patronato, y no se diga que es una gestión de régimen interior de la entidad Banco Agrario lo que 
es una falta de cuidado del imponente al admitir un documento a todas luces imperfecto y falto de valor y 
eficacia. 
Por lo que afecta a las manifestaciones que se hacen bajo el apartado f) se debe hacer constar que no guardan 
congruencia con sus anteriores alegaciones. La censura se reducía a decir que el Sr. Cerdá consentía se hiciesen 
ingresos de los que no tenía noticias el Patronato. Esto lo confirma la contestación dada por el Sr. Vaquer. Se 
expresa que el Sr. Cerdá daba la libreta ¿a quién? se hacían ingresos en la misma u otra clase de operaciones 
¿estaban autorizadas tales operaciones por acuerdos del Patronato? Lo que le pareciera al Sr. Cerdá poco 
importa, sino lo que debia y debe ser, es decir, que cada operación efectuada obedeciera a un acuerdo 
previamente adoptado por el Patronato, y como esto no se hizo queda en pie lo que de censura pudiera tener la 
manifestación que hizo el diciente en la Junta del Patronato a que asistió. 
Como puede verse por la propia instancia no ha dicho jamás el que usa de la palabra lo que se le quiere atribuir 
en el apartado g) de la instancia de que trasladaran los fondos del Monte de Piedad al Banco Agrario, sino que 
se dejó de ingresar cantidades en el Monte de Piedad para operar única y exclusivamente con el Banco Agrario 
con cuya entidad solo estaba autorizada una operación de 5.000 pesetas, lo que hace que todas las demás 
realizadas puedan calificarse de caprichosas por no aplicarles un calificativo más enérgico. 
Interesa desvirtuar también la afrimación que se hace de que el Sr. Alomar se ausentara del salón en que se 
celebraba la Junta antes de las constestaciones por cuanto estuvo presente en las deliberaciones de dicha Junta 
durante los tres dias que ella duró sin que pudieran rebatirse las manifestaciones que hacía y que quedan ahora 
más patentizadas. 
No es cierto que las acusaciones se hicieran desde la Presidencia pues aún que los reunidos creían que al 
representante de la Diputación le correspondía presidir no se encontró, por no existir, el Reglamento que hiciera 
expresa manifestación de derechos a favor de uno u otro Vocal ya que el Presidente era y es aún el Sr. Oliver, 
Gerente del Banco Agrario, en suspensión de pagos y en cuya suspensión han quedado incursos todos los 
fondos de la Lonja por él presidida. 
Si a los tres dias de duración de una Junta no puede, quien no quiere asumir responsabilidades que no ha 
contraido, ausentarse del salón, no es posible determinar cual será el momento oportuno. 
Si creen el Tesoro[sic] y el Presidente del Patronato que están libres de responsabilidades morales dimitan sus 
cargos y nómbrese una Comisión investigadora con plenos poderes para exigir cuantas responsabilidades se 
deriven de las actuaciones realizadas hasta la fecha.. 
Prestar colaboración es una cosa a la que estamos siempre dispuestos pero no tienen derecho a demandar 
colaboraciones los Directores de una Lonja en la que existen representantes de la Cámara de Comercio en la que 
el Presidente es un cerealista y el Tesorero un Agente Comercial Colegiado y ex-comerciante y en la que no 
existe recaudación alguna por las mesas destinadas a las operaciones propias de la Lonja." DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 56-63. 
1577.- Ibid., pàgs. 56-63. 
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l'altra, que el vocal representant de la Diputació assistís a les sessions del Patronat. Acte 
seguit, s'obrí un debat en el qual varen intervenir els gestors Alomar i Fernández i el 
president Julià.1578 Finalment, la corporació provincial acordà, tal com havia proposat Julià, 
que es satisfès el crèdit consignat en el pressupost provincial i que el gestor Alomar cessàs en 
el càrrec de vocal del Patronat i fos substituït per Fernández.1579 
El 9 de juliol de 1935, el gestor Fernández, com a vocal de la Diputació Provincial en la 
Llonja de Contractació, donà compte a la comissió gestora de la situació en què es trobava 
aquesta entitat després que li haguessin retirat el suport econòmic la Cambra de Comerç i 
l'Ajuntament de Palma "cuando precisamente más de él estaba necesitada." Després de 
justificar la conveniència per als interessos econòmics de la província que la Llonja subsistís, 
va sol·licitar que la Diputació fes un esforç econòmic per mantenir i augmentar la subvenció 
que li tenia concedida. A proposta del president Julià, es va decidir que la petició passàs a la 
Ponència d'Hisenda.1580 
El 6 d'agost de 1935, la corporació provincial aprovà el dictamen de la Ponència d'Hisenda 
—datat el 30 de juliol i signat per Antoni Tudurí, Francesc Fernández, Joan Mayans i Antoni 
Alomar— en el qual es concluia que la institució havia de donar suport a la Llonja i 
consignar en el proper pressupost provincial una partida econòmica superior de la que tenia 
assignada.1581 
El 3 de setembre de 1935, el gestor Fernández llegí un escrit que li havia dirigit el president 
accidental i quatre membres de la Llonja de Contractació en el qual manifestaven que, vist el 
"desamparo moral y material de la Cámara de Comercio y del Ayuntamiento," i de l'exigu de 
la consignació provincial per atendre les seves despeses, s'abstendrien d'assistir a les sessions 
de la Junta fins que la Diputació no donàs la solució demanada. Acte seguit, Fernández 
presentà la dimissió com a vocal en representació de la Diputació de l'entitat. La comissió 
gestora, d'acord amb la proposta del president Julià, depassà per a una altra sessió la 
resolució de la qüestió.1582 
En la sessió plenària del 17 de setembre de 1935, el gestor Fernández plantejà novament el 
tema de la Llonja, manifestant que el Patronat havia llogat un local —el propietari del qual 
havia comptat com a aval les subvencions de l'Ajuntament de Palma, la Cambra de Comerç i 

