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1. INTRODUCCIÓ 
 
1.1. Definició del problema 
L’objectiu d’aquesta tesi doctoral és estudiar el període de la Segona República a Mallorca, 
especialment els diferents processos electorals, el gran nombre de formacions polítiques, els 
mitjans de comunicació –la premsa i la ràdio– i l’obra de govern de la Diputació Provincial 
de les Balears. 
És sabut que el període de la Segona República fou un projecte de democratització i de 
modernització de l’Estat espanyol sense precedents. Des del Govern s’intentà un 
aprofundiment en els mecanismes democràtics i participatius, una política social més justa, 
una potenciació de l’escola pública, una diferenciació entre l’Estat i l’Església, un impuls 
d’equipaments públics sociosanitaris i culturals, un respecte major a la diversitat dels 
diferents pobles de l’Estat,… Aquestes varen ser actuacions dels governs de la República, 
especialment del primer bienni –anomenat Bienni Progressista– i de l’etapa del Front Popular 
d’Esquerres. 
Al llarg del període republicà, sectors tradicionalment exclosos de la vida política pogueren 
participar per primera vegada en el debat públic. Així i tot, és evident que mancà cultura 
política democràtica en determinats sectors, tant de la dreta com de l’esquerra, i que el 
caciquisme i el clientelisme, sobretot en les zones rurals de la Part Forana de Mallorca, varen 
ser elements clarament distorsionadors del procés democràtic. Per tot això, ens interessa 
analitzar el procés de republicanització –entès com a intent de fer complir la legislació que es 
dugué a terme des de les Corts i l’aplicació de la Constitució republicana– que es va dur a 
terme des de les institucions provincials i municipals i que topà amb clares reticències des de 
determinats sectors que s’hi oposaren.  
En primer lloc, s’ha vist els anys de la Segona República com un període convuls i de 
conflicte que estava predestinat a desembocar en una tràgica guerra civil. Pensam que aquest 
fet és una clara herència del Franquisme –com intentarem demostrar en l’apartat d’anàlisi 
sobre la historiografia franquista–. Aquesta visió del període republicà com una etapa 
caracteritzada per una elevada tensió política i social que va anar encaminada a intentar 
justificar el cop d’Estat del 17-19 de juliol de 1936, que inicialment havia estat concebut com 
un clàssic pronunciament militar, tant freqüent en la història contemporània de l’Estat 
espanyol. El fracàs d’aquest cop d’Estat que desembocà en una tràgica guerra civil va obligar 
a les noves autoritats, a més d’haver de formar les estructures d’un nou Estat, a articular una 
justificació de l’aixecament militar. Intentarem demostrar com a Mallorca, la tensió política i 
social fou molt menor si la comparam amb la d’altres zones de l’Estat. Respecte a això, a 
Catalunya s’ha denominat el període republicà per diferenciar-lo de la resta de l’Estat com 
l’“oasi català” i, pensam, que també podríem parlar d’un “oasi mallorquí.” És cert que a 
Mallorca hi hagué alguns punts àlgids de conflicte polític i social durant aquesta etapa. En 
són bons exemples la vaga del moll de Palma de juliol de 1931; l’explosió (4 de juny de 
1936) d’una bomba a la Casa del Poble de Palma col·locada per falangistes i els posteriors (5 
de juny) intents d’incendi de les esglésies de Santa Fe i de Sant Jaume, i els intents de 

 20 



 

saqueigs dels locals dels partits de dretes Acció Popular Agrària i d’extrema dreta, com 
Renovació Espanyola i Cercle Tradicionalista, els dies 4 i 5 de juny de 1936; la tensió 
provocada els darrers mesos de la República pel partit feixista Falange Espanyola i de les 
JONS com a força de xoc contra les comissions gestores del Front Popular, que després del 
triomf del cop d’Estat a l’illa es convertí en el “garant” de l’ordre del nou règim i s’encarregà 
de la brutal repressió exercida contra les esquerres; o l’atemptat (4 de juny de 1933) a 
Porreres contra el cacic regionalista Lluís Sitjar.  
La Segona República s’ha d’emmarcar dins el context internacional d’entreguerres, 
caracteritzat per la mala situació econòmica –especialment després de les conseqüències del 
crac econòmic de 1929–, la crisi de les democràcies parlamentàries i l’ascensió dels 
totalitarismes. Aquesta experiència republicana va acabar perquè uns militars, amb el suport 
de sectors minoritaris de l’extrema dreta, s’aixecaren contra el Govern del Front Popular. La 
Guerra Civil anorreà una ideologia republicana d’esquerres. Fins i tot, la historiografia des de 
la Transició Democràtica ha vist moltes vegades la Segona República com el preàmbul del 
conflicte bèl·lic. Per tot això, és convenient donar entitat pròpia al període de la Segona 
República; estudiar-lo en tota la seva profunditat i amplitud, i defugir l’enfocament “tràgic” 
que plana sobre molts de treballs. 
En segon lloc, interament analitzar l’intent de deslegitimar el règim republicà per la forma en 
què arribà, ja que la República substituí el règim monàrquic de la Restauració borbònica 
després d’unes eleccions municipals, les del 12 d’abril de 1931. Aquells comicis, tot i ser 
locals, es varen plantejar com un plebiscit entre monarquia o república. Atenent-nos en les 
fons coetànies observam que després del canvi de règim gairebé ningú negà la legitimitat del 
canvi i es destacà, sobretot, l’ordre i el civisme d’aquells esperançadors dies d’abril de 1931. 
El canvi de forma d’Estat, sense violència, de manera pacífica i festiva, va ser reconegut com 
a model de transició arreu d’Europa i del món. La premsa monàrquica, això sí, posà èmfasi 
en la “noblesa” de l’abdicació del rei Alfons XIII davant aquells resultats electorals. 
En tercer lloc, intentarem fer veure com ha predominat una memòria reduccionista del 
període republicà. Tot i que personalment sempre ens hem posicionat com a defensors de l’ús 
en la investigació històrica contemporània de les fonts orals, hem d’assenyalar que aquestes 
s’han d’utilitzar amb prudència, contrastant-les i sense preeminència sobre les escrites. A 
més, pensam que la memòria no és història, tot i que per fer història és necessària la 
memòria, que, en tot cas, és una altra font. Sens dubte, el record –en bona part influït per la 
imatge que els vencedors volgueren projectar de la República– tendeix a la simplificació, 
amb la conseqüent pèrdua de matisos. Per exemple, quan es treballa amb les fonts orals de 
l’època –cada vegada més escasses, més indirectes i menys significatives per raons 
biològiques– sobre els partits polítics, hi ha una tendència a la reducció entre republicans 
d’esquerres (a vegades amb el matís d’esquerrans, socialistes o comunistes) i les dretes (en 
ocasions amb el matís de carlistes o requetès i falangistes). Un altre element identificatiu és 
també l’adscripció com a seguidors d’un líder estatal –com Azaña, Lerroux, Martínez Barrio, 
Marcel·lí Domingo o José María Gil Robles... – Però, com és sabut, la República és 
caracteritzà per una gran diversitat de partits polítics i un dels nostres objectius d’aquest 
treball és clarificar l’evolució d’aquestes formacions polítiques, especialment d’aquelles més 
minoritàries i que, a vegades, han estat difícils d’establir per l’escassetat de fonts. Alguns 
parents o testimonis del període, a vegades, tenen una percepció del seu familiar o d’altres 
homes públics que varen ser d’un partit o d’un ideari que poc tenen a veure amb la realitat. 
Un exemple clar és la figura del batle de Manacor, Antoni Amer, que va ser dirigent del 
Partit Republicà Federal de Mallorca –adherit el gener de 1932 al Partit Republicà Radical 
Espanyol, d’Alejandro Lerroux– fins que el 1934, arran de l’escissió de Diego Martínez 
Barrio, participà en la fundació d’Unió Republicana a Mallorca. Com sabem, aquest partit 
participà en la Coalició del Front Popular d’Esquerres en les eleccions de febrer de 1936. 
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Figures semblants serien els també batles d’Inca, Antoni Mateu, o de Montuïri, Joan Mas i 
Verd. Pensam que aquest reduccionisme també és conseqüència de la desinformació i 
manipulació que practicà el franquisme per justificar la repressió dels republicans de 
diferents matisos i tendències, la majoria qualificats de “republicans”, “comunistes”, 
“separatistes”, “marxistes” o “roigs perillosos.” 
En quart lloc, hem de parlar de la idealització de l’etapa de la Segona República, sobretot els 
períodes del bienni republicà-socialista i del govern del Front Popular. Aleshores, hem de 
tenir present que el període del bienni radical-cedista també forma part de l’etapa 
republicana, encara que ens pugui agradar menys pel seu caràcter revisionista i 
contrareformista. En aquest sentit, hme d’analitzar i treballar sobre la pervivència del 
caciquisme, del clientelisme i de la manipulació electoral heretats del període de la 
Restauració borbònica. Tant la repetició de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931 
com les generals a Corts Constituents del 28 de juny del mateix any tingueren un elevat 
percentatge de manipulació, controlada pel llavors governador civil Francesc Carreras, 
l’home d’Acció Republicana i d’Azaña a Mallorca. Tampoc va ser molt ètic que el fins 
aleshores governador civil Carreras fos el candidat de la coalició republicano-socialista a les 
eleccions parcials a Corts del 4 d’octubre de 1931, fet que provocà tensions importants tant 
en el Partit Republicà Federal de Mallorca com en el Partit Socialista. Un altra qüestió és 
estudiar l’enquistament dels ajuntaments que varen consentir els diferents governs, tot i 
reiterats anuncis de futures eleccions municipals que no s’arribaren a celebrar. Recordem que 
el febrer de 1936 hi havia corporacions municipals que havien estat elegides el 12 d’abril o el 
31 de maig de 1931. En aquells gairebé cinc anys, hi havia hagut molts de canvis en el 
context socio-polític, com la desfeta del Partit Republicà Federal de Mallorca –que havia 
aglutinat gairebé tot el republicanisme d’abans de la proclamació del nou règim–, les 
nombroses escissions de partits, la constitució de noves formacions polítiques, el cansament, 
conflictes i enemistats de regidors, vacants municipals no cobertes, etc. El cert és que al 
començament de març de 1936, en plena eufòria pel triomf del Front Popular a l’Estat, el 
governador civil de les Balears, Isidro Liarte, cessà les corporacions municipals i les substituí 
per comissions gestores, integrades per membres d’Esquerra Republicana Balear i del Partit 
Socialista, per a preparar els futurs comicis locals, però que finalment tampoc no s’arribaren 
a fer. Algunes d’aquestes corporacions locals, tot i la seva provisionalitat inicial, optaren per 
polítiques radicals i revengistes. Un altre exemple fou mantenir una comissió gestora al front 
de la Diputació Provincial de les Balears durant els cinc anys i mesos que durà la Segona 
República. 
En cinquè lloc, i lligat amb la nostra voluntat de clarificar el panorama de partits polítics que 
sorgiren durant el període, és intentar observar i clarificar, per exemple la vinculació 
interessada que s’ha fet del partit Esquerra Republicana Balear a l’Esquerra Republicana de 
Catalunya. És cert que dins els partits d’ERB o els partits Regionalista i Autonomista, hi 
hagué dirigents que se significaren pel seu catalanisme –cultural i també polític–, per 
intensificar fermament les relacions entre Catalunya i Mallorca i que es definien com a 
“catalans de Mallorca.” Però, orgànicament Esquerra Republicana Balear, si tingué llaços 
adhesió superiors a nivell estatal, va ser amb el partit Izquierda Republicana, de Manuel 
Azaña. Encara més, ERB aglutinava dos corrents interns, un més espanyolista –que utilitzava 
el nom en castellà en la seva documentació– i un altre més nacionalista i mallorquinista (o 
catalanista), encapçalat per dirigents com Emili Darder, Bernat Jofre, Francesc de Sales 
Aguiló i Pere Oliver Domenge. En aquest sentit, també ens ha interessat força establir 
l’evolució de les dretes –aglutinades bàsicament entorn de la Unió de Dretes que canvià el 
nom de la formació el gener de 1935 per Acció Popular Agrària– i que en el bienni radical-
cedista, tot i el seu possibilisme, va experimentar un procés de radicalització i de canvi de 
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plantejaments, que no va poder impedir la formació de partits clarament antirepublicans, com 
la Falange Espanyola i Renovació Espanyola.  
Així mateix, estudiam el paper dels mitjans de comunicació –la premsa i l’aparició d’un nou 
mitjà, com va ser la ràdio.– La nostra hipòtesi és que durant el període republicà la premsa 
tingué el seu moment de màxim esplendor fins aleshores conegut. D’una banda, es tractava 
de la consolidació d’un procés que la premsa havia iniciat a la primera meitat del segle XX i, 
de l’altra, que la pluralitat informativa va ser conseqüència de l’etapa de llibertat que 
possibilità el context de la Segona República. D’aquesta manera, no solament sorgiren un 
gran nombre de periòdics de partit, tant a Palma com a la Part Forana, sinó que també 
aparegué un nou tipus de premsa com a resultat de la consolidació de la societat de masses, 
procés que s’havia iniciat en la dècada de 1920 i que s’anà consolidant en la dècada de 1930. 
Al mateix temps, aparegué la ràdio com a nou mitjà de comunicació, que conjugà 
entreteniment i informació. Aleshores, la ràdio va mostrar les seves possibilitats i va ser 
utilitzada per les autoritats en moments d’excepcionalitat, com fou la vaga general de 
novembre de 1933, els fets revolucionaris d’octubre de 1934 i els inicis de la Guerra Civil.    
Així, també volem intentar esbrinar les causes dels diferents fracassos dels tres intents 
d’impulsar un projecte d’Estatut d’Autonomia per a les Balears. Al mateix temps, per 
estudiar i analitzar l’obra de govern durant el període republicà analitzam la Diputació 
Provincial de les Balears, com la principal institució política de les illes.    
 