1578.- El gestor Alomar proposà que la petició del president suplent del Patronat quedàs vuit dies sobre la mesa, 
mentre que Fernández suplicà que no es retardàs més la qüestió ja que "se rumoreaba que la Diputación era 
causante en parte del entorpecimiento de la marcha económica de la Lonja, por no satisfacer lo consignado el 
año pasado cuyas cuentas venían justificadas, y toda vez que la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento y otras 
entidades ya habían satisfecho la subvención correspondiente." Novament, tornà a intervenir Alomar per dir que 
l'únic que volia era enterar-se de l'estat en què es trobava la liquidació i que "él como agrario no dejaba de 
reconocer el beneficio que reportaba la Lonja de Contratación, siendo especialmente la Cámara de Comercio y 
otras entidades relacionadas con el funcionamiento de la Lonja, las que hacían campaña en contra de ella por la 
anomalía de su administración y que ojalá tuviera una vida tan explendorosa como él deseaba." Altre vegada 
prengué la paraula Fernández per dir a Alomar que "se habian llevado mal las cosas en la Lonja, pero toda vez 
que es una entidad beneficiosa para los agricultores había que darle inyecciones para que subsistiera." 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàgs. 65-66. 
1579.- Ibid., pàgs. 65-67. 
1580.- Ibid., pàgs. 92-93. 
1581.- En el dictamen s'exposava que "reconociendo la importancia que entraña para la prosperidad económica de 
esta región la existencia de un organismo regulador de las transacciones de los productos agrícolas para que 
facilite y estabilice el tipo de las compras y ventas, no puede desoir la petición de la Lonja de Contractación en 
la que suplica que esta Diputación manifieste si está dispuesta a seguir subvencionando los gastos de 
administración de aquel Centro.= Etendiendo[sic] que una vez normalizado dicho Centro habrá de responder a 
su finalidad mereciendo el apoyo y la confianza de factores económicos de la provincia y muy especialmente 
del Agricultor, opina que aún entendiendo que las circunstancias económicas actuales de esta Corporación no 
permiten subvencionar cual correspondería a organismos que están fuera de la competencia provincial." Ibid., 
pàgs. 97-98. 
1582.- Ibid., pàg. 102. 
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la Diputació—, però arran de la retirada del suport econòmic de les dues primeres entitats i 
davant la impossibilitat material de continuar funcionant la Llonja, es va dissoldre el 
Patronat, dimitints els seus components i essent aleshores la Diputació que tenia el 
compromís moral de donar-li suport. El propietari del local demanava els lloguers pendents i 
Fernández exposà que havia presentat la dimissió i que solament es limitava a donar compte 
d'aquesta "situación embarazosa."1583 El president Julià contestà que entenia que aquests 
tràmits no incumbien a la Diputació, però que en tot cas era convenient que es comunicàs 
oficialment a la institució la dissolució del Patronat acompanyat d'un inventari autoritzat pels 
membres que havien integrat el Patronat i formular les seves pretensions respecte a la 
Diputació, que solament podria ajudar econòmicament fins el límit de crèdit consignat en el 
pressupost. El gestor Fernández es va comprometre a facilitar oficialment pels assistents a la 
darrera reunió del Patronat la relació de comptes i investaris de la dissolta Llonja de 
Contractació.1584 
Altra vegada, en la sessió plenària del 24 de setembre de 1935, el gestor Fernández recordà 
que en la reunió del 3 de setembre, havia presentat la dimissió com a vocal del Patronat de la 
Llonja i que la comissió gestora s'havia limitat a donar-se per assabentada i que es tornava a 
veure obligat a reiterar-la. A més, presentà la relació dels béns mobles que apareixien 
inventariats com a propis de la Llonja, però que també havia de comentar que existia un 
conserge que no cobrava i el propietari del local que reclamava l'import dels lloguers que li 
devien i, sobretot per salvar la responsabilitat, insistia en presentar la dimissió.1585 El 
president Julià demanà l'opinió dels gestors sobre els dos punts exposats per Fernández —la 
dimissió com a vocal representant de la Diputació i l'intent que la corporació provincial 
s'encarregàs de fer funcionar aquest organisme.— Primer, s'acceptà per unanimitat la 
dimissió de Fernández com a vocal. En el debat, varen intervenir Alomar —proposà que 
quedàs vuit dies sobre la taula la possibilitat que la Diputació es fes càrrec de la Llonja—1586 i 
Fernández —recomenà als company que el tema fos estudiat "con actividad y cariño"— i 
s'acordà, a proposta del president Julià que la proposta de Fernández quedàs vuit dies sobre la 
taula.1587 
El 29 d'octubre de 1935, el gestor Fernández manifestà que després de presentar la dimissió 
del seu càrrec de vocal representant de la corporació en el Patronat de la Llonja de 
Contractació i insistir a la comissió gestora que resolgués sobre el seu funcionament, encara 
no hi havia res resolt. I donat que la Llonja continuava funcionant i podia contreure 
responsabilitat en el Patronat, tot i la seva dimissió, es veia obligat a encarir de nou que quan 
abans es resolgués aquest tema. El president Julià el contestà que entenia que el correcte era 
que el gestor Fernández, amb els seus companys de Patronat, formulàs una petició concreta, 

1583.- Afegí en la seva intervenció que "además ocurre que cuando funcionaba el Patronato, por su cuenta, 
alquiló parte del local al Ayuntamiento para la estafeta de Telégrafos, procediendo ahora dar cuenta, para que 
dicha estafeta desaloje la parte que ocupa, ya que de este alquiler se desentendió el propietario." DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE BALEARES: Memoria de Secretaria. 1935. pàg. 111. 
1584.- Ibid., pàgs. 110-112. 
1585.- Fernández també es lamentà que "por falta de colaboración de ciertos elementos que, a su juicio, debían 
ser los primeros y principalmente interesados en la buena marcha de la Lonja tenga ésta que dejar de funcionar, 
por lo que se consideraba obligado a proponer que la Diputación se hiciera cargo de dicha entidad estudiando la 
manera de conseguir subsista una institución que él juzga es imprescindible para el desarrollo agrícola de esta 
isla." Ibid., pàg. 113. 
1586.- Alomar també exposà que havia vist positivament "el celo desplegado por el Sr. Fernández en el Patronato 
de la Lonja" i afegí que "si bien él durante el tiempo que igualmente formó parte de dicho organismo pudo 
comprobar las deficiencias de que en su funcionamiento adolecía, tenía verdadero interés en que estos 
incovenientes fuesen subsanados ya que es el primer convencido que la Lonja bien administrada y regida es 
eficaz instrumento para el mejor desarrollo de los intereses que afectan a la agricultura y al comercio." Ibid., 
pàg. 114. 
1587.- Ibid., pàgs. 113-115. 
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ja que moltes coses que afectaven al funcionament de la Llonja estaven en l'aire i així es 
puntualitzarien les pretencions de la seva demanda. Fernández contestà que transmitiria 
aquesta indicació al Patronat.1588 
El 5 de novembre de 1935, el gestor Fernández exposà, que d'acord amb la decissió de la 
comissió gestora de la darrera reunió, havia fet una reunió amb els integrants del Patronat de 
la Llonja per estudiar i proposar una fòrmula encaminada a la reorganització de l'organisme. 
Es va convenir en redactar una Memòria o exposició dels mitjans susceptibles de donar nova 
vida a la Llonja i afirmà que el proper dimarts es repartiria la memòria entre els membres de 
la comissió gestora.1589 
El 12 de novembre de 1935, el gestor Fernández lliurà un exemplar de la memòria que el 
Patronat de la Llonja havia redactat amb la finalitat d'aconseguir la seva reorganització i bon 
funcionament a cada un dels membres de la gestora i els demanà que estudiassin 
detingudament l'assumpte.1590 
El 10 de desembre de 1935, la Ponència d'Hisenda féu un dictamen —signat pels gestors 
Antoni Tudurí, Antoni Alomar i Joan Mayans— en el qual exposava1591 que era premisa 
indispensable a tota resolució definitiva sobre si s'havia o no d'intentar la reorganització de la 
Llonja de Contractació conèixer i concretar els motius que havien determinat "el lamentable 
estado actual" com així mateix era indispensable investigar si realment existia una 
indeferència que respecte a ella se suposava. També s'havien de saber certerament quins eren 
els organismes que estaven disposats a sostenir i encoratjar la Llonja de Contractació de 
Palma. Finalment, estimaven que el més oportú i convenient era que la Diputació convocàs a 
les corporacions i entitats que integraven el dissolt Patronat de la Llonja a una reunió amb la 
finalitat de procedir de manera sistemàtica a l'estudi de l'entitat.  
En la sessió plenària del 10 de desembre de 1935, es va llegir el dictamen de la Ponència 
d'Hisenda i seguidament s'obrí un intens debat entre el gestor Fernández1592 i el president 

1588.- Ibid., pàg. 126. 
1589.- Ibid., pàg. 127. 
1590.- Ibid., pàg. 128. 
1591.- En l'exposició de motius del dictamen s'advertia que "aun que dicha Memoria no la suscribe nadie ni la 
autoriza sello alguno, desde el momento que viene avalada por la entrega personal que de los distintos 
ejemplares de la misma hizo personalmente a los señores Gestores el digno compañero Sr. Fernández 
consideran los que suscriben pueden y deben otorgarse al expresado escrito todas las necesarias garantías de 
autenticidad.= Y partiendo de este supuesto esta Ponencia ha debido fijarse de una manera muy especial en las 
reiteradas consideraciones que en la Memoria que nos ocupa se hacen acerca de la decadencia en que después 
de una iniciación halagüeña, entró rápidamente la Lonja de Contractación, así como respecto de la indiferencia 
que se reconoce rodea este organismo, sin que —y ello es muy especial— se lleguen a concretar y precisar los 
motivos o causas originarios y determinantes de las mencionadas decadencia y falta de interés.= Pero como por 
otra parte si bien no se determinan de una manera precisa las causas originarias del lamentable estado en que 
hoy se halla la Lonja, en cambio se sugiere la manera de conseguir su resurgimiento que a juicio del anónimo 
redactor de la Memoria se lograría con el apoyo de las Corporaciones públicas y con una labor que concreta en 
los siguientes términos: =a).- Obtener subvenciones económicas.= b).- Propaganda intensa por toda la isla y la 
Península.= c).- Elaborar un Reglamento.= d).- Publicar en la Prensa las cotizaciones y demás informaciones de 
caracter general." Ibid., pàgs. 136-137. 
1592.- Fernández manifestà que "en primer lugar debía objetar respecto a la alusión que en el dictamen se hace al 
anónimo redactor de la Memoria que le servía de fundamento —si bien reconociendo que realmente nadie 
suscribe dicha Memoria ni la autoriza sello alguno— que desde el momento que la Ponencia ha dispensado al 
dicente la atención, que vivamente agradece, de conceder a aquel documento autenticidad por el hecho de haber 
sido por él presentado no puede ser tildado de anónimo ya que implícitamente ha venido a reconocerse que 
quien la redactó fué el Patronato. 
Y que en cuanto a la resolución que en el dictamen se propone tampoco podía estar de acuerdo, por no coincidir 
con la opinión que respecto a este asunto tiene reiteradamente manifestado y en consecuencia se veía obligado a 
insistir de nuevo en su proposición de que sea la Diputación la que se haga cargo de la Lonja, sin perjuicio de 
que después se hagan cuantas gestiones se crean convenientes acerca de los organismos que tienen el deber de 
coadyuvar a su sostenimiento, y por lo tanto, dijo, que votaría contra el dictamen." Ibid., pàgs. 138-139. 
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Julià, que contestà que si en el dictamen es qualificava la Memòria d'anònima era perquè 
ningú la signava i, afegí que havia de posar de manifest que el dictamen es limitava a recollir 
els suggeriments que en la Memòria es feien pel que resultava inexplicable la no conformitat 
del gestor Fernández amb el dictamen. Novament, tornà a intervenir Fernández per insistir en 
què veia una contradicció entre el fet de donar autenticitat a la Memòria per la circumstància 
d'haver estat ell el que la presentà i el qualificatiu d'anònima que després es feia. Després de 
considerar suficientment discutit el tema, el president Julià posà a votació el dictamen que va 
ser aprovat amb el vot en contra de Fernández. Finalment, el gestor Fernández manifestà que 
no havent donat resultat el vot de confiança que se li havia donat en l'assumpte, es veia 
obligat a reiterar la seva petició perquè se li admetès la renúncia del càrrec de respresentant 
de la Diputació en el Patronat de la Llonja i pregà al president que li digués a qui havia de 
lliurar la clau de l'edifici en el qual es trobava instal·lat  així com qui s'havia de fer càrrec del 
mobiliari i efectes de l'entitat. El president Julià el contestà que aquestes preguntes les havia 
de fer al Patronat del qual la Diputació tan sols era una de les diferents institucions que 
l'integraven, no podent aquesta corporació adoptar cap acord que suposàs hipotecar l'advenir 
i que solament, tal com s'acordà, la comissió gestora podia admetre la renúncia de 
Fernández.1593 
 