1.2. Marc general de la recerca 
En la nostra recerca, d’una banda, s’analitzen les diverses eleccions municipals –el 12 d’abril 
de 1931, la repetició dels comicis locals del 31 de maig de 1931 en els 25 municipis –22 de 
Mallorca i 3 d’Eivissa– i les eleccions municipals parcials del 23 d’abril de 1933 –que es 
dugueren a terme a 15 ajuntaments en els quals els regidors havien estat  elegits per l’article 
29 de la Llei electoral de 1907 en els comicis d’abril de 1931– i, de l’altra, els comicis 
generals a diputats a Corts –el 28 de juny de 1931, les eleccions parcials per cobrir l’escó 
vacant de Manuel Azaña del 4 d’octubre de 1931, les generals del 19 de novembre de 1933 i 
la segona volta del 3 de desembre d’aquell any, i els comicis generals del 16 de febrer de 
1936.– També estudiam les eleccions complementàries per a l’elecció del president de la 
República del 26 abril de 1936 i les eleccions del Tribunal de Garanties Constitucionals del 3 
de setembre de 1933 –que varen ser de segon ordre ja que únicament hi votaren els regidors 
dels consistoris municipals.– De cada elecció s’analitzen diversos aspectes, com el context 
general, la formació de les diverses candidatures, els programes electorals, els líders del 
partits i els candidats, la campanya electoral, el dia de les eleccions –amb les consegüents 
incidències i les reaccions dels centres polítics– i els resultats en el conjunt de les illes 
Balears, a més de cada una de les illes i dels municipis, i les seves conseqüències.   
Un segon gran bloc és l’estudi dels partits polítics que es crearen durant el període republicà. 
Oferim una detallada evolució de la trajectòria dels nombrosos partits polítics, amb la seva 
fundació, ideologia, organització i implantació territorial, dirigents més destacats, evolució 
dels òrgans directius, coalicions electorals, escissions i tensions internes, premsa de partit i 
resultats electorals. En aquest sentit, hem d’assenyalar dues excepcions que han estat el Partit 
Socialista Obrer Espanyol –PSOE–  i el Partit Comunista d’Espanya –PCE– que gaudeixen 
d’un bon nombre d’estudis monogràfics. Per aquest motiu, del PSOE hem estudiat sobretot la 
seva implantació territorial, tant a Palma com a la Part Forana, i del PCE també ens centram 
bàsicament en la seva estructura organitzativa territorial. Hem d’indicar que, el 1931, les 
Balears tenien un sistema de partits majoritàriament autòcton i, fins i tot, propi de cada illa.    
Cal recordar que la proclamació de la Segona República suposà la desaparició de la pràctica 
totalitat dels partits monàrquics, una nova configuració de l’estructura de partits que s’adaptà 
a la nova realitat del règim republicà i que provocà, al mateix temps, una profunda 
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reconversió dels partits republicans. D’aquesta manera, es produí una ruptura en la 
continuïtat dels partits respecte a l’etapa precedent de la Restauració borbònica i una 
alteració dràstica del sistema de partits d’aquell període. Les formacions polítiques 
dinàstiques de la Restauració Borbònica s’hagueren d’adaptar a la nova situació o varen 
desaparèixer. Així, el Partit Liberal, liderat pel financer Joan March acatà ràpidament el nou 
règim i es convertí en el Partit Republicà de Centre –PRC–mentre que Partit Conservador va 
desaparèixer i alguns dels seus principals dirigents participaren en la constitució del nou 
partit Dreta Social (5 de juny -29 de juliol de 1931) –que després del fracàs en les primeres 
eleccions generals a Corts Constituents del 28 de juny de 1931– va acabar integrant-se (29 de 
juliol de 1931) en la Unió de Dretes, que va ser el partit hegemònic de la dreta mallorquina i 
que s’integrà en la Confederació Espanyola de Dretes Autònomes –CEDA–. La proclamació 
del nou règim republicà també avortà la creació d’Acció Integrista, que també acabà fent part 
de la Unió de Dretes. 
En  l’àmbit de la dreta també hem de destacar el Centre Autonomista i el Partit Regionalista 
que constituïren el Comitè Mixt Regionalista-Autonomista, que va estar sota l’òrbita del 
dirigent català Francesc Cambó i del seu home a Mallorca, l’intel·lectual felanitxer Joan 
Estelrich Artigues. En tots els comicis del període republicà aquesta conjunció regionalista-
autonomista anà amb coalició amb les dretes. 
La Comunió Tradicionalista tornà a sorgir al final de 1931, tot i que va una formació política 
minoritària, però va tenir una bona estructura organitzativa amb seccions, com la femenina 
de Les Margarides, el Requetè, la Joventut Escolar Tradicionalista i la Federació de Joventuts 
Tradicionalistes de Mallorca. 
El Partit Republicà Federal de Mallorca –que des de la caiguda de la Dictadura de Primo de 
Rivera havia aglutinat gairebé tot el republicanisme mallorquí–, ràpidament experimentà la 
primera escissió (maig de 1931) amb la formació de Concentració Republicana i una segona 
(gener de 1932), molt més rellevant, amb la creació del nou partit Acció Republicana. Altres 
partits republicans destacats, però molt minoritaris, varen ser el Partit Republicà Radical 
Socialista i el Partit Republicà Democràtic Federal 
Així mateix, hi hagué algunes formacions republicanes de dretes molt minoritàries, com la 
Dreta Liberal Republicana, el Partit Republicà Conservador o la Dreta Autònoma Balear –
que sorgí el maig de 1933 com a escissió de la Unió de Dretes i acabà desapareixent després 
del seu fracàs en les eleccions generals de novembre de 1933.– 
Les esquerres obreres varen ser representades pel Partit Socialista Obrer Espanyol, que també 
tingué, arran de les disputes internes, l’escissió que acabà amb la creació (novembre de 1931) 
del Partit Socialista Independent, i pel Partit Comunista d’Espanya que, tot i tenir poc suport, 
s’anà consolidant. També varen aparèixer partits molt minoritaris, com Izquierda 
Revolucionaria y Antiimperialista, que acabà integrant-se (desembre de 1931) en el Partit 
Republicà Democràtic Federal. Aquesta formació va patir (octubre de 1932) l’escissió del 
Partit Social Revolucionari. 
Durant el Bienni radical-cedista l’estructura de partits polítics a Mallorca evolucionà de 
manera significativa i s’anà produint una transformació notable. Així, el Partit Republicà 
Federal de Mallorca –que es convertí en el Partit Republicà Radical– passà des d’un gairebé 
monopoli del control de les institucions illenques fins a la seva desfeta. Aquesta formació va 
patir una tercera escissió que va possibilitar la creació d’Unió Republicana. Així mateix, les 
esquerres republicanes –seguint la tendència estatal– es fusionaren amb la nova Esquerra 
Republicana Balear –que integrà Acció Republicana i el Partit Republicà Radical Socialista 
Independent– però no aconseguí la integració del Partit Republicà Democràtic Federal. Així 
mateix, les dretes integrades entorn de la Unió de Dretes –que el gener de 1935 es convertí en 
Acció Popular Agrària– es varen radicalitzar i sorgiren nous partits d’extrema dreta, com la 
Falange Espanyola i Renovació Espanyola.   
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Durant el període republicà a Mallorca, solament aconseguiren ésser partits de masses la 
Unió de Dretes i, en menor mesura, el Partit Republicà Federal de Mallorca, Acció 
Republicana i Partit Socialista, amb un clar intent de recerca i enquadrament de la població. 
Així i tot, la debilitat de la majoria de les agrupacions polítiques, amb una manca de 
concreció programàtica i una pobresa organitzativa notable, fou la nota més destacada de 
l’estructura de partits polítics a l’illa. 
L’evolució de les formacions polítiques del període republicà es caracteritzà per les contínues 
escissions i reagrupaments, que provocaren l’aparició de nombrosos partits, alguns d’ells 
molt personalitzats i de vida efímera, que abraçaven una àmplia gamma ideològica. La 
fidelitat d’alguns grups a polítics estatals també afectà l’evolució de determinats partits que 
varen evolucionar en funció de la trajectòria del seu líder estatal. A vegades, el seguiment i 
l’evolució de determinats partits molt minoritaris ens ha obligat a una tasca gairebé 
detectivesca de resseguir els noms dels seus principals dirigents i locals socials. De totes 
maneres, les llacunes documentals no ens ha permés una major concrecció en l’anàlisi del 
que hem pogut fer. 
Aquesta notable fragmentació política contrastà amb el sistema electoral republicà que 
propiciava un sistema de majories i de minories que obligà a haver de formar àmplies 
coalicions per participar en les diverses eleccions generals. 
Durant la Segona República també es va viure una notable creixent politització de la 
ciutadania. Això, suposà que amplis sectors de la població que tradicionalment havien estat 
exclosos del sistema de participació política, hi pogueren intervenir a través de la militància 
política però també amb la participació en els casinos i centres polítics, premsa de partit o 
molt ideologitzada, mítings massius, etc. La política entrà en la vida de moltes persones, 
especialment d’amplis sectors populars exclosos fins aleshores. 
En aquest sentit, és significativa la incorporació de la dona, tant en el debat polític com en els 
càrrecs públics. Després d’uns intensos debats en les Corts Constituents, la Constitució 
republicana, que s'aprovà el 9 de desembre de 1931, concedí en l’article 36 la igualtat de 
drets electorals d’homes i dones. Així, les dones varen poder votar per primera vegada a les 
eleccions parcials a regidors del 23 d'abril de 1933 i als comicis generals a diputats del 19 de 
novembre de 1933. En aquestes eleccions darreres, va ser candidata de la Coalició 
republicana-socialista la perit mercantil sollerica Maria Mayol Colom, d’Acció Republicana, 
que presidia el Foment de Cultura de la Dona de Sóller. 
Des de 1932, els partits polítics engegaren campanyes per atreure el vot de les dones i 
destacà la creació de seccions femenines. Durant el 1932-33 va ser molt activa la secció 
femenina de la Unió de Dretes, que dugué a terme una intensa campanya propagandística 
arreu dels pobles de Mallorca. En aquest sentit, les esquerres varen reaccionar més 
tardanament. El 1934, tant el Partit Comunista com la Falange, crearen les seves pròpies 
seccions femenines. També ho feren Esquerra Republicana Balear i més tímidament la Unió 
Republicana i el Partit Republicà Federal de Mallorca. Així mateix, la creació de comissions 
gestores (gener-abril de 1933) en els municipis on s’havien elegit l’abril de 1931 els regidors 
per l’article 29, va possibilitar que al municipi de Lloret la mestra d'escola, Magdalena Cifre 
Cerdà –com a representant dels funcionaris– presidís la gestora municipal. Per a l’estudi dels 
partits polítics hem utilitzat els fons documental del Registre d’associacions del Govern Civil 
dipositat a l’Arxiu del Regne de Mallorca –ARM–. Sobre aquesta documentació, molt 
important, però també desigual i incompleta, ja que no sempre les formacions polítiques 
compliren estrictament l’article 10è –que obligava a comunicar anualment al Govern Civil 
els canvis de juntes directives,  l’adreça de la seu social i el balanç econòmic anual– de la 
Llei d’associacions de 30 de juny de 1887. A més, en certs casos hem pogut comprovar que 
aquesta legalitat no coincideix amb la realitat, ja que en algunes formacions polítiques la seva 
constitució oficial és un formalisme legal i simplement es feren els tràmits per a la seva 
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legalització, però que ja existien. Per contra, també hem pogut documentar com algunes 
agrupacions no arribaren a formalitzar aquests tràmits legals tot i mantenir una rellevant 
activitat. 
 
1.3. Marc geogràfic i històric 
En relació al marc temporal, la nostra tesis doctoral se circumscriu en el període de la Segona 
República –des de l’abril de 1931 fins al juliol de 1936–. Així i tot, també s’analitzen com a 
antecedents els darrers mesos del període de la transició política que va caracteritzar l’etapa 
dels governs de Dámaso Berenguer i de l’almirall Juan Bautista Aznar, especialment pel que 
fa a la reorganització dels partits polítics i el marc de la convocatòria de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Així mateix, el nostre treball també s’endinsa en els 
primers dies després de l’aixecament militar del 19 de juliol, especialment per analitzar 
l’important paper que va tenir la ràdio per les noves autoritats golpistes.  
El marc geogràfic del nostre estudi es concreta a l’illa de Mallorca, tot i que pel que fa als 
diferents processos electorals, donat que la circumscripció electoral són les illes Balears, 
també s’analitzen Menorca i les Pitiüses. De totes maneres, també és necessari situar els 
esdeveniments polítics en els marcs estatal i internacional. Pel que fa a Mallorca, hem de 
destacar el gran pes de la ciutat de Palma, com a capital política, administrativa, econòmica i 
cultural de Mallorca i del conjunt de les Balears. La rellevància de la ciutat de Palma en la 
vida illenca ha estat notable des del punt de vista polític –com a seu del Govern Civil, de la 
Diputació Provincial i del principal ajuntament de l’illa-, econòmic –com a seu de les 
principals entitats bancàries, empreses més emblemàtiques, principals infraestructures (com 
el Port de Palma)–, militar –com a seu de la Comandància Militar de les Balears, del Govern 
Militar i de les unitats militars més rellevants–, social –amb institucions, associacions i 
entitats destacades–, eclesiàstica –la catedral de Mallorca com a seu de la diòcesi de Mallorca 
i el palau episcopal com a residència del Bisbat de Mallorca– i cultural –concentrant els 
principals mitjans de comunicació (la ràdio i la premsa diària), les empreses editorials i 
impremtes que editaven la majoria de publicacions periòdiques de l’illa, els teatres i cinemes 
més emblemàtics, o les institucions educatives superiors (l’únic institut d’educació 
secundària a l’illa, l’Escola Normal de Magisteri i el Seminari de Mallorca).– 
Demogràficament, el 1930, la ciutat de Palma tenia 87.746 habitants de dret, fet que 
suposava la concentració del 29,39% de la població del conjunt de Mallorca. 
 
1.4. Metodologia i fonts 
Per començar, voldríem aclarir l’estructura del nostre treball en quatre grans blocs. En el 
primer, cronològicament analitzam els darrers mesos d’abans de la proclamació de la Segona 
República, especialment el context en el qual es desenvoluparen les eleccions municipals del 
12 d’abril de 1931 i la reorganització dels diversos partits polítics que varen concórrer en 
aquells comicis que propiciaren el canvi de règim. Així mateix, en aquest apartat hi estudiam 
la situació de la premsa a Mallorca en els primers mesos de 1931. 
En un segon bloc, hi analitzam la proclamació de la Segona República, les primeres 
actuacions de les autoritats republicanes, la repetició dels comicis municipals del 31 de maig, 
la nova situació dels partits polítics i la seva adaptació en el nou context propiciat pel canvi 
de règim –l’evolució dels partits monàrquics –el Partit Conservador, el Partit Liberal, el 
Partit Regionalista i el Centre Autonomista,– l’evolució del Partit Republicà Federal de 
Mallorca –com a aglutinant de gairebé tot el republicanisme illenc–, els partits obreristes –
especialment el Partit Socialista i el Partit Comunista– i les noves formacions polítiques. 
Seguidament, estudiam les eleccions a diputats a Corts Constituents del 28 de juny de 1931, 
les temptatives d’un Estatut d’autonomia de les Illes Balears, les eleccions a diputats per 
cobrir l’escó vacant de Manuel Azaña del 4 d’octubre de 1931, l’obra de govern de la 
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Diputació Provincial de les Balears, l’evolució dels partits polítics en l’etapa de l’anomenat 
Bienni Progressista o Azanyista, les eleccions municipals parcials del 23 d’abril de 1933 i les 
eleccions de vocals del Tribunal de Garanties Constitucionals del 3 de setembre de 1933. 
Aquest segon gran bloc acaba en l’anàlisi de les eleccions generals del 19 de novembre de 
1933 i la segona volta del 3 de desembre de 1933. 
En un tercer bloc, centrat en el bienni radical-cedista, hi estudiam les evolucions dels partits 
polítics i de la premsa, l’aparició d’un nou mitjà de comunicació com va ser Ràdio Mallorca-
EAJ-13, l’obra de govern de la Diputació Provincial de les Balears i, ho finalitzam, amb 
l’estudi de les eleccions generals del 16 de febrer de 1936.  
En el quart bloc, hi analitzam els darrers mesos de la República a Mallorca, és a dir, l’etapa 
del Front Popular. Hi estudiam la gestió de la comissió gestora de la Diputació Provincial de 
les Balears, les comissions gestores municipals del Front Popular, les eleccions de 
compromissaris per a l’elecció del president de la República del 26 d’abril de 1936, 
l’evolució dels partits polítics en aquella darrera etapa de la Segona República i la 
intensificació de la violència política, que desembocà en l’aixecament militar del 19 de juliol 
de 1936. 
Pel que fa a les fonts històriques del nostre treball sobre la Segona República, hem de fer 
menció dels arxius més importants que hem consultat i les publicacions periòdiques que hem 
utilitzat. Hem de destacar que, per al nostre treball, la premsa ha estat la font bàsica per a 
l’estudi històric. Dissortadament, ens ha estat impossible localitzar la documentació interna –
llibres d’actes, llistat de militants, documentació interna...– de cap dels partits que 
funcionaren al llarg del període república. La repressió que es desencadenà després de l’inici 
de la Guerra Civil féu que la documentació d’aquestes formacions polítiques, sobretot dels 
partits republicans d’esquerres i obreristes, fos incautada per les noves autoritats. Aquesta 
tasca va ser duita a terme sobretot per la Falange i ens ha estat impossible localitzar-la. De 
totes maneres, volem matisar la idea difosa moltes vegades que arran dels saqueigs dels 
locals dels partits d’esquerres, molta d’aquesta documentació va desaparèixer o fou 
destruïda. L’estudi d’alguns consells de guerra –com la famosa causa 978 de 1936 contra els 
dirigents republicans Emili Darder Cànaves, Antoni Maria Ques Ventayol, Antoni Mateu 
Ferrer i socialista Alexandre Jaume Rosselló per infringir el ban de guerra del general 
Manuel Goded del 19 de juliol de 1936– ens mostra que els llibres d’actes del Comitè 
Executiu del partit Esquerra Republicana Balear varen ser consultats per instruir l’acusació 
contra els seus dirigents. 
A nivell estatal, ha estat fonamental per a la nostra recerca la consulta de la Secció Guerra 
Civil del Archivo Histórico Nacional a Salamanca –on hi hem localitzat abundant informació 
sobre alguns dirigents republicans illencs, com l’exdiputat socialista a Corts Constituents 
Alexandre Jaume, el dirigent del Partit Republicà Radical Socialista Jaume Comas, 
l’exgovernador civil de les Balears i de Madrid i dirigent d’Acció Republica –i després 
Izquierda Republicana– Francesc Carreras, o el principal dirigent del Partit Republicà 
Federal de Mallorca i president de la Diputació Provincial de les Balears, Francesc Julià 
Perelló o de l’exambaixador d’Itàlia, diputat per Balears a les Corts Constituents i 
intel·lectual mallorquí, Gabriel Alomar. Malgrat l’origen d’índole policial i judicial d’aquell 
arxiu, hem de reconèixer que aquest arxiu ha permès conservar una ingent massa documental 
procedent de la incautació dels diversos ministeris del Govern de la República. La Secció 
Político-Social d’aquest arxiu conté nombrosa documentació sobre l’actuació política davant 
diversos ministeris del Govern de la República. Així mateix, també s’hi ha localitzat 
abundant correspondència, com les cartes de Jaume Comas Cladera al ministre, primer  
d’Instrucció Pública, després d’Agricultura, Indústria i Comerç i altra vegada d’Instrucció 
Pública, Marcel·lí Domingo Sanjuan, o de Francesc Julià al ministre d’Estat i president del 