9.3. L’APARICIÓ D’UN NOU MITJÀ DE COMUNICACIÓ: EAJ-13 RÀDIO 
MALLORCA 
 
9.3.1. Els inicis de la ràdio difusió a Mallorca 
Al decenni de 1920, la popularització de la ràdio havia estat ràpida. A més de la proliferació 
d’emissores –a Mallorca no es creà fins el 1933-, es crearen societats de ràdioafeccionats i 
revistes especialitzades. Així, a Palma, després de la inauguració oficial (14 de novembre de 
1924)de l’EAJ-1, Radio Barcelona, i de la EAJ-7, Unión Radio, a Madrid,  es fundà un Ràdio 
Club, presidit per Alfonso de Zayas, situat al passeig del Born, prop del carrer de 
Jovellanos.1594  
Com a sistema de comunicació de masses, la ràdio ràpidament aconseguirà un espai durant la 
Dictadura de Primo de Rivera i la Segona Repùblica.  
Al mateix temps, a l’estiu de 1924, Miquel Febrer havia posat en marxa la primera emissora 
clandestina, Ràdio Fornalutx,1595 i la recepció a la ciutat de Palma era bona. 
El 1929, Miquel Febrer, que havia obtingut (1926) la llicencia oficial de radioafeccionat, féu 
un curset a l’Ateneu de Palma i montà una emissora de 600 vats i dues de 25 vats cada una 
per a centres oficials de Mallorca.1596  
El 1931, el radioafeccionat Jaume Mas Bauzà publicà el llibre Vademecum, editat en tres 
idiomes (castellà, francès i anglès).1597 

1593.- Ibid., pàgs. 136-140. 
1594 .- FEBRER MOREY, Miquel: La ràdio en Mallorca (25 años de Historia). Institut Politècnic i Antics 
Alumnes. Felanitx, 1979. Ens diu: “En Palma, como en otras partes, se fundó un Radio Club donde se reunían 
los aficionados y trataban sobre las virtudes del último circuíto ensayado. Y todos tenían la pretensión de 
conocer algún secreto.”  
1595.- FEBRER MOREY, Miquel: op. cit., diu: “Las emisiones “de prueba” se hacían desde las 9 a la 9 ½ de la 
mañana con la máxima seriedad. “ 
1596 .- Miquel Febrer ens diu que essent suboficial de complement d’Artilleria montà a la Bonanova “una 
estación emisora Telmar-Marconi de 600 vatios y 650 metros de longitud de onda.” FEBRER MOREY, 
Miquel: op. cit. 
1597 .- Jaume Mas va ser operador de l’estació EA6AB, director a l’Estat espanyol de la revista internacional 
Radio QRA. Políglota boletín de Radio Información i el 1939 publicà El Primer libro del Radioaficionado, en 
el qual explicava bàsicament qüestions relatives a la fabricació de receptors.  
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Tot i l'intent fallit de Ràdio Fornalutx el 1924, a la segona meitat del decenni de 1920 hi 
hagué un increment progressiu d'afeccionats a la radiocomunicació. Mallorca, però, no tingué 
una emissora local pròpia fins al final de 1933 quan es fundà Ràdio Mallorca. Arran del 
Decret del 8 de setembre de 1932, es propicià la creació d'un gran nombre d'emissores locals 
arreu de tot l'Estat espanyol. La llei va permetre emissores de petita potència (200 w.) per a 
l’àmbit local. Aquest fet possibilità que, el 1933, els germans Josep i Onofre Fuster, ambdós 
oficials de telègrafs, creassin Ràdio Mallorca.1598 Aquell any, Maó tenia 368 llicències 
d'aparells receptors –el coeficient més alt de l'Estat en relació amb el nombre d'habitants–, 
mentre que Palma en tenia 1.943, un coeficient solament superat per Maó, Saragossa i 
Ceuta.1599 
 
9.3.2. Els inicis de l’emissora de ràdio a Mallorca 
El 26 de juliol de 1933, La Almudaina publicà un article titulat “E A J.-13 Radio Baleares”, 
amb el subtítol “Radio Cuarzo Reunidas” instal·là una emisora en Palma.” 
“Nuestra ciudad va incorporándose de día en día al movimiento de avance que siguen las 
grandes ciudades. Se notaba en nuestra ciudad la falta de una estación de Radio, pues a pesar 
de nuestra proximidad a Barcelona no era posible disfrutar tan prodigioso adelanto como no 
fuera con aparatos de un coste considerable que no estaba al alcance de las familias modestas 
privàndoles de las ventajas culturales y del solaz que aquélla dispensa.” 
El nom de l’emissora era “EAJ-13 Radio Baleares” i s’estava muntant al carrer de Sant 
Francesc, núm. 19 pel radiotècnic que dirigia els treballs, Fèlix Comas Soler. El 
concessionari era José Aldea Calvo. Les característiques de l’emissora eren: Freqüència en 
kilociclos 1.468, i la longitud d’onda en metres, 204,40. S’instal·lava en un ampli local i “la 
energía eléctrica para el funcionamiento de la emisora se toma de un potente transformador 
que aumenta considerablemente la potencia regular de la red. La nueva emisora emitirá con 
una potencia de 200 watios con un radio de acción sensible para aparatos de galena, de 9 
kilómetros. Las características de los circuitos que viene instalando el señor Comas Soler, 
presentan como principal ventaja la estabilidad de su longitud de onda debido a que el 
oscilador maestro está controlado por cristal de cuarzo que tiene la gran propiedad de 
proporcionar una frecuencia invariable. Esto permite que la emisora local no interfiera la 
audición aun en los aparatos poco selectivos. Este paso va seguido de un segundo paso 
amplificador que tiene por objeto amplificar las oscilaciones proporcionadas por el cuarzo 
pués éste sería incapaz de proporcionar la intensidad suficiente para atacar directamente las 
válvulas de potencia de que se compone el amplificador modulado cuya potencia de entrada 
es de 200 watios. 
Los circuitos microfónicos son los siguientes: 1.º Consta de un pequeño amplificador de 10 
watios de salida que ataca a un circuito premodulador de 50 watios que al mismo tiempo 
ataca las rejillas del Modulador. El sistema de modulación empleado en esta emisora es el 
más moderno conocido y que mejor rendimiento da pudiéndose modular un cien por cien la 
onda portadora sin que se dejen sentir los efectos de la distorsión. Tan maravilloso sistema es 
el conocido con el nombre de Barton. 
El estudio para las emisiones está instalado en un amplio salón, el cual está revistado en sus 
paredes por cortinajes dejando un vacío para evitar la resonancia. Por el mismo motivo 
aparece tapizado el suelo. 
Para su desenvolvimiento económico cuenta la emisora con una sección de publicidad.”1600 

1598.- Sobre els inicis de l'emissora Ràdio Mallorca, vegeu DELGADO REINA, Matilde: Història de la ràdio a 
Mallorca. 1933-1994. El Tall editorial. Mallorca, 1996. De totes maneres, l'amplitud cronològica de l'estudi de 
Delgado fa que no aprofundeixi excessivament en la rellevància notable de la ràdio durant la Guerra Civil. 
1599.- DELGADO REINA, Matilde: op. cit. pàgs. 20-21. 
1600 .- La Almudaina, dimecres, 26 de juliol de 1933, pàg. 3. 