 27 



 

Govern, a més de principal dirigent del Partit Republicà Radical Espanyol, Alejandro 
Lerroux Garcia. 
Així mateix, la consulta del Archivo Histórico Nacional, especialment la Secció de 
Governació i els “Fondos contemporáneos”, ens ha permès tenir accés a la documentació 
entre diversos ministres de Governació i els governadors civils de les Balears, especialment 
sobre els processos electorals i altres qüestions de seguretat, incidència de vagues i conflictes 
socials. 
L’Arxiu del Congrés dels Diputats –amb documentació important sobre l’actuació dels 
diputats de les Balears –reflectides en el Diario de Sesiones de las Cortes de la República 
Española–, a més de la documentació de la Serie General de la Comissió d’Incompatibilitats 
i de la Serie de Documentación Electoral –Elecciones de Diputados a las Cortes 
Constituyentes, Elecciones de Diputados a las Cortes 1933 i Elecciones de Diputados a las 
Cortes 1936– també ens han aportat nombrosa i inèdita, fins ara, documentació. 
L’Hemeroteca Municipal de Madrid també ens ha permès consultar algunes publicacions 
periòdiques que, dissortadament, les seves col·leccions eren incompletes en les biblioteques 
mallorquines. En aquest sentit, volem destacar que hem pogut tenir accés alguns exemplars 
dels setmanaris El Obrero Balear, República i La Voz del Pueblo que no es troben a 
Mallorca.  
Per acabar aquesta relació de fons en arxius espanyols, hem d’indicar també l’Archivo 
General de la Administración del Estado, d’Alcalà de Henares on hem pogut consultar 
documentació sobre els ministeris de Governació i d’Instrucció Pública. 
Pel que fa als arxius de les Balears, hem d’indicar la consulta dels lligalls i  expedients del 
Registre d’associacions del Govern Civil, dipositats en l’Arxiu del Regne de Mallorca, que 
ens han estat fonamentals per analitzar i reconstruir la constitució dels partits polítics –
estatuts, acta de constitució de l’entitat, balanços econòmics i juntes directives– i de les seves 
agrupacions locals. Així i tot, és una documentació molt desigual com hem dit, ja que 
malgrat el que obligava a les agrupacions polítiques l’article 10è de la Llei d’associacions de 
30 de juny de 1887 no era complit de manera exhaustiva. Així mateix, hem de destacar que 
algunes agrupacions polítiques locals, tot i funcionar de manera regular, no arribaren 
oficialment a fer els tràmits per a la seva constitució complint les disposicions de Llei 
d’associacions de 1887. També ens ha estat de certa utilitat la consulta del llibre de registres 
d’entrades i sortides de la correspondència del Govern Civil de les Balears. 
La consulta de l’Arxiu General del Consell de Mallorca –com a hereu de l’antiga Diputació 
Provincial de les Balears– ens ha aportat una interessant documentació sobre els resultats de 
les diferents eleccions del període republicà, ja que hi ha els expedients d’eleccions de la 
Junta Provincial del Cens Electoral, en els quals, a més dels resultats dels comicis, hi ha les 
actes d’escrutini, de formació de les meses electorals i de proclamació de candidats. Aquests 
resultats, complementats en les dades dels resultats electorals publicades pel Boletín Oficial 
de la Provincial de Baleares, ens ha permès poder identificar els candidats de les eleccions 
municipals i també detectar errors tipogràfics dels resultats publicats pel butlletí oficial de la 
província. Hem d’indicar, però, que solament hi ha la documentació dels comicis municipals 
referida a Mallorca i a les Pitiüses. L’existència de la Delegació del Govern a Menorca féu 
que la documentació electoral municipal referida a Menorca no es trobi en l’arxiu del Consell 
de Mallorca.    
Així mateix, en aquest arxiu hem pogut consultar tota la documentació referida a la 
Diputació Provincial de les Balears, tant pel que fa a les actes de les sessions plenàries així 
com de la correspondència de la institució o el llibre de presses de possessió i cessament dels 
diputats provincials. 
Finalment, pel que fa a la consulta d’arxius, hem de mencionar l’Arxiu Municipal de 
l’Ajuntament de Palma, en el qual puntualment hi hem consultat els llibres d’actes 
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municipals. En aquest arxiu també hi ha dipositat l’arxiu personal de Francesc Julià Perelló, 
que conté uns pocs exemplars del setmanari La Voz del Pueblo, alguns esborranys de 
discursos i articles periodístics mecanografiats de Julià, a més de diversos retalls de premsa i 
cartes personals. També hem consultat alguns consell de guerra –especialment la Causa 978 
de 1936– dipositats en el Jutjat de la Comandància Militar de les Balears.  
Pel que fa als principals fons hemerogràfics, hem de destacar que ens ha estat imprescindible 
la consulta de la Biblioteca Pública de l’Estat a Mallorca –sens dubte, el millor fons de 
premsa de Mallorca pel que fa al volum de publicacions periòdiques i les col·leccions més 
completes,– la Biblioteca Bartomeu March, la Biblioteca Municipal de Palma, la Biblioteca 
de la Societat Arqueològica Lul·liana i la Biblioteca Lluís Alemany i Vich. Així mateix, ens 
ha estat de gran utilitat també la consulta digitalitzada del Diario de Ibiza i La Voz de Ibiza 
en l’Arxiu d’Imatge i So Municipal d’Eivissa. També hem pogut analitzar els diaris El Bien 
Público i La Voz de Menorca, a més del setmanari socialista Justicia Social a la Biblioteca 
Pública de l’Estat a Maó i la Biblioteca de l’Ateneu de Maó.  
Per a la confecció d’aquesta tesi doctoral, hem fet un buidatge exhaustiu del període 1930-
1936 dels diaris La Almudaina, La Última Hora, El Día i Correo de Mallorca, així com 
també de la premsa de partit i política que s’edità en aquells anys. Dissortadament, la manca 
de continuïtat d’aquestes publicacions periòdiques, a excepció del setmanari socialista El 
Obrero Balear, no ens ha permès fer un seguiment ininterromput i complet d’algunes 
formacions polítiques. Hem intentat subsanar aquesta mancança amb la recerca exhaustiva de 
notícies i comunicats de premsa que varen fer aquestes organitzacions polítiques a través, 
sobretot de la premsa diària. Així i tot, som conscients de determinades llacunes en 
l’evolució d’aquestes formacions polítiques, especialment d’aquelles més minoritàries o de 
poca implantació i estructura organitzativa. Constituiria una notable excepció entre aquestes 
organitzacions el cas del Partit Republicà de Centre –PRC– que tingué un paper polític molt 
important i central en la política mallorquina però que aquest no és correspon amb la seva 
presència documental en la premsa de l’època.        
              
 
1.5. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 
1.5.1. Els inicis de la historiografia sobre la Segona República a Mallorca 
Tal com assenyalava el professor Manuel Tuñón de Lara el 1981, amb motiu del cinquantè 
aniversari de la proclamació de la Segona República, una part de la historiografia –que 
denominava “el corrent historiogràfic anglosaxó”– havia concebut la Segona República “sólo 
en función de la guerra civil y partiendo del apriorismo de considerarla “un fracaso.”1 
Hem d’assenyalar que fins al començament del decenni de 1970, la informació sobre la 
Segona República fou molt deficient i escassa.2 A més del context historiogràfic propiciat pel 
franquisme, hem de tenir present, com succeïa arreu de tot l’Estat, que “la historia 
contemporánea era escasamente practicada.”3 

1 .- TUÑÓN DE LARA, Manuel: “Historiografía de la II República. Un estado de la cuestión”, a Arbor, 
tom CIX, núms. 426-427. Revista General del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid, juny-
juliol de 1981, pàg. 154. 
2 .- Javier Tusell, en el pròleg a l’obra de María Gloria NUÑEZ PÉREZ: Bibliografia comentada sobre la 
Segunda República Española (1931-1936). Obras publicadas entre 1940 y 1992. Fundación Universitaria 
Española. Madrid, 1993, pàg. 9, indica que a mitjans decenni de 1960 “la contemporaneidad concluía en 1931 y 
más allá de esta fecha empezaba la política y, sobre todo, la controversia sobre un campo de minas. Mejor era 
por tanto, para librarse de problemas, evitar tocar este período.” 
3 .- RUIZ-MANJÓN, Octavio: “La Segunda República española. Balance historiográfico de una 
experiencia democratizadora”, a Ayer, núm. 63. Madrid, 2006, pàg. 282. 
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Des del punt de vista historiogràfic, la Segona República a Mallorca és un període per 
aprofundir molt encara, sobretot si ho comparam amb l’etapa de la Guerra Civil.4 Així i tot, 
tenim estudis sobre el comportament electoral, el moviment obrer, el fet educatiu, 
l’associacionisme, la transició del final de la Restauració borbònica cap a la República i els 
darrers mesos del règim republicà. També tenim algunes monografies sobre partits polítics i 
sobre l’etapa republicana a diversos municipis de l’illa així com notables biografies de 
personatges rellevants. Però, la tasca que ens queda per endavant és considerable. 
 
 
1.5.1.1. Els estudis coetanis 
Sense que els poguem anomenar estudis historiogràfics, són força interessants algunes 
aportacions que aparegueren durant el període republicà i que constitueixen notables fonts 
sobre el període. 
El dirigent socialista i diputat per les Balears a les Corts Constituents Alexandre Jaume –
col·laborador habitual dels setmanaris El Obrero Balear i Justicia Social- va publicar al final 
de 1933 un recull d’articles, en forma de llibre, titulat Impresiones de un Constituyente.5 El 
llibre, de 316 pàgines, s’inicia amb un fragment –en forma de pòrtic- d’una carta del dirigent 
històric Llorenç Bisbal a Jaume, en la qual li requeria la necessitat de recopilar els articles 
publicats a El Obrero Balear, de Palma, i a Justicia Social, de Maó.6 Jaume li contestava, en 
forma de pròleg, fent un repàs al mestratge de Bisbal dins el socialisme mallorquí. Aprofitava 
l’avinentesa per justificar el perquè s’havia proposat la publicació d’aquests textos i era no 
perdre “mientras durara mi mandato, el contacto espiritual con mis electores.” A més, 
explicava que la finalitat del llibre era “ofrendarlo a las Agrupaciones Socialistas y Entidades 
Obreras de las Islas, hemos creído conveniente añadir al mismo una relación esquemática de 
la labor realizada por los tres Ministros Socialistas desde la instauración de la República.” 
L’obra, sense una estructura de contingut clara, es dividia en els apartats de viatges -entre 
Palma i Madrid, a Eivissa, del president de la República a Mallorca...-, de “Siluetas 
parlamentarias”, de “Temas constitucionales”, de “Figuras Parlamentarias” i de “Labor de los 
Ministros Socialistas”, a més d’una conclusió. Evidentment, el llibre té un gran interès per 
analitzar les posicions, percepcions i visions del primer diputat socialista de les Illes Balears 
al Parlament espanyol. 
El 1934, el periodista i escriptor gallec Manuel D[omínguez]. Benavides (1895-1947), va 
escriure la biografia novel·lada, titulada  El último pirata del Mediterráneo: (Reportaje), del 
financer mallorquí Joan March –anomenat “Juan Albert”-, en la qual denunciava les seves 
activitats contrabandistes. Adquireix protagonisme en el llibre també la mallorquina Catalina 
Gayà –“la Mallorquina”, esposa d’Emilio Iglesias –“Pepe Luna.”-7 Sembla que Joan March 
comprà diverses edicions de l’obra per tal que aquesta no circulàs.8 

4 .- Ja ho posà de manifest GINARD i FÉRON, David: “La Guerra a les Balears. Historiografia recent 
(1986-1996)”, a Serra d’Or, núm. 438. Barcelona, juny de 1996, pàg. 26. 
5 .- JAUME, Alejandro: Impresiones de un Constituyente 1931-1933. Establecimiento Tipográfico de 
José Tous. Palma, 1933. Sobre l’aparició d’aquest llibre, vegeu “Un libro de Alejandro Jaume”, a El Obrero 
Balear, núm. 1.675. Palma, 2 de febrer de 1934, pàgs. 1-2. També “Notas biográficas. “Impresiones de un 
constituyente”, a La Almudaina, núm. 18.055. Palma, diumenge, 11 de febrer de 1934, pàg. 5. 
6 .- Segons Bisbal, aquests textos “contienen, en mi concepto, un gran interés bajo distintos puntos de 
vista, pues además de reflejar casi toda la admirable labor de las Cortes Constituyentes y la del Diputado 
socialista por Baleares, encierran ideas y comentarios de un sabor tan democrático y tan socialista que yo creo 
sería muy útil a nuestra causa y a la de la República el hacer una recopilación de dichos artículos y editar un 
libro de todos ellos, que creo tendría excelente acogida.” JAUME, Alejandro: Impresiones de un Constituyente 
1931-1933. Establecimiento Tipográfico de José Tous. Palma, 1933, pàg. 3. 
7 .- BENAVIDES, Manuel D.: El último pirata del Mediterráneo. Tip. “Cosmos”. Barcelona, 1934. El 
1937, la Impremta Industrial, de Barcelona, ja féu la 16ª edició, en la qual enlloc del nom de Juan Albert 
apareixia com a Juan March. El 1953, Ediciones en Lenguas Extranjeras, de Moscú, féu una nova edició del 
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Novament, el maig de 1935, després dels fets revolucionaris d’octubre de 1934, Alexandre 
Jaume va escriure el llibre La insurrección de octubre. Cataluña, Asturias, Baleares.9 Es 
tracta d’una de les nombroses fonts primàries bibliogràfiques que aparegueren arreu de 
l’Estat entre 1934 i 1936 sobre la insurrecció revolucionària.10 Del llibre de Jaume, s’editaren 
300 exemplars a la Impremta Felaningense, de Pere Reus, i es va vendre a 3,50 ptes. Per a 
escriure aquesta obra, va comptar amb els relats de testimonis presencials dels diferents 
pobles de Mallorca11 i també va voler posar-se en contacte amb destacats protagonistes, com 
Francisco Largo Caballero, Ramón González Peña, Teodomiro Menéndez i Martí Esteve, tal 
com assenyala en l’estudi introductori Alexandre Font. En forma de justificació del llibre, en 
l’apartat introductori, titulat “Germinación”, Jaume afirmava “La tormenta ha pasado. 
Serenados aparentemente los espíritus, acalladas transitoriamente las pasiones, ha llegado el 
momento de enjuiciar con toda objetividad el movimiento de Octubre, señalando los 
atropellos, injusticias y arbitrariedades que precedieron a la revolución, como causas 
generadoras inmediatas de la misma, y la gravísima responsabilidad en que han incurrido 

llibre. Sobre aquesta obra de Manuel Benavides, vegeu l’anunci “El último pirata del Mediterráneo”, a El Obrero 
Balear, núm. 1.710. Palma, 5 d’octubre de 1934, pàg. 4.  
8 .- DIXON, Arturo: Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March. Editorial Planeta. Barcelona, 
1985, pàgs 11-12, qualifica aquesta obra com “un libro insolente” i escriu: “En dicho libro se le acusaba de ser 
tramposo, estafador, mentiroso, ladrón e, incluso, asesino. Era tan grosera y malignamente difamatorio que en 
cualquier país, e incluso España donde la ley siempre ha sido más tolerante con los libelos, podría haber sido 
procesado. Pero Benavides no compareció ante la justicia. Simplemente el libro desapareció. Todos conocían su 
existencia, muchos lo habían leído y a otros muchos miles les hubiera gustado hacerlo. Se dijo que March había 
comprado todos los ejemplares al precio que fuera y los había destruído; y también compró y destruyó los tipos 
de imprenta compuestos, pero no antes de que los impresores trabajaran día y noche imprimiendo muchos miles 
de ejemplares para que Juan March pudiera añadirlos a su hoguera. El historiador Ricardo de la Cierva afirma 
que llegaron a venderse hasta diecisiete ediciones, mientras que Bernardo Díaz Nosty eleva su número hasta 
treinta y ocho. Sea cual sea la cifra correcta, el libro desapareció como si nunca hubiese sido escrito.” Aquest 
llibre a l’Estat espanyol va poder ser adquirit amb relativa facilitat durant la Transició Democràtica –a partir de 
1976- gràcies a una nova edició d’Ediciones Roca, S. A., de Mèxic. El 1995, Ediciós do Castro, de Sada (A 
Corunya) féu una nova edició del llibre, a la qual s’hi afegí el treball també de Benavides La escuadra la 
mandan los cabos, publicat per primera vegada a Mèxic el 1944. 
9 .- JAUME ROSSELLÓ, Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña, Asturias, Baleares. 
Tipografia Felanigense. Felanitx, 1935. El 1997, l’editorial Res Pública Edicions, d’Eivissa, féu una nova edició, 
amb un excel·lent estudi introductori de Julio Antonio Vaquero, Jesús Manuel Mella i Alexandre Font Jaume. 
També la reedició, amb una introducció de la professora de Dret Constitucional de la UIB, Maria Ballester 
Cardell, a la Col·lecció “Obres completes Alexandre Jaume Rosselló”, 3. Lleonard Muntaner Editor/Institut 
d’Estudis Baleàrics. Palma, 2011. Sobre l’aparició del llibre de Jaume, vegeu S. J. “Recordar… “L’insurrecció 
d’Octubre”, a República, núm. 96. Palma, 21 de desembre de 1935, pàg. 4; i “Aviso”, a El Obrero Balear, núm. 
1.731. Palma, 23 de febrer de 1935, pàg. 2. 
10 .- Vegeu la relació d’obres a FRAGUAS DE PABLO, Enrique (dir): “Bibliografia sobre la insurrección 
revolucionaria de octubre de 1934 en España”, a DIVERSOS AUTORS: Octubre 1934. Cincuenta años para la 
reflexión. Siglo XXI de España Editores, S. A. Madrid, 1985, pàgs. 320-334. 
11 .- Jaume afirmava: “Hemos creído interesante dedicar parte de este libro a relatar los hechos más 
notorios ocurridos en Baleares con motivo del movimiento de Octubre. Para tal efecto requerimos 
oportunamente el concurso de los compañeros de los pueblos para que completaran la información que 
poseíamos. Casi todos ellos han atendido benévolamente nuestro requerimiento, ayudándonos en esa ingrata 
tarea y facilitándonos interesantes datos sobre el particular. Vaya hacia ellos nuestro más profundo 
reconocimiento. […] Hemos hilvanado esta obra en pleno estado de guerra, prohibidas nuestras reuniones, 
clausurados nuestros centros, amordazada nuestra prensa. Y en esos momentos angustiosos, desparramados por 
ahí nuestros amigos políticos, sin posibilidad de diálogo espiritual con ellos, sin el reconfortamiento de nuestras 
expansiones, en nuestro forzoso aislamiento, hemos dedicado aquellas horas amargas a escribir estas cuartillas y 
a medida que nuestra pluma iba corriendo sobre ellas, descargábamos el alma de la tortura que la oprimía porque 
nos forjábamos la ilusión de que nos poníamos en relación con el público a quien contábamos nuestras cuitas y 
nuestras angustias y de ese modo conseguíamos interrumpir la soledad espiritual en que vivíamos.” JAUME 
ROSSELLÓ, Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña, Asturias, Baleares. Tipografia Felanigense. 
Felanitx, 1935, pàgs. 151-152. 
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quienes para reprimirla han procedido prescindiendo, sin escrúpulos, de toda norma jurídica 
y apelando a procedimientos condenados por el derecho de gentes y por los más elementales 
postulados de civilización. Restablecida la libertad de imprenta, a ella nos acogemos para 
fijar, en estos momentos, nuestra postura socialista, para defendernos de las acusaciones 
infundadas de que hemos sido objeto y para destruir, asqueados, las vilezas y las infamias 
que una prensa morbosa y pervertida, mal llamada cristiana, abusando de su situación de 
privilegio, del silencio forzoso de los acusados, ha ido vertiendo sobre el proceso 
revolucionario para difamarlo y deshonrarlo innoblemente.”12 Com assenyalen Julio Antonio 
Vaquero i Jesús Manuel Mella, en l’estudi introductori de la reedició del llibre, aquesta 
publicació tenia un clara intenció política i els seus objectius eren la legitimització de la 
insurrecció d’octubre, la constatació dels fets des del bàndol vençut i la denúncia de la 
repressió. A més, era també una clara defensa de l’amnistia dels empresonats. L’obra 
s’estructura en una part introductòria, “Germinación”, integrada per cinc capítols –fa una 
anàlisi de les causes que provoquen la insurrecció i la legitimització del moviment 
inserruccional de caràcter defensiu per a la política del bienni reformista de la República.- La 
segona part, titulada “La Revolución” s’analitzen els esdeveniments revolucionaris a 
Catalunya i a Astúries. La tercera, titulada “Baleares”, que va des del capítol XVI al XXII, fa 
referència als esdeveniments i la repressió a Palma, Alaró, Lloseta, Artà, Cala Rajada, 
Sencelles, Esporles, Sóller, Búger, Llucmajor, Manacor, Felanitx, Andratx, Menorca i 
Eivissa. 
EL 1935, el capellà castrense Francesc Sureda Blanes publicà Oraciones fúnebres 
pronunciadas por el Dr. D.... en 1934 con motivo de la insurrección de Asturias.13 El fulletó, 
de 24 pàgines, editat per la Impremta Mossèn Alcover recollia les dues oracions fúnebres 
pronunciades a dos funerals fets en sufragi dels caps, oficials, classes i soldats de l’Exèrcit, 
guàrdies civils, carrabiners i guàrdies de Seguretat “en defensa de la Patria, del orden y de la 
ciudadanía” i dels preveres, religiosos, autoritats, diputats de drets i ciutadans “inmolados por 
la demagogia en las recientes jornadas revolucionarias de Asturias.” Arran dels fets 
revolucionaris d’octubre, la Unió de Dretes organitzà funerals –en els quals es feia una 
col·lecta a favor de les víctimes- a gairebé tots els municipis de l’illa. Sureda Blanes féu el 
primer prec fúnebre –en castellà- a l’església de Sant Francesc, de Palma, i el segon –en 
català-, a l’església parroquial d’Artà el 31 d’octubre de 1934. Ambdós actes es convertiren 
en una defensa de les forces militars i de seguretat, denúncia del “sectarisme incivil” enfront 
a la unitat d’Espanya i, fins i tot, contraposà els bons espanyols –defensors de la civilització 
europea cristiana- a la “barbàrie” d’alguns de “sus hijos arrastrados por una verdadera 
psicopatía epidémica, causada por doctrinas que engendran el odio y la desolación, ahogando 
las voces de los deberes religiosos, patrióticos y de humanidad y, por lo tanto, de los deberes 
cristianos”14 
 
1.5.1.2. Els estudis durant la Guerra Civil 
Els estudis apareguts durant la Guerra Civil i el decenni de 1940, varen oferir una imatge 
molt crítica del període republicà. Accentuaven la inestabilitat política, la tensió social, la 
manca de convivència ciutadana, la política erràtica dels governs reformistes, a més de la 
imposició i consolidació del perill comunista, separatista, maçònic i antireligiós. 
Aleshores, varen aparèixer un conjunt de publicacions que anaven encaminades a justificar 
l’aixecament militar contra la Segona República i la imposició del nou règim sorgit del cop 
d’Estat del juliol de 1936 amb un to apologètic i retòricament franquista. Tot i que es 

12 .- Ibid., pàgs. 9-10. 
13 .- SUREDA BLANES, F.: Oraciones fúnebres pronunciadas por el Dr. D.... en 1934 con motivo de la 
insurrección de Asturias. Imprenta Mn. Alcover. Palma, 1935. 
14 .- Ibid., pàg. 9. 
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tractaven de llibres sobre la Guerra Civil, hi ha notables referències al període republicà, 
especialment sobre els darrers mesos de la República a Mallorca. Tal com assenyala Josep 
Massot, “la major part d’obres publicades correspon, com era d’esperar, al bàndol vencedor, 
que als primers moments no tingué cap inconvenient a autodenominar-se feixista.”15 
Sens dubte, el fracàs de l’expedició republicana del capità Alberto Bayo (15 d’agost-4 de 
setembre de 1936), estimulà que entre el 1936 i el 1938, apareguessin diversos llibres 
destacant la victòria “mallorquina” contra “las ordas rojas” o “marxistas”. Respecte 
d’aquestes publicacions, seguint els comentaris i valoracions de Massot i Muntaner “tots 
[aquests llibres] tenen un notable interès, bé que sovint les seves informacions són 
apassionades –tendencioses i tot- i ignoren –o no poden dir- moltes coses.”16 
L’octubre de 1936, el vicari general castrense Francesc Sureda Blanes publicà el fulletó 
Oraciones fúnebres,17 que recollia els precs als funerals del falangista algaidí Sebastià Sastre 
(20 d’agost de 1936), dels “heróicos Jefes, Oficiales, Clases y soldados del Ejército y 
Cuerpos Auxiliares, Requetés, Falangistas y Milicias de Acción Popular y Ciudadanas caídos 
gloriosamente en defensa de Mallorca contra la invasión marxista” (a la Seu el 28 de 
setembre de 1936), dels “caídos en la defensa de Mallorca contra las hordas invasoras” (a 
l’església de Manacor), a més dels apèndixs de la primera prèdica a les tropes després de la 
supressió governativa dels actes de culte (davant l’estàtua de Ramon Llull, de Palma, el 26 de 
juliol) i de les intervencions radiofòniques seva i del bisbe Miralles (9 de setembre de 1936). 
Hi justifica la guerra civil com una “guerra justa” i “guerra religiosa”, defineix el Moviment 
Nacional com un “moviment salvador”, vincula el Moviment i el nacionalcatolicisme i 
considera els enemics “marxistes” com el poder prostituït i les oligarquies estrangeres del 
capitalisme, la maçoneria, el materialisme marxista i la barbàrie oriental.18 
Al final de 1936, aparegué el llibre Mallorca en guerra contra el marxismo (Julio-
Septiembre 1936), del pare caputxí Andreu de Palma.19 L’obra s’iniciava amb els 
bombardeigs aeris de l’aviació republicana sobre Mallorca (des del 23 de juliol al 23 d’agost 
de 1936), la visita al port de Palma de vaixells estrangers (del 21 de juliol al 20 de setembre) 
i una crònica del front de guerra del llevant mallorquí. Era a l’epíleg, on l’autor, després 
d’anunciar un segon volum –que no arribà a aparèixer-, feia una reflexió sobre la justificació 
de l’aixecament militar i la lluita contra el marxisme.20 

15 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Col. “Biblioteca 
Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, pàg. 20. 
16 .- Ibid., pàg. 20. 
17 .- SUREDA BLANES, F.: Oraciones fúnebres pronunciadas por el M. I. SR... Imprenta Mossèn. 
Alcover. Palma, 1936. 
18 .- Sureda Blanes afirmava “Después de cinco años de vergüenzas hemos vuelto a sentir la emoción 
profunda de ver ondear libremente aquella bandera gualda y roja que guió a nuestro pueblo en tantas y tan 
gloriosas empresas y que fué guión de civilización cristiana a través de todo el mundo, oriflama de las más 
grandes y nobles ambiciones históricas. […] Providencialmente nuestras banderas gloriosas no han cobijado la 
orgía demagógica del poder prostituído, ni menos han guiado las legiones de rufianes desoladores de pueblos y 
ciudades, que han hundido nuestros monumentos históricos, que han quemado nuestras bibliotecas y desolado 
nuestros museos, que han profanado la Casa de Dios. La gloriosa bandera de la Patria recogió sus pliegues de oro 
acrisolado y de sangre heroica del seno de nuestro corazón cristiano durante los días de tiranía y de sectarismo 
incivil; y cuando venturosamente ha sonado la hora, han sido de nuevo guión y oriflama de nuestro pueblo 
genuino.” Ibid., pàg. 25. 
19 .- PALMA, P. ANDRÉS DE [Manuel de Lete i Triay]: Mallorca en guerra contra el marxismo (julio-
septiembre 1936). Antonio Sabater Mut, Editor. Palma, 1936.  
20 .- Andreu de Palma assenyalava: “Es triste y misérrima condición del hombre hallarse dividido en 
pareceres y en criterios; de donde al engendrarse antagonismos y partidismos se olvida con sobrada frecuencia el 
precepto fundamental de la caridad evangélica, de modo que fijando conclusiones definitivas al estallar una 
guerra civil son inevitables los bandos y las divisiones. No es de extrañar por lo tanto que en Mallorca hubiera 
los dos bandos, y que los indeseables rojos de fuera tuvieran sus muchos simpatizantes de dentro; y que, a la vez, 
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El 1937, el periodista manacorí –afincat a Madrid- Francesc Ferrari Billoch publicà Mallorca 
contra los rojos. Fracaso de los desembarcos marxistas en la isla (Diario de un 
combatiente)..21 Ferrari Billoch havia arribat a Palma el mateix 19 de juliol de 1936 i va 
seguir el front de Manacor com a corresponsal de guerra del diari La Almudaina. Aquest 
llibre, amb pròleg en forma d’entrevista al comte Rossi, se centra sobretot en el 
desembarcament de Bayo a Portocristo, però dedica el capítol II, pàgs. 39-53, als 
esdeveniments des de l’assassinat de Calvo Sotelo fins a l’aixecament militar. Redactat amb 
un fort to despectiu i amb manca de perspectiva històrica, justifica el cop d’Estat per la 
política del Govern del Front Popular.22 
Aquell mateix any, dins un context de repressió de la maçoneria per part del nou règim, 
l’antic maçó i apologista del bàndol rebel, Francesc Ferrari Billoch, publicà l’obra de caràcter 
pamfletari¡Masones! Las Logias de Palma e Ibiza.23 Es tractava d’un treball complementari 
del llibre La Masonería al desnudo que havia publicat a Madrid24 i dedicava un apartat a “Las 