 1332 

                                                 



Anuncià que l’emissora faria dues emissions diàries: una de sobretaula, de les 13 a les 15 h, i 
una altra a la nit. Per a l’execució dels programes musicals es disposaria d’una orquestina 
titular. Destacava que la programació no deixaria res a desitjar de les altres emissores i que 
l’única diferència seria la menor potencià de radiació i destacava la funció cultural que 
tendria i que els micròfons estarien a la disposició dels artistes de les Balears. Anuncià que 
començaria el període de proves el divendres, 28 de juliol.    
Inicialment es féu la concessió de l’emissora de ràdio a una empresa que tenia diversos 
centres de difusió en la península, però el període de proves no s’arribà a dur a terme perquè 
li fou denegada la concessió per incompliment de les condicions estipulades en el contracte. 
Seguidament, s’atorgà la concessió al segon sol·licitant, Josep Fuster Fuster, que formà una 
societat anònima que adquirí els materials de l’emissora EAJ-13 Ràdio Mallorca, que 
s’instal·là al carrer de la Pau, núm. 12, 1er.1601 Josep Fuster Fuster fou director de Ràdio 
Mallorca fins a la seva mort el 24 de març de 1959. 
El 2 d’agost de 1933, en el plenari de la corporació de l’Ajuntament de Palma es tractà el 
tema de la nova emisora de ràdio que s’instal·lava a Palma. El regidor Bisbal es va referir al 
muntatge de l’emissora de ràdio, sobre la qual el cap de telègrafs havia informat 
desfavorablement. Bisbal qual·lificava les raons puerils i afegí que únicament l’interessava 
que Palma tingués una emisora de ràdio. A més, deia que entenia que al consistori s’havia de 
preocupar pel tema i proposà que la corporació es dirigís al cap de telègrafs perquè concedís 
l’autorització. A continuació, va intervenir el regidor Juncosa i novament Bisbal, que declarà 
que es tractava d’una maniobra per apoderar-se de la qüestió i lucrar-s’hi. A més, afegí, que 
volia fer constar la seva protesta per la manera d’actuar. La corporació acordà fer una gestió 
oficiosa prop del cap de telègrafs per llavors resoldre el tema.1602   
En la sessió municipal de l’Ajuntament de Palma, del dimecres, 9 d’agost de 1933, es tractà 
novament el tema de la nova emissora de ràdio. El tinent de batle, Dòcmael López, comentà 
que havia rebut la visita del cap de telègrafs i que li havia manifestat que segons la Llei 
solament es podia instal·lar una emisora en cada localitat. Continuà explicant que “En Palma 
hubo varios solicitantes y en Madrid concedieron el permiso al que primero lo solicitó con un 
plazo de dos meses al cabo de los cuáles solicitó una prórroga de otro mes, que le fue 
concedido. A las 48 horas después de terminado el plazo se giró una visita por varios 
oficiales que dictaminaron que la instalación no estaba terminada por faltarle ciertas válvulas, 
contadores, etc. El acta se mandó a Mdrid(sic) y allí declararon caducada la concesión visto 
que no se había cumplido el contrato y había otras solicitudes.”1603  
El regidor socialista Llorenç Bisbal digué que va veure el cap de telègrafs, que li va ensenyar 
l’expedient i va comprobar que el cap de telègrafs havia obrat amb imparcialitat. Afegí: 
“Cree que en el fondo de la cuestión hay  un negocio y que los motivos expuestos en la 
anulación de la concesión son baladíes.” 
El 2 de setembre de 1933, el concessionari i president de la nova entitat E.A.J. 13-Radio 
Mallorca, Josep Fuster Fuster visità el batle de Palma, Josep Tomàs Renteria per informar-lo 
dels treballs de construcció de l’estació de ràdio, que ja estaven a punt de finalitzar-se. Li 
comentà, a més, que properament començaria el període de proves i el convidava a 
presenciar-les.1604  

1601 .- La Almudaina, diumenge, 17 de setembre de 1933, pàg. 2. 
1602 .- La Almudaina, dijous, 3 d’agost de 1933, pàg. 2. 
1603 .- La Almudaina, dijous, 10 d’agost de 1933, pàg. 2. 
1604 .- La Almudaina, diumenge, 3 de setembre de 1933, pàg. 4. 
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El 17 de setembre de 1933, La Almudaina anuncià que havia començat a funcionar una 
emissora de ràdio a Palma i hi dedicava un ampli reportatge.1605 Comentava que “Al esfuerzo 
de esta sociedad (propietària de Ràdio Mallorca) es debido el que Palma cuente en la 
actualidad con una emisora radiodifusora. Los numerosos aficionados a la radio que hay en 
nuestra ciudad se han alegrado sobremanera al captar con un receptor las ondas emitidas por 
la estación local sintiendo la satisfacción que produce la posesión de una cosa anhelada, 
precisamente porque por mediode una estación local es como se consigue una más cabal 
deleitación sin los inconvenientes –que no han podido ser esquivados por la técnica- que 
tienen las audiciones de emisoras lejanas. Además se une a estas ventajas -lo hicimos notar 
en otra ocasión- la de que este moderno solaz y vehículo importante de cultura queda al 
alcance de las familias modestas a las que así será posible que lleguen las más diversas 
enseñanzas y que las horas de descanso de la labor cotidiana se vean amenizadas por los 
programas que transmitan.”1606 
Ràdio Mallorca havia començat les emissions per a l’ajustament de sintonia i modulació del 
trasmissor amb la finalitat de deixar enllestida l’emissora per a la inauguració del període 
oficial de proves. 
El concessionari, Josep Fuster; l’administrador, Onofre Fuster; el comptador-depositari, 
director de la secció de Propaganda, Mariano Pérez, i el director artístic de l’emissora 
exposaren els seus propòsits al periodista de La Almudaina que visità les instal·lacions: 
estudi –“instalado en un amplio salón que permite la congregación de grandes orquestas-, 
sala d’aparells i altres dependències de l’emissora. 
El director artístic manifestà que l’objectiu primordial era “propagar las obras culturales y 
desde el micrófono ayudar a las mismas en todos sus aspectos y órdenes, cuidando bien que 
en ninguna de las manifestaciones genuinas de la emisora se trasluzca una determinada 
predilección política. Otro objetivo será el de atracción de forasteros. Nuestra emisora –
continuà dient– seguirá la labor de divulgación cultural que se ha reservado a tan prodigioso 
invento, organizando conferencias sobre temas científicos, literarios y artísticos; organizando 
cursos de idiomas, inaugurándose protamente uno de inglés-español y otro de español-inglés 
así como uno de español-francés. 
Con fin informativo y orientador su(sic) radiarán revistas de espectáculos teatrales y 
cinematográficas. Además nuestros locutores desde micrófonos instalados en los campos de 
deportes comunicarán las incidencias de los juegos, carreras, etc., incluso las carreras hípicas 
y otras manifestaciones de importancia. 
Si encontráramos facilidades en las empresas teatrales retransmitiríamos los espectáculos 
teatrales, líricos y declamatorios que tuvieran lugar en nuestros escenarios. La primera 
retransmisión lírica procuraremos efectuarla en esta próxima temporada en que ha de actuar 
Fleta en el Lírico. 
En uno de nuestros programas semanales dedicaremos una hora a los aficionados a las 
manifestaciones artísticas, a disposición de los cuales dejamos nuestro micrófono con el fin 
de estimularlos en su perfeccionamiento. 
Organizaremos además emisiones regionales que servirán para hacer desfilar por el 
micrófono de “Radio Mallorca” cuanto de notable hay en cada uno de los pueblos del 
archipiélago. La manifestación de los elementos declamatorios, líricos, musicales, etc., de 
cada pueblo irá acompañada de una descripción histórica, artística y económico del mismo.” 
També anunciava el projecte de radiar les sessions de l’Ajuntament. Recapitulava dient 