el catálogo de las actuaciones cívico-bélicas fuera completísimo, con la serie de sorpresas y desengaños que 
hemos tenido que descubrir y conocer con sus funestas derivaciones y aún mas tristes consecuencias. 
 Decíamos, pero, en el Prólogo que al cruzar de los siglos fué siempre una guerra civil prueba de Dios 
sobre los pueblos reincidentes contra la ley del Altísimo. Entonces, el pueblo castigado vuelve en sí... y vuelve a 
su Dios justamente airado. Y cuando un pueblo ve lesionados sus más nobles sentimientos, surge y se levanta 
por Dios y por la Patria, porque veía arrebatársele su Religión y su patriotismo. 
 Mallorca, como otras insignes y valientes regiones de España reaccionó... Y unos valores recónditos 
fueron suficientes para obtener la normalidad y la más prematura victoria. 
 Costó todo ello, en buenas horas, sacrificios increibles. La sujeción a la ley fué acatada noblemente. La 
ciudad de Palma, la primera, ofreció rasgos muy dignos de una ciudad “muy noble y muy leal”; siguiendo su 
buen ejemplo las demás poblaciones de la isla. 
 Ante los bombardeos, ante los desembarcos, ante las intrigas, antes las inconsecuencias... hubo siempre 
serenidad, resignación, valentía, sacrificio y esplendidez. Omitimos los comentarios porque nos propusimos no 
molestar a nadie. Pero conste que en Mallorca, salvo las páginas negras que hay y habrá siempre en toda historia 
interna, tanto por parte de los ciudadanos, como por parte del Ejército (con milicias colaboradoras), y sobre todo 
de buena parte de la juventud mallorquina –a quien saludamos y felicitamos por su bizarría y heroismo- se ha 
dado la nota ejemplarísima de patriotismo decidido y de oposición tenaz al Marxismo destructor. 
 Sea ello el fruto práctico en la prueba y en el castigo; sea la lección práctica para el amanecer de España 
y para nuestro glorioso porvenir. 
 ¡ARRIBA ESPAÑA!” Ibid., pàgs. 158-159. 
21 .- FERRARI BILLOCH, Francesc: Mallorca contra los rojos. Fracaso de los desembarcos marxistas en 
la isla (Diario de un combatiente). Impremta d’Amengual i Muntaner, S.A. Palma, 1937.  
22 .- Oferim dues mostres de la narrativa de Ferrari Billoch: “Casares Quiroga, repugnante tipo 
representativo de una política de violencia que arma la mano del asesino, había cumplido su vil amenaza. Anchas 
espaldas, como grande era su gallardía, tenía, en efecto, Calvo Sotelo, y sobre ellas cayó el odio implacable de 
los maleantes del Frente Popular. Galarza, el actual ministro de la Gobernación en el Gobierno soviético, que 
preside Paco, el Largo, ya pregonó canallescamente entre los gangsters de la política criminal del consorcio 
socialazañista-masónico.” Ibid., pàg. 41. La segona, “Yo llegué a esta tierra bendita de Mallorca cuando, en un 
ambiente enrarecido por todas las tormentas, vibraba España en una tensión insostenible. Dueños del Poder los 
maleantes del aciago Frente Popular, el mismo estado abría las puertas a la revolución soviética. La sombra torva 
de Kerensky se proyecta sobre la figura siniestra de Azaña, el cínico intruso del Palacio Real. El Komitern 
manejaba, en España, los hombres y el dinero. Las casas del Pueblo –verdaderos, auténticos soviets- imponían su 
tiranía marxista. El asalto a establecimientos y el asesinato a mansalva eran noticias que diariamente tachaba la 
censura roja. Las iglesias, saqueadas e incendiadas; los hombres honrados, en las cárceles, y los maleantes y 
asesinos en libertad para sembrar por doquier el espanto, la desolación y el exterminio. 
 Casares Quiroga, el tétrico personaje masón, afirma desde la cabecera del banco azul, que el Gobierno 
es beligerante. Amenaza a Calvo Sotelo y arma a los frenéticos. Cae horriblemente asesinado el ilustre hombre 
público.” Ibid., pàg. 42. 
23 .- FERRARI BILLOCH, Francesc: ¡Masones! Las Logias de Palma e Ibiza. Tip. Lip. Nueva Balear. 
Palma, 1937.  
24 .- Ferrari Billoch ja havia publicat abans de l’inici de la Guerra Civil un opuscle contra les lògies titulat 
La Masonería al desnudo. Las logias desenmascaradas. Bergua. Madrid, 1936 [amb un pròleg d’Antonio 
Goicoechea Cosculluela]. Novament, el 1939, es féu una 2ª i 3ª edició d’aquesta obra a Ediciones Españolas, de 
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logias de Palma e Ibiza” (pàgs. 80-94). Justificava l’aixecament militar i el seu principal 
objectiu era “divulgar los manejos de la secta.”25 
L’abril de 1937, sortí publicat a la Impremta La Esperanza l’obra Mallorca salvada del major 
britànic retirat Norman Bray,26 que havia arribat a Palma el 29 d’abril de 1936 i que va ser 
traduïda al castellà per l’escriptor Joaquim Verdaguer. Bray –- es va  convertir en “un 
defensor aferrissat de la causa franquista” –com assenyala Massot i Muntaner- i justificà la 
repressió per eliminar de l’illa els “traïdors” que hi volien implantar el comunisme. Bray 
destacava pel seu antisocialisme i anticomunisme i justificava el cop d’Estat com una 
anticipació a “un golpe de Estado comunista en combinación con los demás partidos 
populares. En próxima fecha, el proletariado, preparada desde tiempo, tenía que alzarse y 
ejecutar una matanza general de los burgueses, estableciendo seguidamente una república 
soviética.”27 A més, apuntava la teoria sobre el fantasma de la formació de llistes negres a 
tots els pobles de Mallorca –que quantificava en “veinte mil.”28 Així mateix, comentava que 
amb la formació del Front Popular d’Esquerres “los agentes comunistas se fueron infiltrando 
por toda España y naturalmente por la isla de Mallorca.” Assenyalava com a principals 
dirigents d’aquesta estratègia els comunistes Ateu Martí Miquel, Heriberto Quiñones 
González i Lluís Montero Ramírez. També atacava els socialistes i els anarquistes –que Bray 
acusava d’haver llançat la bomba contra la Casa del Poble de Palma “el 4 de julio[sic], 
durante un mitín socialista.”- Fins i tot, la imaginació de Bray arribava a posar data al cop 
comunista, el 31 de juliol.29 
El 1937, el capità de la Legió de Mallorca José Pérez Vengut va escriure l’opuscle Porto 
Cristo. El legionario y otros héroes.30 Amb un llenguatge militarista i legionari i amb un estil 
narratiu pobre, el llibre feia referència sobretot a la lluita contra les tropes republicanes de 
Bayo i a la recuperació d’Eivissa, en la qual destacava la participació de la Legió de 
Mallorca. És en l’apartat sobre la Falange, on es declarava falangista convençut –“yo fuí el 
primer capitán falangista de Mallorca que ostentaba el emblema de Falange sobre mi pecho”- 

Madrid. Aquell any, com a segona part d’aquesta obra, Ferrari Billoch publicà Entre masones y marxistas 
(Confesiones de una rosa-cruz). Ediciones Españolas. Madrid, 1939, que també tingué diverses edicions. 
25 .- Ferrari Billoch manifestava que “España ha sido crucificada por las organizaciones subterráneas. Las 
logias constituían un super-Estado internacional, con vida propia y clandestina, dentro del mismo Estado 
español. Y tan arraigada estaba la masonería en las organizaciones estatales; tan hondo se había clavado la cuña 
del triángulo siniestro en las entrañas de la nación –debilitar cada vez más el Estado, para que Moscú pudiera 
mover libremente las jaurías de sus falanges rojas- que ha sido preciso que un general glorioso, desenvainando 
su espada invicta, lanzase desde tierras de Africa su grito de santa rebeldía: 
 --“Vergüenza, españoles, vergüenza”... 
 Y a la voluntad del generalísimo Franco se unieron los españoles de sanos principios, que sienten la 
dignidad de la Patria ultrajada por los malditos, atentos como nietos del Cid, al cumplimiento de su deber, unidos 
todos en estrecho HAZ en la defensa heroica de la España católica, tradicional, gloriosa…” Ibid., pàgs. 6-7. Fins 
i tot, s’atrevia a dir que “He revisado con bastante detenimiento la documentación hallada correspondiente a la 
logia [Pitágoras], y puedo afirmar que ésta ofrecía un carácter internacional, y sus mangoneadores, extranjeros 
que habían procurado introducir elementos de la clase media mallorquina en el Ejército, Magistratura, 
Magisterio, Comercio… Y no hablemos, claro, de su infiltracion en la política, una de las finalidades universales 
de la secta. Rotundamente puedo afirmar: la dirección de la política izquierdista durante el primer bienio –claro, 
y con el Frente Popular- estuvo en manos de la masonería. 
 Ultimamente la logia había llegado a ejercer una influencia tan decisiva en Mallorca, que en esa turbia 
zona de la política de favoritismo que caracteriza a los regímenes liberales y parlamentarios, se buscaba ya la 
recomendación de los masones.” Ibid., pàg. 87. 
26 .- BRAY, Norman: Mallorca salvada. Editorial “La Esperanza”. Palma, 1937. 
27 .- Ibid., pàg. 14. 
28 .- Bray afirmava “en todo pueblecillo, lugar o ciudad, se había formado una lista completa de todos 
aquellos que debían ser asesinados. Sólo en la isla de Mallorca el número de los que habían de ser exterminados 
se elevaba a veinte mil.” Ibid., pàg. 14. 
29 .- Ibid., pàgs. 77-78. 
30 .- PÉREZ VENGUT, José: Porto Cristo. El legionario y otros héroes. Palma, 1937. 
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i parlava de la persecució que havia patit el partit feixista els darrers mesos de la República a 
Mallorca.31 
El 1938, el prevere secularitzat, advocat i periodista –col·laborador de Diario de Barcelona 
(1935-36)- Llorenç Quintana Reynés publicà Dos páginas de la historia de una revolución. 
Mallorca siempre española. Días rojos en una ciudad bética (Impresiones, enseñanzas y 
contrastes).32 Va escriure aquesta obra essent col·laborador del diari La Información (1937-
39), de Cadis i, respecte al període republicà, hi posava en dubte la victòria del Front Popular 
en les eleccions generals de febrer de 1936 i, a més, denunciava la política frontpopulista i 
comentava que el cop d’Estat havia avortat una repressió que planejaven les esquerres.33 

31 .- Pérez Vengut afirmava “en la época que éramos perseguidos, que éramos echados de todas partes, yo 
tuve que aguantar las críticas de muchos que se reían del fascismo y que ahora son fascistas; que me tomaban 
por peligroso, porque lo fuí demasiado, porque soñaba con esta España que ahora vuelve a nacer; yo quiero 
cantar las glorias de la Falange española de Baleares. […] ¿Quién no recuerda, camaradas falangistas, cuando 
nuestro Jefe, con otros muchos de vosotros estaba en la cárcel de Palma en medio del desarrollo de los 
acontecimientos, las vicisitudes de los que estaban fuera, trabajando unos en el silencio, otros en el contrabando 
y otros formando planes y dictando disposiciones para la lucha presente? ¡Cuántos ratos de emoción! ¡Qué 
inquietud al bajar de los barcos, procedentes del continente, nuestras maletas con armas, en medio de la 
estupidez de una legión de policías, movilizados para impedir que aprontásemos los medios para salvar a 
España! Yo que he vivido el pasado de Falange nunca pude dudar de que llegado el momento de empuñar 
aquellas armas que tantos sacrificios nos costaron, formaría en extremo vanguardia. Pues bien yo, el capitán de 
la legión José Perez Vengut, legionario de la escuela de Millán Astray, afirmo que nunca creí ver, ni aún en 
vosotros, el heroísmo que habéis derrochado, camisas azules. En los días de la lucha, en plena clandestinidad, 
embriagado por vuestro delirio por la España Una, Grande y Libre, muchas veces grité ¡Arriba España! con 
entusiasmo, con respeto, y en el cadáver mutilado de José Barbará alzo mi mano abierta y con devoción, con la 
solemnidad que sólo puede emplearse en los ritos de la Falange lanzo un estentóreo ¡Arriba España!” Ibid., pàg. 
83. Així mateix, hem de destacar que el desembarcament de les tropes republicanes és utilitzat per l’autor per fer 
un anticatalanisme ferotge, del qual en donam alguns exemples: “canalla catalana”, irònicament “la huída de los 
héroes catalanes” i “los rojos catalanes.” De l’opuscle, també destaca la reproducció de fotografies sobre el front 
de Manacor i sobre la recuperació d’Eivissa. 
32 .- QUINTANA, Llorenç: Dos páginas de la historia de una revolución. Mallorca siempre española. 
Días rojos en una ciudad bética (Impresiones, enseñanzas y contrastes). Establecimientos Cerón. Cadis, 1938.  
33 .- Quintana escrivia: “Cómo desde el maldito 16 de febrero, sin tener para nada en cuenta la voluntad 
general, claramente manifestada en los comicios, se venía intentando la subversión alevosa de todo el orden y la 
paz, con la imposición de unas autoridades y unas gestoras que, cual violento aparato ortopédico, aherrojaran a 
las personas decentes y dieran rienda suelta a todos los ruines instintos y bajas pasiones de la plebe. Como la 
tranquilidad había desaparecido de los tradicionales hogares de costumbres puras. Como estaban ya señaladas 
con unas cruces amenazadoras las moradas de los escogidos por la fiera roja para hacerles sus víctimas. Cómo la 
única esperanza que quedaba a los buenos se hallaba cifrada en la amorosa Providencia y en la dignisima 
autoridad militar, el general Goded, que seguramente sabría ser un dique al desbordamiento general que se 
avecinaba y que se consideraba ya muy próximo para la desventurada Patria… 
 Y pasaron unos días, y el noble espíritu general se sintió herido hasta lo íntimo de sus entrañas con el… 
incalificable asesinato de aquel gran patriota que se llamó José Calvo Sotelo. Y eran devoradas por todos, las 
noticias del Continente… Y corrían de mano en mano una hojas clandestinas en las que se procuraba tener al 
corriente de lo que se preparaba a los comprometidos… Ya se rumoreaba lo de Africa, a lo que los buenos, que 
eran casi todos, volvían la vista, cual a la única aurora de esperanza… Y supimos de la llamada del gran Goded 
al Gobierno Civil… Y tantas otras cosas, en aquellos días de fiebre general… 
 Y por un designio de la bondadosa Providencia, manifestado de modo ineludible por quien tenía 
autoridad sobre nosotros, el Movimiento Nacional nos sorprendió aquí, salvando así milagrosamente nuestra 
vida. Sea, pues, nuestra primera palabra, la pública y solemne manifestación de nuestra gratitud al Dador de todo 
bien. 
 Sin ninguna pretensión literaria; sirviendo absolutamente y por sobre todo a la verdad; vamos a intentar, 
del modo más objetivamente posible, dar, en unos sencillos y sintéticos trazos, la interesante fisonomía de la 
bella Malloca, desde el 19 de Juliol de 1936 hasta el 15 de Mayo de 1937, fecha en que la dejamos con dolor.” 
Ibid., pàgs. 16-17. Posteriorment, ja instal·lat a Barcelona com a advocat matrimonialista, Quintana publicà 
Franco. Al muchacho español. Librería Religiosa. Barcelona, 1940. 
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El 1938, el fill del general Manuel Goded Llopis, Manuel Goded Alonso va escriure una 
apologia del seu pare, que titulà Un "faccioso" cien por cien.34 Es tractava d’una obra 
encaminada a reivindicar la figura del seu pare que després del fracàs de l’aixecament militar 
a Barcelona s’havia rendit, reconeixent el seu fracàs per ràdio, fet que el malmesclà amb els 
seus companys de conspiració. El llibre, de 181 pàgines, dedicava les 75 primeres a la 
participació del general Goded en les diverses conspiracions contra la República i a la seva 
lluita a Mallorca i a Barcelona per l’èxit del cop d’Estat del 19 de juliol.35 La prosa del llibre 
és una bona mostra del llenguatge franquista de l’època.36 Així mateix, és interessant el 
testimoni que aporta de la conspiració a Mallorca durant els darrers mesos del règim 
republicà a l’illa. Sobre el contravertit i debatut fracàs de Goded a Barcelona, destacava els 
diversos intents de suïcidi del seu pare abans de caure presoner, la tibiesa d’alguns militars 
que li aconsellaren la rendició i la famosa i controvertida intervenció per ràdio, que 
justificava com a estratègia del seu pare per comunicar a Mallorca el fracàs del cop militar –
amb el conseguent revocament de l’ordre- i així evitar que es traslladassin a la ciutat comtal 
els reforços que havia demanat.37 
El 9 d’abril de 1938, el president i el secretari de la Comissió Provincial de Monuments, 
Vicenç Furió i Joan Llabrés, respectivament, elevaren un informe a la Real Academia de la 
Historia sobre les destruccions de monuments i objectes artístics durant la Segona República 
i la Guerra Civil a Mallorca i Eivissa.38 L’apartat de les destroces a Mallorca era dividit en 
tres parts: a) les provocades pel “vandalismo popular” des de l’adveniment de la República 