1605 .- Juan Munsó comenta que E.A.J. 13 Radio Mallorca “nació en período de pruebas el 30 de septiembre de 
1933, siendo inaugurada oficialmente el 10 de noviembre de 1933.” MUNSÓ CABÚS, Juan: 40 años de radio. 
Ediciones Picazo. Barcelona, 1980, pàg. 339. 
1606 .- La Almudaina, diumenge, 17 de setembre de 1933, pàg. 2 
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“tenemos la pretensión que nuestra emisora sea oída no tan sólo por la perfección técnica de 
sus montajes sino también por la acertada combinación y aliciente de los programas y esto en 
grado tal, que merezca la preferencia nuestra emisora entre las otras que ocupan el día de 
cualquier “superheterodino””. 
Comentava, però, que per dur a terme aquesta ambiciosa programació era necessari els 
doblers i es feia comptes fer front al pressupost econòmic a través de la publicitat radiada, 
deu minuts cada hora d’emissió, i les quotes que es recaptin entre els “radioescuchas” que 
vulguin col·laborar. 
Josep Fuster aclaria que sobre les característiques del transmissor serien les mateixes que les 
de quan es parlà de la instal·lació de Ràdio Baleares amb la única variant de disminuir la 
longitut d’onda de 204,4 a 201,1 m. 
La instal·lació del transmissor la feren els tècnics de l’emissora Josep Fuster i Jaume Homar i 
l’auxiliar tècnic Josep Pons. 
Matilde Delgado, que ha estudiat la història de la ràdio a Mallorca, ens detalla les primeres 
emissions de prova i la inauguració de Ràdio Mallorca, el diumenge, 12 de novembre de 
1933. Aquesta emissora tingué els estudis a la casa mateixa dels germans Fuster, al carrer de 
la Pau, de Palma.  
El 10 de novembre de 1933, un grup de nins de l’Escola del carrer de Jaume Ferrer visitaren 
les instal·lacions de Ràdio Mallorca  i recitaren poesies davant els micròfons.1607 
 
9.3.3. La inauguració oficial de Ràdio Mallorca 
El diumenge, 12 de novembre de 1933, al migdia, s’inaugurà oficialment l’emissora de Ràdio 
Mallorca. (Vegeu l’àmplia crònica amb discursos)1608 El programa especial que es va radiar 
fou: en la sessió de “sobremesa” un recital de piano a càrrec de Margalida Compte i en la 
programació de la nit hi hagué un concert de violoncello d’Ignaci Pomar, acompanyat de 
Margalida Compte. El periodista i escriptor Josep Maria Tous i Maroto féu un parlament,1609 a 
més del concert del violinista Joaquim Portas, acompanyat de la seva filla Amparito, i de 
l’actuació de l’“Orquestina Born”, dirigida per Jaume Roig. Tancà la vetlada l’actuació de la 
Companyia Catina-Estelrich que recità alguns fragments i obres poètiques d’autors regionals 
i l’obreta còmica de Tous i Maroto: “Sa Comedia d’en Cuanito”. 
 
9.3.4. L’ús de la ràdio durant la vaga general de novembre de 1933  
Des del 22 al 26 de novembre de 1933, la premsa diària de Palma no sortí a causa de l’atur 
general. 
El governador civil, Joan Manent, per comunicar-se amb la població mallorquina féu ús de 
l’emissora de Ràdio Mallorca. El dimarts, 21 de novembre, a la tarda, el governador es dirigí 
a la població de Palma des del Govern Civil per Ràdio Mallorca. Inicià el parlament agraint 
al poble ciutadà “su correcta, patriótica y cívica conducta durante las elecciones, como 
también la serenidad y confianza que ha demostrado en el transcurso del paro obrero.” Féu 
referència al fets ocorreguts al carrer de Sant Miquel entre els manifestants vaguistes i les 
forces d’ordre públic, havent-hi dos ferits. Acabà el parlament el governador recomenant als 
comerciants que obrissin els seus establiments “continuando en su confianza con las 
autoridades que disponiendo ya de más elementos con mayor seguridad mantendrán el 
orden.”1610  