34 .- GODED, Manuel: Un "faccioso" cien por cien. Talleres Editoriales Heraldo. Saragossa, 1938. He 
d’agrair a Llorenç Alajarín que m’hagi permès la consulta d’aquesta obra. 
35 .- Aquesta obra contè alguns errors notables, com el que ja va posar de relleu el professor Miquel Duran 
sobre la recepció del telegrama en què es posava la data d’inici de l’aixecament a les Balears. 
36 .- En donam una mostra: “Antes de que estallase ese deseado Alzamiento que después y acertadamente, 
se ha llamado el Movimiento Nacional por cuanto representa de resurgimiento de la Patria Española, de 
reverdecimiento de glorias pasadas y de afanes, en un tiempo olvidadas, de grandeza y poderío; lo preparábamos 
y organizábamos un puñado relativamente reducido de videntes que, cada uno desde nuestra altura intelectual y 
social, presentíamos que la República, el Parlamentarismo y la democracia nos llevaban adormecidos hacia el 
caos soviético, para caer en la barbarie a manos de una horda sanguinaria y cruel que de España, de nosotros y de 
nuestra Historia y tradiciones, no iba a dejar ni tan siquiera la memoria; y que por vaticinar este final, por luchar 
contra él, por predicar su antídoto mediante un movimiento cívico-militar de estructura fascista y por prepararlo 
y luchar a favor de su ejecución para que acabase con sangre de todos, los que si no se hacía nos llevaría a 
derramar la nuestra sin el humano placer de ver correr también la de nuestros adversarios; recibimos de todos el 
calificativo de exaltados y de locos; porque la mayoría de los españoles de entonces, y quizá a bastantes de los 
que ahora mienten lo contrario de lo que sienten, les parecía más cómodo resolver el problema mediante 
soluciones legalistas que no requieran peligros para sus personas, o preferían perder o que perdiesen otros parte 
de sus dignidades y bienes con tal de ellos permanecer tranquilos y medrar al lado de tales o cuáles personajillos 
más o menos disolventes de ideología.” GODED, Manuel: Un "faccioso" cien por cien. Talleres Editoriales 
Heraldo. Saragossa, 1938, pàgs. 11-12. 
37 .- Goded Alonso escrivia: “iban a comparecer a la madrugada en la ya roja Barcelona, y serían hombres 
y material preso de la turba; con el resultado, aún más peligroso, de quedarse Mallorca sin una Unidad entera y 
por ende sin su única Bateria rodada del quince, elementos que perdida para el Movimiento la costa del 
Mediterráneo, iban a serle imprescindibles para su defensa y garantía, “y entonces pensé en comunicarles la 
revocación de mis órdenes por el único procedimiento a mi alcance, decía, por aquella misma radio que me 
brindaban”. Y habló efectivamente; pero medidas las palabras dirigidas a lo que desde las Islas escuchaban 
ansiosos, y en términos tales que no aconsejaban una rendición que no deseaba y en cambio sirviera de aviso 
exacto en Palma para no cumplir sus órdenes. Dijo así textualmente, cualquiera que le oyera puede adverarme, 
“La suerte me ha sido adversa y he caído prisionero, por tanto desligo de su compromiso conmigo a aquellos que 
me seguían”. “Prisionero”, no rendido; “Compromiso conmigo”, no compromiso con la Patria o sea de la 
obligación de obedecerle a ciegas. El que se rindiera fué porque quiso y contra la voluntad del General.” Ibid., 
pàg. 59. 
38 .- FURIÓ, Vicenç i LLABRÉS, Joan: "Las destrucciones de monumentos y objetos religiosos y 
artísticos realizadas por los rojos en Mallorca e Ibiza", a Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, núms. 
671-673. Tom XXVII. Palma, juliol-desembre de 1938, pàgs. 285-290. 
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fins a l’inici de la “Revolución Nacional” –destrucció de creus de terme de diversos 
municipis i els intents d’incendi de les esglésies de Santa Fe i de Sant Jaume, de Palma (5 de 
juny de 1936)-, b) les fetes durant l’ocupació de les “fuerzas rojas” de Bayo del llevant 
mallorquí, i c) les causades pels bombardeigs republicans que havia sofert l’illa. 
 
1.5.1.3. La historiografia franquista 
El 1939, el jesuïta aragonès José Marzo publicà l’opuscle Montesión durante la pasada 
guerra civil. 1936-1939,39 en el qual comentava les pregàries i els actes de culte fets a 
l’església de Monti-sion de Palma i les ajudes dels pares jesuïtes al Moviment. En l’obra, 
reproduïa la seva carta contra el llibre Les Grands Cimentières sous la lune, de Georges 
Bernanos. En aquest text negava les acusacions de Bernanos sobre els afusellaments; la 
presència d'italians, especialment la responsabilitat de Rossi; l'actuació del pare Julià 
Adrover; l’existència de les presons —que anomena “checas”; l'intent de donar oli de ricí al 
pare Andreu Casellas, i la justificació de l'afusellament de l'exbatle Emili Darder.40 A més, 
afirmava en l'apartat sobre els esquerrans i comunistes de Mallorca que “estos distaban 
mucho de ser, como quiere Bernanos, unos infelices incapaces de cometer ningún atropello. 
Los cometieron en Junio del 36, incendiando la iglesia de la Trinidad y asaltando la de San 
Jaime; y en honorabilísimas personas particulares, especialmente desde las infaustas 
elecciones de febrero del mismo año, los cometieron procesando sin ton ni son, y maltratando 
brutalmente, como en el vecino pueblo de Santa María lo hicieron con un pobre hombre, al 
que llenaron violentamente la boca de papeletas electorales, hasta dejarlo medio ahogado en 
la carretera. Nada hay que decir de lo que los «bonachones» izquierdistas tenian preparado 
con la ayuda de numerosos indeseables esparcidos por la isla, entre los que se contaban un 
buen número de catalanes.”41 Així mateix, recordava la dissolució de la Companyia de Jesús 
arran del decret del 24 de gener de 1932 i el retorn a l'edifici de Monti-sion després de 
l'aixecament militar (pàgs. 31-33). 
El desembre de 1939, aparegué el llibre del tinent coronel d’Artilleria, Gerardo Martínez de 
Tejada La Artillería de Mallorca durante el Glorioso Alzamiento Nacional.42 Tal com 
assenyala Massot i Muntaner l’obra “oferia material de primera mà sobre molts d’aspectes 
del cop d’Estat i de la guerra, fent esment a la situació político-social abans de 1936, la 
proclamació de l’Estat de guerra, la resistència republicana, els bombardeigs, etc.”43 L’obra, 
sense paginar, s’estructurava en 20 capítols, a més d’un “quadre d’honor” dels caps, oficials, 

39 .- MARZO, José, S. J.: Montesión durante la pasada guerra civil. 1936-1939. Impremta Guasp. Palma, 
[1939]. 
40 .- Marzo deia: “Ex alcalde.— En esto parece hay alguna confusión. Se fusiló a un ex-alcalde de Palma 
que pertenecía, no al «partido radical», sino al «azañista» y no creo que se le condenara solamente por esto ¡Algo 
más grave tenía en su debe para con la Patria!... Y se le fusiló, no con violencias y botellazos y atropellos, 
existentes solamente en la mente de Bernanos, sino con todos los lenitivos posibles y atenciones, las que la 
España nacional tiene para con los condenados a última pena, de los que yo he sido testigo al auxiliar en sus 
últimos momentos a esos desgraciados.” Ibid., pàg. 21.  
41 .- Ibid., pàg. 22. 
42 .- MARTÍNEZ DE TEJADA, Gerardo: La Artillería de Mallorca durante el Glorioso Alzamiento 
Nacional. 19 de Julio de 1936 – 1.º de Abril de 1939. Impremta Vich. Inca, 1939. El llibre estava signat “Por el 
que fué Jefe del Regimiento durante todo el período.” En el capítol final, Martínez de Tejada justificava la 
publicació del llibre dient: “Y ha sido, por último, la razón suprema que me ha impulsado a la publicación de 
estos Capítulos, el deseo (que casi considero una obligación) de dar a conocer el entusiasmo, la fe, la eficiencia, 
el desinterés y el Patriotismo con que todos los Jefes, Oficiales, Suboficiales, personal del C. A. S. E., clases y 
soldados del Cuerpo de Artillería de Mallorca, han trabajado desde el primer momento para el triunfo de los 
Ejércitos del Caudillo y para el resurgir de España, sin que esta afirmación rotunda implique la menor 
inmodestia por parte mía, ya que puedo asegurar que en la inmensa mayoría de los casos la labor de mando ha 
quedado reducida a la parte más agradable del mismo; aplaudir los trabajos e iniciativas de los subordinados.” 
43 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Col. “Biblioteca 
Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, pàg. 37. 
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suboficials, classes i soldats de l’Artilleria de Mallorca morts “por Dios y por España en el 
cumplimiento del deber” i d’una introducció. L’objectiu de la publicació de l’obra, tal com 
esmentava l’autor –com a “testigo presencial de lo acaecido”-, era “dar a la estampa un fiel 
relato de cuanto presencié, sin otro móvil que llamar la atención de quien pueda evitarlo para 
que nunca más se repita el caso.”44 Així mateix, Martínez de Tejada aprofitava l’avinentesa 
per destacar la importància estratègica de Mallorca per al bàndol rebel, qualificava la guerra 
com a “creuada”, definia als republicans com a “seculares enemigos, los sin Dios y los sin 
Patria” i atribuïa que l’illa s’hagués mantingut en el bàndol franquista a Deu, al general 
Goded i al poble mallorquí –sobretot als soldats-. Respecte a la visió sobre la Segona 
República, són interessants, d’una banda, la introducció –on recordava la importància de la 
substitució del general Masquelet per Manuel Goded, com a comandant militar de les Balears 
després del triomf del Front Popular,45 els incidents de la desfilada del 14 d’abril de 1936 i la 
determinació després de l’assassinat de Calvo Sotelo.46 I, de l’altra, els capítols “Preliminares 
del Movimiento” –en el qual feia un context força negatiu i d’enfrontament des de 
l’adveniment de la República,47 tornava a recordar els incidents de la desfilada del 14 d’abril 

44 .- MARTÍNEZ DE TEJADA, Gerardo: La Artillería de Mallorca durante el Glorioso Alzamiento 
Nacional. 19 de Julio de 1936 – 1.º de Abril de 1939. Impremta Vich. Inca, 1939. 
45 .- Martínez de Tejada afirmava que “Los que desde esta bendita tierra seguíamos los progresos del 
Frente Popular, los que preveíamos que era preciso dar la batalla, los que estábamos convencidos que aquello no 
se curaba con paños calientes y que era indispensable la intervención quirúrgica, mirábamos, observábamos, y 
por qué no decirlo? Vigilábamos al que con anterioridad al glorioso General Goded ocupaba la Jefatura Militar 
de Baleares. He nombrado a Masquelet. ¿Qué suerte hubiera corrido Mallorca si éste, desde el alto puesto que 
ocupaba y de acuerdo con los Poncios del Frente Popular corta de raiz cualquier intento, no digo de sublevación, 
sinó de la simple toma de contacto con los elementos que en la Península preparaban el estallido? 
 ¡Había que ver la habilidad con que Masquelet soslayaba los intentos que se hacían para que cortara los 
abusos de los frente-populistas! […] 
 Pero como no hay mal que por bien no venga, el amañado triunfo del Frente Popular en las urnas, el 19 
de Febrero nos trajo como regalo el nombramiento de Masquelet para Ministro de la Guerra y el del General 
Goded para Comandante Militar de Baleares. 
 La llegada de Goded cambió radicalmente el aspecto de las relaciones entre el General y la Guarnición: 
Cesaron las suspicacias y los temores y desde aquel momento los Jefes y Oficiales tuvieron el convencimiento 
pleno de que su Jefe había de conducirles siempre por los caminos que llevan a la verdadera España. […] 
 Con esta confianza en sus propias fuerzas, con el conocimiento exacto del terreno en que se movía y de 
la calidad del probable enemigo, desoyendo las insinuaciones egoístas (que también las hubo) de los que 
pensaban que Mallorca no pesaba y se nos había de dar todo hecho, preparó minuciosa y concienzudamente 
hasta en los más pequeños detalles el Levantamiento, ocupó en la mañana del 19 de julio los lugares estratégicos 
y sin otro afán que el de superarse, marchó a Barcelona. Allí encontró la muerte, pero Mallorca, su Mallorca, se 
había salvado. Ni en los últimos momentos se olvidó de ella y las palabras que pronunció por la Radio Barcelona 
a ella iban dirigidas.” Ibid. 
46 .- Martínez de Tejada manifestava que “a la vista del cadáver del gran patricio Calvo Sotelo adivinó lo 
que podía esperarse de los gobiernos frente-populistas, que instintivamente se dió perfecta cuenta de que tras las 
pantallas de democracia y libertad se ocultaban el comunismo y la anarquía, que providencialmente tuvo certera 
visión de los crímenes, asesinatos, devastaciones y saqueos que a su tierra le esperaban en caso de dominación 
marxista y como ni su honradez innata ni su corazón sano le engañaron, se apiñó al lado de sus Jefes en defensa 
de su hogar ultrajado y su patriotismo roto.” Ibid. 
47 .- Martínez de Tejada afirmava “No podía pasar inadvertido para cualquier observador, por muy 
superficial que fuese, la honda transformación sufrida por los habitantes de la Isla a partir del 14 de abril de 
1931. Las predicaciones engañosas de los entonces dirigentes de la política, el veneno que paulatinamente iba 
infiltrando en sus almas la Prensa izquierdista; la idea imbuída en sus cerebros incultos de que todos servían para 
todo, con la inmediata consecuencia deducida por sus raquíticas mentes de que el Mundo se arreglaba en cuanto 
pelafustán empuñara las riendas del Gobierno y ¿por qué ese cualquiera no había de ser el propio preopinante? 
con lo que, si no el Mundo, por lo menos la casa particular del que así razonaba salía a flote para in eternum, les 
había cambiado en tal forma su característica bonhomie que ya no eran aquellos seres pacíficos de égloga tan 
admirablemente descritos por Rossiñol en su “Illa de la Calma”. Habían aprendido a odiar a sus semejantes y 
miraban con recelo lo que hasta entonces habían considerado el fundamento de su bienestar y las bases de su 
vida. La Iglesia no era ya para ellos el refugio en sus tribulaciones, sinó el opio de sus inteligencias y empezaron 
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de 1936, la bomba de la Casa del Poble del 4 de juny de 1936 amb la reacció posterior48 i les 
forces del Grup Mixte d’Artilleria –“la trituración que al advenimiento de la República 
sufrió el Ejército,”- els preparatius de l’aixecament i el funeral de Calvo Sotelo el 18 de juliol 
a l’església de Sant Francesc de Palma- i “El 19 de Julio” –amb l’ocupació militar i falangista 
dels llocs estratègics de Palma.- 
El 1940, aparegué el recull d’articles de l’advocat i jurista català Rafael Gay de Montellà 
Atalayas de Mallorca. La guerra en el mar latino (Julio 1936-Abril 1939). En aquest llibre 
apareixen articles dedicats al cop d’Estat a Mallorca. L’obra s’estructurava, en forma de 
dietari (des del 30 de juliol de 1936 fins a l’1 de juliol de 1939) en tres grans apartats: 
“Génova”, “Roma” i “España Nacional”. Era en aquest darrer en el qual parlava de la 
situació dels darrers mesos de la República i del cop d’Estat a Mallorca. Justificava 
l’aixecament militar com a conseqüència que les autoritats militars estaven “sobre aviso” del 
“complot revolucionario que debía estallar dentro de pocos días obedeciendo las órdenes del 
Frente Popular y del Komintern.”49  