1607 .- La Almudaina, dissabte, 11 de novembre de 1933, pàg. 1. 
1608.- La Almudaina, dimarts, 14 de novembre de 1933, pàg. 4.  
1609 .- Reproduït a La Almudaina, 15 de novembre de 1933, pàgs. 1-2. 
1610 .- “El paro obrero en Palma”, a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 1. 
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La nit del dimecres, 22 de novembre, el governador es tornà a dirigir a la població per Ràdio 
Mallorca. Davant el micròfon, donà les gràcies a la disposició de l’autoritat militar els soldats 
havien tret al carrer els tramvies “habiendo dado aquella autoritat todas las facilidades para 
garantir los servicios.” A més, informà que un grup de vaguistes havien recorregut la zona 
d’Establiments coaccionant als treballadors del camp i hi acudí la Guàrdia Civil a cavall i 
detingué els coaccionadors. Davant la consulta del director de l’Institut per reanudar les 
classes, el governador li ordenà que el dijous tornàssin a començar i recomenà que tothom fes 
el possible perquè es solucionàs el conflicte “por el prestigio de Mallorca, que considerado 
lugar apacible y tranquilo ha sido atracción de forasteros”. Acabà la intervenció dient que 
“mañana será el día decisivo por las gestiones para conseguir la solución, que todos pongan 
su mejor voluntad, de lo contrario me veré obligado a emplear los medios conducentes para 
asegurar los servicios y para que impere la tranquilidad.”1611 
El dijous, 23 de novembre, a les 22,30 h. el governador tornà a parlar per la ràdio,1612 igual 
que ho féu a la mateixa hora el divendres, dia 24 i el dissabte, 25.1613 
 
9.3.5. La difusió de les activitats culturals i polítiques a través de Ràdio Mallorca 
Una de les primeres retransmissions de Ràdio Mallorca, recentment inaugurada, fou la 
conferència del dirigent de la CEDA, José María Gil Robles.1614 

1611 .- “El paro obrero en Palma”, a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1933, pàg. 2. 
1612 .- Joan Manent digué: “Hasta el presente instante la intransigencia ha impedido el arreglo del conflicto 
obrero. Por la mañana en el Gobierno Civil ha habido una reunión de patronos y obreros zapateros, con el 
Comité de huelga, asistiendo también el Alcalde de Palma y el Delegado del Trabajo. La reunión ha durado tres 
horas y se ha redactado una nota con las peticiones obreras y las concesiones que hacían los patronos. Los 
comisionados obreros han dicho que querían consultar con el gremio y han tenido por la tarde una reunión en el 
Teatro Lírico, para dar la garantía de que a la reunión no asistirían elementos extraños. En la reunión ha 
dominado un criterio intransigente, desechando la fórmula de arreglo y manteniendo las peticiones presentadas. 
Por la tarde tenía convocada una reunión de patronos y obreros pintores. No ha dado resultado porque los 
obreros han recusado a un patrono, pero el Delegado del Trabajo creyó tenía derecho a asistir. 
Así las cosas, garantizaré la libertad del trabajo, excitando el celo de las fuerzas. El Gobierno accediendo a mis 
requerimientos ha dispuesto enviar contingentes de Asalto. Publicaré un bando poniendo en vigor las 
atribuciones que me concede la ley de orden público. Conviene observar lo que él contendrá para evitar 
perjuicios. 
No hay hechos alarmantes. Durante la jornada de hoy no ha habido incidentes desagradables. 
Las medidas de previsión son las preliminares del Bando, para que fábricas y talleres vuelvan a abrir sus puertas 
y puedan volver al trabajo los obreros, que quieran trabajar, pues no se puede jugar con la prosperidad de una 
población, ni llevar las cosas al extremo de que en el hogar del obrero se vea el fantasma del hambre. 
Por el amor a esta tierra, los que tengan algún ascendiente sobre los obreros que lo ejerzan. Fuera criterios 
extremistas, serenidad en todos.” “El paro obrero en Palma”, a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 
1933, pàg. 2.  
1613 .- “Es para mí una gran satisfacción la solución del conflicto obrero que preocupaba al pueblo y autoridades 
no tan sólo por los perjuicios materiales que ocasionaba sino por el peligro que representaba para el orden 
público. 
Ya ven Vdes. que la población presenta hoy el aspecto alegre de los días de paz y tranquilidad y mi satisfacción 
es mayor por haber terminado el conflicto sin que se haya producido en las personas ningún daño irreparable. 
Téngase en cuenta, dijo, la fuerza numérica de obreros que representaba esta huelga, pues habían formado un 
mismo frente de lucha dos Federaciones de Sindicatos las que siguen la táctica de la Confederación Nacional 
del Trabajo y los afectos a la Unión General de Trabajadores. 
Gracias a las precauciones adoptadas y a la colaboración de las fuerzas del Ejército, se han visto siempre 
asegurados todos los servicios esenciales y sin que por un momento se haya notado su falta de asistencia. 
En este instante de satisfacción cometería una injusticia si no hiciera constar mi agradecimiento a cuantos han 
prestado ayuda y colaboración.” “El paro obrero en Palma”, a La Almudaina, dimarts, 28 de novembre de 1933, 
pàg. 2-3.  
1614 .- La Almudaina, dissabte, 18 de novembre de 1933, a la pàg. 3, transcriví el telegrama que havia rebut la 
Unió de Dretes en què s’anunciava que “El sábado de cinco y media a seis se radiará una alocución de Gil 
Robles por la emisora local de esa ciudad.- Acción Popular.”  
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Ràpidament, algunes associacions culturals de Palma varen veure la importància que tenia la 
ràdio per a la difusió de les seves activitats. Així, la Joventut Ateneista organitzà amb 
combinació amb Ràdio Mallorca un cicle de conferències “mediante un micrófono instalado 
en su local social” en la qual havien de desfilar “por la tribuna del Ateneo personas 
destacadísimas en el mundo de las Letras y de las Artes.”1615 
 
9.3.6. La programació de Ràdio Mallorca 
Entre el novembre de 1933 i el juliol de 1936, l’horari de programació de l’emissora era, al 
migdia, de les 13 h. fins a les 15 h., i a la nit, de les 20,30 h. a les 23 h. 
Pel que fa a la programació, es reduïa a música –tant discs com concerts–, informació 
borsària i meteorològica, programes infantils, retransmissió de concerts, butlletins de 
notícies, etc. Els dijous i els dissabtes, l’emissió s’iniciava a les 20 h., ja que es feia un 
programa especial per a infants. 
Com a programa informatiu, hem de destacar el “Diario hablado”, que s’inicià l’abril de 
1934. A l’acte inagural, hi assistiren les principals autoritats, com el comandant militar 
Francisco Franco.1616  
El periodista –redactor de La Almudaina, director artístic de l’emissora i director de la revista 
Radio Mallorca- i poeta, Manuel Andreu Fontirroig, cada quinze dies feia una emissió 
extraordinària del “Diario hablado” en el qual convidava periodistes, artistes i intel·lectuals 
malloquins, que feien un comentari de les informacions o altres tipus de col·laboracions. 
Des del maig de 1936, els dimarts i els divendres, s’inicià un cicle de conferències del Servei 
Provincial de Puericultura, en el qual alguns metges parlaven sobre la higiene infantil o 
d’altres qüestions relacionades amb els infants. 
Un dels principals atractius de la programació de Radio Mallorca era l’audició dels discs 
sol·licitats. Els demandants pagaven a l’emissora l’audició d’un disc sol·licitat, amb una 
dedicatòria. 
 