a odiar a la Iglesia y a sus Ministros. El Ejército y las Instituciones armadas, no eran, como lo habían sido hasta 
entonces, la salvaguardia de sus intereses y el dique contra la invasión extranjera y lanzaban miradas preñadas de 
odio a cualquier Jefe u Oficial que se encontraban en su camino. Los propietarios de la tierra y de la industria no 
eran tampoco, como suponían sus padres y como ellos mismos pensaban hasta pocos días antes, los antiguos 
Pater-familiae con la grave responsabilidad de alimentar y educar a sus colonos y obreros hasta que éstos por su 
trabajo y merecimientos conseguían emanciparse y de aquí la consecuencia de considerar enemigo a todo el que 
honradamente poseía un trozo de tierra (en Mallorca ha desaparecido el latifundio) o regentaba una industria. 
 Cierto que aún no habíamos llegado a levantar el puño amenazador ni en las calles de Palma había 
corrido la sangre como en otras Capitales, pero se vislumbraban las chispas que, de no acudir a tiempo, habían 
de producir el incendio.” Ibid. 
48 .- En aquest sentit, Martínez de Tejada escrivia: “Un día hizo explosión un petardo en la Casa del 
Pueblo: no se pudo encontrar al autor o autores de su colocación y hasta es muy verosimil que fuera debido a 
algún afiliado porque solamente sirvió para que a ciencia y paciencia de las Autoridades se lanzara a la calle la 
grey borreguil y a los gritos de ¡Muera el fascismo! y ¡Abajo la burguesía! se dedicaran a la para ellos dulce 
tarea de destruir y quemar todo lo que se les antojaba. Sufrieron las iras de la manada, la casa de Renovación 
Española y Acción Popular, las Iglesias de Santa Fé y San Jaime y no se puede preveer hasta donde hubiera 
llegado la barbarie si el General Goded no hubiera mandado un atento recado al Poncio, diciéndole que si las 
fuerzas dependientes de su autoridad no bastaban para mantener el orden, él la daría a las del Ejército para que 
saliesen a la calle. Esto bastó para que inmediatamente se diese la voz de alto el fuego, prueba evidente de las 
concomitancias existentes entre el Gobernador y las patrullas incendiarias que cumplían a maravilla la consigna. 
Un detalle significativo: poco después de los sucesos pasó el autor en compañía de otros compañeros por la 
Iglesia de San Jaime donde entraron para saciar la curiosidad de ver los destrozos hechos: no eran muchos en 
verdad, porque, sin duda, fué corto el tiempo de que dispusieron, pero dió la casualidad de que los cepillos, que 
en gran número existen en las Capillas de esa Parroquia, estaban todos desvalijados; un poquito de ideal y otro 
poquito de arramblar con lo que se pueda, aunque ignoro, por supuesto, si esta segunda consigna tenía el mismo 
origen que la primera. 
 Estos chispazos y otros mil pequeños detalles que a diario nos daban indicios de que el enemigo no 
dormía, eran señales barométricas indubitables de que la tempestad se aproximaba y de que Mallorca no estaba 
fuera de la órbita en que aquella había de descargar. Era necesario preparar y preparar con rapidez las fuerzas de 
que incondicionalmente se disponía.” Ibid. 
49 .- En el text “Mallorca salvó a España” (del 4 de maig de 1937), Gay de Montellà recordava la 
importància estratègica de Mallorca i es demanava què havia passat a Palma el matí del 19 de juliol. Contestava 
afirmant “Sobre aviso de las autoridades militares del complot revolucionario que debía estallar dentro de pocos 
días obedeciendo las órdenes del Frente Popular y del Komintern, la ciudad estaba en pie de guerra. Habían sido 
detenidos los cabecillas de la proyectada revuelta y había sido intervenida la llamada Casa del Pueblo. Del 
castillo de San Carlos, donde extinguían condena por la sublevación de Alcalá de Henares, habían sido dejados 
en libertad los 29 oficiales de caballería que poco tiempo antes habían sido traídos a la isla. Cada uno de ellos 
tuvo su puesto en los cuadros del Ejército, de la Falange y del Requeté que unidos hicieron frente a la subversión 
en las calles y plazas, tomando posesión de los edificios públicos de los cuarteles y de sus parques de 
armamentos. En las refriegas con los revolucionarios habían caído los tenientes Lizasoain, Torres y Barges y el 
falangista Barbará. 
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El 1940, també sortí publicat el llibre del tinent coronel i cap de la Prefectura de Serveis 
d’Intendència de Mallorca, Miquel Truyol Martorell La Intendencia de Baleares en el 
Glorioso Movimiento Nacional 1936-1939.50 El llibre, amb gran profusió de dades i 
estadístiques, se centrava en la tasca duita a terme pel cos d’Intendència de Mallorca durant 
la Guerra Civil i destacava l’aportació de l’illa amb material i homes a l’Exèrcit nacional. En 
l’obra, les referències al període republicà eren escasses: la plantilla de les tropes 
d’Intendència de les Balears abans de l’aixecament militar, la seva presidència (1933) de la 
ponència sobre l’“Estudio Geográfico de la Isla de Mallorca desde el punto de vista 
Económico”, algunes informacions sobre la situació econòmica de certs sectors industrials 
abans del juliol de 193651 i alguna valoració econòmica sobre el Govern de la República.52 
També destacaven algunes informacions de primera mà sobre els incidents de la base del Port 
de Pollença el 20 de juliol. 
El 1941, aparegué a Madrid el volum quart, tom XVI, de la Historia de la Cruzada Española, 
sota la direcció literària de Joaquín Arrarás Iribarren.53 Aquest capítol duia una àmplia 
descripció d’”El Alzamiento. Baleares”, que anava de la pàgina 256 a 333.54 Es dedicaven 

 Mandaba la plaza el general Goded, el cual esperaba el día antes noticias de Barcelona. Hay quienes 
aseguran que las noticias llegaron por telegrama, pero que este despacho no fué entregado al general. En él 
quizás se le decía que el Movimiento que debía estallar en la madrugada del domingo había sido descubierto por 
la Generalidad. Sea lo que fuere, el general, obedeciendo a la consigna que tenía, tomó puesto a media mañana 
en un hidroavión que le condujo a Barcelona, después de entregar el mando de la isla interinamente hasta tanto 
no llegara de Mahón el general Bosch, a un coronel de Infantería.” GAY DE MONTELLÀ, Rafael: Atalayas de 
Mallorca. La guerra en el mar latino (julio 1936-abril 1939). Bosch, Casa Editorial. Barcelona, 1940, pàgs. 113-
114. 
50 .- TRUYOL MARTORELL, Miquel: La Intendencia de Baleares en el Glorioso Movimiento 
Nacional.1936-1939. Impremta de J. Tous. Palma, 1940. 
51 .- Sobre la indústria del calçat, Truyol assenyalava: “Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional, la 
industria del calzado atravesaba una crisis tan profunda que, puede decirse, estaba completamente muerta y el 
paro obrero en la misma podía considerarse como total.” Ibid., pàg. 107. 
52 .- Després de destacar l’aportació de Mallorca amb material i homes a l’Exèrcit franquista, Truyol 
afirmava que en les guerres “aparte de las indiscutibles victorias alcanzadas por las armas y por el ideal 
patriótico y religioso de la España Nacional, ha sido ganada, mas bien por el acertado desarrollo de la 
economía.” Acte seguit, indicava que “El Gobierno rojo desde su subida al poder, sin que queramos decir que 
prescindiera de ninguna de las cincuenta provincias, donde, con mayor intensidad, se dedicó a infiltrar las ideas 
comunistas fué en las regiones catalana, vascongada y asturiana, en las cuales, por ser precisamente las más 
industriales y mineras, era más fácil y les resultaba más conveniente prendieran las doctrinas disolventes; y con 
ello, al iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional, se quedaron los rojos con casi todo el oro, que lo robaron de 
los bancos y de los particulares y con la casi totalidad de las industrias y minas, mientras que los nacionales 
dominaron solamente las provincias más pobres y en su mayoría agrícolas.” Ibid, pàg. 149. 
53 .- BLANCO RODRÍGUEZ, Juan Andrés: “La historiografía de la Guerra Civil Española”, a Hispania 
Nova, núm. 7. (2007) comenta que la historiografia de “la Cruzada” té un acabat exemple amb l’estudi de 
Joaquín Arrarás: “es obra de policías, que se apoderan de documentación y la destruyen, militares, 
propagandistas del gobierno franquista y clero, que buscan cimentar la alianza entre el régimen y la iglesia y 
halagar el ejército.” 
54 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Col. “Biblioteca 
Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, pàgs. 40-41 assenyala: “És una visió 
extensa i coherent –dins la línia de la Historia de la Cruzada-, extraordinàriament ben informada i especialment 
completa pel que fa a Mallorca, que degué ésser escrita per Francesc Ferrari Billoch (esmentat com a 
col·laborador a la pàg. 609). De tota manera, he pogut saber a través de Rafael Ferrer Massanet –periodista 
manacorí, amic de Ferrari-, que la base de la relació de la Historia de la Cruzada procedeix d’un text redactat 
per un altre manacorí, mossèn Mateu Nebot Antig, capellà castrense que treballava a Capitania General de 
Palma, al qual fou encomanat, l’octubre de 1938, l’estudi de la documentació referent a la guerra a Mallorca. 
Aquesta col·laboració entre Nebot i Ferrari explicaria alhora l’enorme valor del text de la Historia de la Cruzada 
–sobretot pel que fa a Mallorca- i el seu to literari, molt superior al que ens manifesten els altres escrits de Nebot. 
Amb tot, com era inevitable en una història “oficial”, són omeses les referències a l’actuació poc decidida –des 
del punt de vista “nacional”- de Díaz de Freijó i d’altres caps i oficials, i no hi ha cap esment al consell de guerra 
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dos capítols a Mallorca i un a Menorca. Es tractaven els preparatius del cop d’Estat a 
Mallorca, dirigits pel comandant militar Manuel Goded, la conspiració, la Junta Divisionària, 
el canvi de Goded de posar-se al davant de l’aixecament a Barcelona enlloc de València, 
l’entrevista de Goded amb el governador civil Antonio Espina, la mobilització de les forces 
civils –Falange, Acció Popular Agrària, Renovació Espanyola i la Comunió Tradicionalista-, 
l’actuació del Front Popular d’Esquerres per defensar el règim i la proclamació de l’Estat de 
Guerra.55 
Així mateix, el 1937, Joaquín Arrarás publicà la primera biografia significativa –com la 
defineix Paul Preston-56 sobre el general Francisco Franco, en la qual feia referència a la seva 
etapa com a comandant militar de les Balears (febrer de 1933-febrer de 1935).57 El biògraf de 
Franco destacava la preocupació i les inquietuds del general sobre “el procés revolucionari”,58 
les temptatives de passar-se a la política –fins i tot concretava l’arribada a Palma d’un delegat 
d’Acció Popular per oferir-li un lloc en la candidatura de Madrid o en una altra província en 
els comicis generals de novembre de 1933- i la seva “crisi espiritual.” Però, a Mallorca, el 
comandant militar es dedicà a estudiar qüestions militars estratègiques –com el 
desembarcament del rei Jaume I- i a elaborar un pla de defensa de les illes, que es començà a 
dur a terme durant el ministeri de la Guerra de Gil Robles. 

dut a terme per ordre directa de Franco contra els més destacats d’aquests, ni les sancions o les al·lèrgies contra 
altres.” 
55 .- El text, després de destacar l’estabilitat de la societat mallorquina, atribuïa la tensió revolucionària 
“sólo entre forasteros y trashumantes, llegados de los barrios obreros y de los alborotados puertos de Valencia y 
Barcelona –cargadores del muelle, tripulaciones de buques, tranviarios y ferroviarios, empleadillos 
presuntuosos-, podía operar sus fermentaciones la levadura revolucionaria, y si hubo por entonces algún conato 
de motín fué entre esta capa superficial y advenediza, sin contagio del resto, y, por tanto, sin trascendencia 
alguna. Claro es que la República había trastornado de tal suerte la sociedad española, que también en Baleares 
algunos “amos”, es decir, arrendadores de tierras bien acomodados, saliéronse de su quicio queriendo cambiar su 
honrosa categoría social por la despreciable de cacique político o por cargos de alcaldes y concejales 
republicanos. Pero su influjo apenas modificó la fisonomía del país. Había en Mallorca todas las organizaciones 
políticas y obreras de izquierda, desde el partido socialista, la U. G. T. y la C. N. T., a la Unión Republicana y 
una “Esquerra Balear”, aborto de la catalana separatista, y hasta una “Masa Coral Antifascista” y una lógica 
masónica llamada “Pitágoras”. Pero ni sus afiliados eran muchos ni tampoco, en su mayoría, convencidos y 
fanáticos, sino espíritus acomodaticios, ambiciosos o simplemente tímidos. Por eso, en el plan general formulado 
por el comunismo para realizar la revolución social en España, no daba a sus organismos en Baleares otra misión 
que la de resistir. Y por su parte, el general Goded decía que, para resolver los pequeños conflictos y disturbios, 
sin raíz ni consistencia, que a veces intentaban promover los dirigentes del Frente Popular, no eran precisos más 
que los puños.” “El Alzamiento VII. Baleares”, a Historia de la Cruzada Española. Vol. IV. Tom 16. Ediciones 
Españolas, S. A. Madrid, 1941, pàgs. 256-257. 
56 .- Preston afirma que “Arrarás había sido amigo de Franco desde 1917 cuando ambos se alojaban en el 
mismo hotel de Oviedo. Su biografía era importante porque estaba claramente basada en entrevistas y 
conversaciones con Franco, lo cual significaba que lo que Arrarás contaba sobre la infancia de Franco, la 
perfección y religiosidad de su madre, o su ascenso en el Ejército de soldado raso a general, era, en efecto, la 
versión del propio Caudillo.” PRESTON, Paul: Franco, caudillo de España. Col. “Biblioteca Historia de 
España”. RBA Coleccionables, S.A. Barcelona, 2005, pàg. 15. 
57 .- Hem utilitzat ARRARÁS, Joaquín: Franco. Imprenta Aldecoa. Burgos, 1938, 5a edició, pàgs. 168-
171. Al catàleg de la Biblioteca Nacional de Madrid, d’aquest llibre hi consten nombroses edicions en castellà i 
diverses traduccions a l’italià –Il generalissimo Franco (Valentino Bompiani, 1937), al francès –Le général 
Franco (Les Editions de France, 1937), l’anglès –Francisco Franco: The thimes and the man (Bruce Publishing 
Company, 1939), i al danès Franco: Hans fantastiske liv og kamp (Dansk-Spansk Forlag, 1939). 
58 .- Arrarás Iribarren afirmava, referint-se a 1933, que “a la vista de la subversión imperante y de los 
estragos que va causando el proceso revolucionario, Franco sufre aquella depresión que ha ganado a tantos 
espíritus patriotras. ¿Queda algo por hacer? Ve cómo en todas las actividades nacionales son preteridos y 
arrumbados los méritos y valores positivos y cómo suben y se ensalzan aquellos otros decrépitos, postizos y 
deshonrados que el sectarismo reivindica, pulimenta y exalta. Es la hora de los protervos y de los peores.” 
ARRARÁS, Joaquín: Franco. Imprenta Aldecoa. Burgos, 1938, 5a edició, pàg. 168. 
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El 14 de novembre de 1942, el canonge i delegat provincial d’Educació Popular, Antoni 
Sancho Nebot, pronuncià una conferència sobre Franco, la darrera del cicle organitzat per la 
Delegació Provincial d’Educació Popular.59 Sancho estructurà la xerrada en tres aspectes 
sobre la figura de Franco en el “Movimiento Salvador”, en la prefectura de l’Estat i en el 
“Orden Nuevo.” Qualificava l’esquadra republicana com a “piratas”; reivindicava la guerra 
com a croada;60 justificava la intervenció de l’Exèrcit, encapçalat pel general Franco –
“Franco es Jefe del Estado Español por obra de Dios y voluntad de España” (pàg. 15)-; 
relacionava el pensament de José Antonio Primo de Rivera amb la gestió del Govern de 
Franco; destacava l’anulació de “las disposiciones sectarias de la malhadada República” 
relatives al laicisme i la defensa de la civilització cristiana per part del règim de Franco i el 
seu paper a nivell internacional, preveient la victòria de les potències de l’Eix. 
El 1948, el jesuïta Pere Blanco Trias va publicar el llibre El Colegio de Nuestra Señora de 
Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes históricos.61 Dedicava un apartat a la dissolució 
de la Companyia de Jesús els mesos de gener i febrer de 1932. Amb un to gairebé èpic en el 
qual destacava el suport de la ciutadania –que qualifica com “todo lo mejor de Palma”– a la 
comunitat, recordava l'evolució de l'expulsió dels pares i la incautació de l'edicifi de Monti-
sion el febrer de 1932. Afirmava "De todos es conocidos los acontecimientos, cada vez más 
tristes, que se fueron sucediendo, hasta surgir el glorioso Alzamiento Nacional del 17 de julio 
de 1936: muy pronto alboreó nueva era para la Compañía de Jesús en Mallorca. Incorporada 
nuestra Isla a la Cruzada por la libertad y salvación de España, e intérprete nuestro 
Gobernador Civil de su genuina significación y de la voluntad de nuestro invicto y 
provindencial Caudillo" que decidí la reposició de la Comunitat i el restabliment del Col·legi 
de Monti-sion.”62 
El 1955, l’antic cap provincial (1934-38) de Falange de les Balears, Alfonso de Zayas y de 
Bobadilla –marquès de Zayas-, publicà a Madrid el llibre Historia de la Vieja Guardia de 
Baleares. Cronològicament l’obra s’iniciava amb la constitució de la Falange a Mallorca i 
acabava amb l’inici de l’aixecament militar. Zayas, després d’explicar l’activitat violenta del 
partit feixista contra les autoritats republicanes en els darrers mesos de la República, 
explicava la gènesi del cop d’Estat, els fets del 18-19 de juliol i feia una relació –desigual- de 
la formació de les agrupacions de Falange als pobles de l’illa. A més, comentava l’actuació 
dels falangistes illencs en els primers mesos del conflicte bèl·lic.63 L’obra s’iniciava amb una 
dedicatòria al general Franco, una relació dels 78 camarades de la Vella Guàrdia de Falange 
de les Balears morts i un pròleg del llavors secretari general del Moviment Raimundo 
Fernández-Cuesta.64 El marquès de Zayas estructurava el llibre en dues parts: la primera, feia 