9.3.7. La revista Radio Mallorca. Órgano de la Emisora E.A.J.13. 
El 5 de juliol de 1934, aparegué la revista Radio Mallorca, dirigida pel periodista Manuel 
Andreu Fontirroig. A més, integraven la redacció els periodistes Lambert Cortès (esports) i 
C. Cortès, a més dels redactors tècnics Jaume Homar i Josep Fuster,  Gaietà Cortès (cinema), 
i Enric Arbós (fotografies).1617 
A més de l’article editorial, la revista publicava articles tècnics, a més de les seccions sobre 
informació borsària, esports, cinema, femenina i infantil. A més, s’anunciava la programació 
i la relació dels discos que tenia l’emissora. 
Els editorials, que ocupaven la primera i, a vegades, segona pàgina de la revista anunciaven 
millores, nous programes o articles de fons. També destacaren els articles de les autoritats 
mallorquines que generalment elogiaven l’emissora. 
A partir del núm. 19, s’anuncià la pretensió de divulgar les obres teatrals mallorquines “a 
partir del presente número, publicaremos todas las obras de nuestro teatro, en formato 
encuadernable, comenzando con el sainete en un acto “Tenda de calçat o na Paquita ja te 
novio”. La publicitat de l’emissora, en la qual anunciava com a destacat, “La publicidad por 
Radio es la más eficaz.” 

1615 .- La Última Hora, dissabte, 20 d’octubre de 1933, pàg. 4. 
1616 .- Sobre la intervenció del comandant militar, Francisco Franco, es destacà que el seu parlament havia posat 
“de manifiesto ante la población mediante el micrófono, la orden expresa que tenía recibida del Ministerio de la 
Guerra de aplicar de manera menos molesta para todos, extranjeros y españoles, las disposiciones relativas al 
turismo y zonas polémicas.” Correo de Mallorca, dilluns, 30 d’abril de 1934, pàg. 2. 
1617 .- Radio Mallorca, núm. 7. Any I. Palma, 21 de desembre de 1931, pàg. 151. 
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En el núm. 9 de la revista, del febrer de 1935, a la pàgina 28, es deia: “Después de una serie 
de pruebas con diversos montajes a base de galena, Radio Mallorca ha sido oida en un radio 
de 15 km.” 
 
9.3.8. L’emissora davant els fets revolucionaris d’octubre de 1934 
La importància de la ràdio, com a nou mitjà de comunicació, tingué un precedent en els fets 
revolucionaris d'octubre de 1934.1618 Així, a Mallorca, on arribava Ràdio Barcelona, es varen 
poder sentir pels receptors les paraules del president de la Generalitat de Catalunya, Lluís 
Companys, proclamant l'Estat català. Ràpidament alguns destacats dirigents del Partit 
Republicà Federal, com el president Josep Gisbert o Joan Martínez Masip, cursaren 
telegrames d'adhesió al president de la Generalitat.1619 A molts de pobles els republicans, els 
socialistes i algun comunista es reuniren a l'entitat associativa per escoltar les notícies que 
donava Ràdio Barcelona.1620 Així, doncs, la ràdio fou fonamental perquè les societats 
d'esquerres coneguessin les notícies dels fets revolucionaris d'octubre de 1934.1621 
 
 
 

1618.- Sobre la recepció de la ràdio a les terres de parla catalana durant els fets d'octubre de 1934, vegeu 
ESPINET i BURUNAT, Francesc: Notícia, imatge i simulacre. La recepció de la societat de comunicació de 
masses a Catalunya, de 1888 a 1939. Universitat Autònoma de Barcelona. Bellaterra, 1997, pàgs. 285-293. 
1619.- Alexandre Jaume, en el seu llibre La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares, conta que 
Josep Gisbert la nit del 6 d'octubre cursà un telegrama a Lluís Companys, que deia:  i  JAUME, Alexandre: La 
insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares. pàgs. 84-85. 
1620.- En el repàs que fa Alexandre Jaume dels fets d'octubre de 1934 en els diferents pobles de Mallorca, 
esmenta que a Búger “La concurrencia al café era mayor de lo acostumbrado y era tal el afán de escuchar la 
anunciada noticia que, renunciando a los habituales pasatiempos, todos se agolpaban en derredor de la Radio. 
Con visibles muestras de emoción y simpatía fue escuchado el Sr. Companys al proclamar desde la Generalidad 
l'Estat Catalá dentro de la República Federal Española y, desde este momento, más de seis decenas de radio-
oyentes se acomodaron convenientemente para seguir con religiosa atención el desarrollo del suceso al cual 
parecían estar espiritualmente adheridos. Por disposición de la autoridad municipal solamente permanecen 
abiertos los cafés hasta la una de la madrugada. Esta noche, no sé si por iniciativa del Alcalde, o bien por 
petición de varios vecinos, se autorizó a los dueños de los cafés para tener abierto mientras se transmitieran 
noticias.” JAUME, Alexandre: op. cit., pàg. 100.  
Sobre el municipi de Manacor, Alexandre Jaume ens diu: “Desde aquel instante histórico todo fue agitación y 
movimiento en los centros de izquierda. La radio seguía voceando noticias de alzamientos en diferentes lugares 
de España y alentaba a la revuelta con arengas patrióticas y vibrantes sardanas. [...]  Toda una noche en vela, 
pendientes de la emisora barcelonesa que señoreaba grupos numerosos en tensión. Horas inacabables de 
nerviosidad y sufrimiento, y al amanecer la voz gutural del "speaker" transmitiendo la capitulación de 
Companys.” JAUME, Alexandre: op. cit., pàgs. 111-112. 
1621.- Al municipi de Sant Joan, per exemple,  segons esmentà el batle de Sant Joan el 22 de novembre de 1939 
en l'informe que féu sobre el metge Sebastià Soler. COMPANY i MATES, Arnau: La Guerra Civil a Sant Joan. 
Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 1996, pàg. 32. 
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