59 .- SANCHO, Antoni: Franco. Publicación del Círculo de Estudios. Tip. Vídua de Pizà. Palma, 1942. 
60 .- El canonge Sancho afirmava: “España estaba dividida. Dos grandes bandos se disputaban el terreno, 
luchando a brazo partido: las izquierdas y las derechas. Aquéllas iban uncidas al carro de Rusia y forzosamente 
tenían que declarar guerra a muerte, guerra encarnizada y sin cuartel, a quienquiera que intentase cerrarse el 
paso. Las derechas estaban atadas por sus propias predicaciones. Mil veces habían inculcado oportuna e 
importunamente el acatamiento al poder constituído. Por la fuerza de lógica de los principios debían oponerse a 
Franco. Y ved ahí el prodigio: a las pocas semanas toda la gente sensata y bien nacida se alistaba en las filas del 
Caudillo.” Ibid., pàgs. 5-6. 
61 .- BLANCO TRÍAS, Pedro, S. J.: El Colegio de Nuestra Señora de Montesion en Palma de Mallorca. 
Apuntes históricos. Impremta Mossèn Alcover. Palma, 1948, pàgs. 163-165. 
62 .- Ibid., pàgs 163-164. 
63 .- ZAYAS, Alfonso de: Historia de la Vieja Guardia de Baleares. Imprenta Sáez. Madrid, 1955. 
64 .- Fernández-Cuesta assenyalava que el llibre recollia “una serie de escenas y recuerdos con los que se 
reconstituye en visión panorámica bastante completa la historia de la Falange balear.” Així mateix, com a 
principals mèrits de l’obra destacava l’autenticitat –“porque está escrita por quien con más conocimiento de 
causa y acopio de datos la podía escribir: Alfonso de Zayas”- i l’esquematisme –“porque no hay en ella la menor 
concesión a la literatura ni a la fantasía: se nos cuenta lo que ocurrió, lisa y llanamente, tal como lo vieron sus 
ojos de falangista y militar.”- També manifestava la clara lliçó que es desprenia: “la de que España pese al 
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un recorregut des de la fundació de la Falange fins a l’inici de l’aixecament militar i, la 
segona, feia un recull de correspondència amb la Jefatura Nacional i la constitució i activitat 
de les agrupacions de Falange als municipis de les Balears. Aquest llibre, però, va ser retirat 
de la circulació per la pròpia Falange després de la seva aparició. 
Aprofitant la commemoració dels seus aniversaris aparegueren, el 1951, en complir-se el 
centenari del Círculo Mallorquín, un treball de Julio Sanmartín sobre la història de la 
societat65 i, el 1961, en commemoració dels 75è de la fundació la Cambra Oficial de Comerç, 
Indústria i Navegació de Palma, un estudi del geògraf Bartomeu Barceló sobre l’entitat.66 
 
1.5.1.4. Nous plantejaments i estudis 
Per contra, el 1958, a l’exili de Mèxic, l’Institut Català de Cultura publicà l’obra Caliu: 
Records de mestres i amics, del polític i escriptor català Lluís Nicolau d'Olwer. El llibre, del 
qual se’n feren 1.000 exemplars, s’acabà d’imprimir als tallers de l'Editorial Fournier, S. A., -
dirigida per Joan B. Climent-, el 20 de gener del 1958, dia en què l'autor complia setanta 
anys. L’antic ministre del Govern Provisional de la República dedicava el capítol “La meva 
Mallorca” a recordar la seva vinculació amb l’illa i les relacions culturals entre Catalunya i 
Mallorca. S’estenia en rememorar la visita que havia fet a Palma (novembre de 1931) per 
lliurar a la ciutat de Palma el bosc i el castell de Bellver.67 Així mateix, feia especial esment a 

complejo de partidos que la dividían y la clara influencia marxista de que estaban impregnadas las 
organizaciones obreras, inició en 1933 la gran empresa de su reconstrucción histórica, preparándose a sacudir el 
yugo de las oligarquías políticas imperantes y a tirar por la borda todo el lastre de un liberalismo trasnochado e 
inútilmente polemizante que le impedía actuar con vivacidad y nervio. Se podrá objetar que fueron sólo unas 
minorías las que adoptaron esa actitud neta de lucha contra el conformismo y la disgregación; pero, si es ello 
cierto, no lo es menos que estas minorías se reclutaron con pasmosa facilidad y en todos los medios sociales, 
incluso entre los más hostiles. Tampoco puede olvidarse el cerco de silencio en que se desenvolvió nuestra 
propaganda y la deformación constante de que fueron objeto nuestros hombres y nuestros actos. Pues bien, a 
pesar de estos obstáculos y de la irritante beligerancia con que se nos atacó desde el Poder, a pesar de las 
persecuciones, encarcelamientos y asesinatos de nuestros militantes, la doctrina falangista cundió con 
entusiasmo y halló prosélitos en todas las tierras españolas y entre todos sus hombres.” Ibid., pàgs. 9-10. 
65 .- SANMARTÍN PEREA, Julio: Los cien años del Círculo Mallorquín. 1851-1951. Imp. Mossèn 
Alcover. Palma, 1951. En aquesta edició per commemorar el centenari de l’entitat, en ple franquisme, gairebé no 
hi ha referències al període republicà. Així i tot, hem d’assenyalar les referències a la crisi de l’entitat el 1934, 
l’intent d’instal·lar-hi la ruleta de Straus i Perlo –que donà origen a l’escàndol de l’Estraperlo- i l’incident que 
s’hi produí la nit de cap d’any de 1932, quan “al intentar que se recibiera el nuevo año de 1932 al son del 
“Himno de Riego”, según era costumbre viniera haciéndose con la “Marcha Real” después de comer los 
presentes las doce uvas simbólicas.” L’autor fa coincidir l’etapa republicana amb una forta crisi de l’entitat.  
66 .- BARCELÓ PONS, Bartomeu: La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de 
Mallorca: 75 años de actividad (1886-1961). Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación. Gràfiques 
Miramar. Palma, 1961. Es tractava d’un llibre commemoratiu de les noces de diamant de la Cambra, en el qual 
hi destacava la informació sobre el període republicà al capítol sobre “La Cámara de Palma desde 1929 a 1936”, 
pàgs. 37-38. Hi detallava els organismes en els quals hi tenia representació l’entitat. L’autor afirma que “La vida 
de la Cámara en los años de la República estuvo consagrada a solucionar los problemas que aquellas 
circunstancias políticas plantearon a la economía de la nación y que afectaban a la de nuestra Isla.” Pensam que 
gairebé l’única concessió que feia a la història oficial era quan comentava que la Cambra “posteriormente prestó 
su apoyo a todos los empresarios perjudicados por las nuevas leyes sociales del Gobierno” (pàg. 38). 
67 .- Nicolau d’Olwer assenyalava: “Els parlaments i els brindis, naturalment, van ésser tots en la llengua 
dels ciutadans. “La República –jo els deia- no és un canvi de façana, no és una substitució de persones en l’alta 
magistratura de l’Estat: és el capgirell total del concepte de la sobirania. En règim democràtic la sobirania és del 
poble, dels ciutadans. Mallorquins, amb la República sou lliures. Per això, en nom de la República ningú no té 
dret d’imposar-vos unes autoritats, unes institucions, una cultura que vosaltres rebutgéssiu. Per això com a 
ministre de la República jo us parlo en la vostra llengua, que per sort també és la meva, la llengua gloriosa de 
Ramon Llull.” NICOLAU D’OLWER, Lluís: Caliu: Records de mestres i amics. Institut Català de Cultura. 
Mèxic, 1958, pàg. 233. 
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les figures dels aleshores batles de Palma Francesc Villalonga i Emili Darder –destacant el 
seu “martiri.”-68 
El 1967, l’Editorial Daedalus inaugurava la seva col·lecció “Realitats i mites” –dirigida pel 
geògraf Bartomeu Barceló-, amb el llibre de Josep Melià Els mallorquins. En aquesta obra, 
acabada de redactar la tardor de 1964, l’autor es lamentava en la introducció que “el llibre 
que em proposava d’escriure ja neixia tarat. Primer, per manca de materials, que, si poc 
abundosos en tot el que es refereix a Mallorca, en la qüestió socio-econòmica els creiem 
pràcticament inexistents.”69 Malgrat aquesta evident manca d’investigacions sobre la primera 
meitat del segle XX i també segurament per una autocensura de Melià –aleshores necessària 
per superar la censura prèvia per obtenir el permís oficial per a l’edició del llibre- hi ha en el 
treball una manca de referències al període republicà.70 Aquell mateix any, Melià també 
publicà el llibre Cap a una interpretació de la història de Mallorca.71 En aquest opuscle, 
Melià ja feia alguns referències a l’etapa republicana, concretament a la tasca de l’Associació 
per la Cultura de Mallorca, l’aprovació del Projecte d’Estatut Autonòmic de Mallorca i 
Eivissa i els intents del diputat a Corts Constituents Gabriel Alomar per fer-lo tirar endavant 
a Madrid. 
Mentre la majoria dels historiadors defugien les recerques sobre aspectes històrics del segle 
XX, des del decenni de 1960, el Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca, dirigit pel geògraf Bartomeu Barceló Pons, va incloure 
alguns notables estudis sobre aspectes econòmics i demogràfics. En són bona mostra els 
treballs de Bartomeu Barceló sobre el turisme a Mallorca entre el període 1925-193672 i sobre 
demografia –l’evolució demogràfica dels municipis de Mallorca73 i les piràmides de 
població;-74 de Joan Pou Muntaner sobre les comunicacions marítimes i el moviment de 
passatgers i de mercaderies del port de Palma;75 de Miquel Ferrer Flórez sobre l’evolució 

68 .- Nicolau d’Olwer comentava: “Emili Darder, accentuat per la magror l’òval de la seva cara, trencat el 
color per la malaltia, els ulls brillant d’entusiasme, descabdellava projectes, traçava perspectives, amb els seus 
dits llargs i prims semblava acaronar la nova Mallorca, definitivament renascuda, que sota l’ègida de la 
República reprenia el seu lloc al costat de Catalunya. Ningú més ben situat que Emili Darder per conduir 
Mallorca pels seus retrobats camins.” Ibid, pàg. 234. 
69 .- MELIÀ, Josep: Els mallorquins. Col. “Realitats i mites”, 1. Editorial Daedalus. Palma, 1967, pàg. 21. 
70 .- Gairebé l’única referència era una nota, en la introducció, “al famós Missatge als mallorquins” dirigit 
pels intel·lectuals catalans als mallorquins la primavera de 1936.” Ibid., pàg. 22. Ben segur, Melià coneixia les 
intenses relacions culturals i polítiques entre els republicans catalanistes del Principat i de Mallorca, però que no 
són analitzades en el treball. 
71 .- MELIÀ PERICÀS, Josep: Cap a una interpretació de la història de Mallorca. Ed. Mediterrània. 
Barcelona, 1967. El 2006, Hora Nova en féu una nova edició a la Col. “Biblioteca d’escriptors mallorquins”, 
amb un excel·lent estudi introductori d’Antoni Marimon. 
72 .- BARCELÓ PONS, Bartomeu: “El turismo en Mallorca en la época de 1925 a 1936”, a Boletín de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núms. 651-652. Palma, abril-
setembre de 1966, pàgs. 47-61. 
73 .- BARCELÓ PONS, Bartomeu: “Evolución de la población en los Municipios de la Isla de Mallorca”, 
a Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núm. 637. Any 
LXIV. Palma, octubre-desembre de 1962, pàgs. 251-253 [amb una taula d’evolució de la població de Mallorca, 
per municipis, des de 1591 a 1960]. 
74 .- BARCELÓ PONS, Bartomeu: “Las pirámides de Población de las Islas Baleares”, a Boletín de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núm. 661. Any LXX. Palma, 
octubre-desembre de 1968, pàgs. 199-206 [es tractava d’un resum dels capítols de l’estudi de l’estructura de la 
població per sexe i edats de la tesi doctoral de l’autor. Barceló Pons ofereix les piràmides de població de 1930 de 
les Balears i de Palma]. 
75 .- POU MUNTANER, Joan: “Las comunicaciones marítimas en las Islas Baleares en los siglos XIX-XX 
(II)”, a Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núms. 643. 
Any LXVI. Palma, abril-juny de 1964, pàgs. 77-105 [especialment l’apartat V entre 1910-1936, pàgs. 77-88], i 
POU MUNTANER, Joan: “El Puerto de Palma de Mallorca (continuación)”, a Boletín de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núms. 650. Any LXVIII. Palma, gener-març de 1966, 
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demogràfica dels municipis de la Serra de Tramuntana,76i d’Alberto Quintana sobre el 
moviment de mercaderies del port de Palma.77 El 1970, Bartomeu Barceló publicà la tesi 
sobre l’evolució de l’estructura de la població de les Illes Balears.78 En aquest sentit, també 
hem de destacar el treball de síntesi de Lluís Alemany sobre la banca de les Balears.79 
Entre el 1965 i el 1973, l’escriptor Lluís Fàbregas publicà la trilogia Ca-Nostra (50 años de 
vida palmesana,80 en la qual en el volum III, feia petits esbossos lloant la tasca de 
l’Associació per la Cultura de Mallorca (pàgs. 155-156) i la figura de Gabriel Alomar (pàgs. 
168-176).81 
Així mateix, el 1967, els historiadors catalans Emili Giralt, Albert Balcells i Josep Termes 
publicaren la síntesi sobre els moviments socials a Catalunya, País Valencià i les Illes que, 
tot i no fer cap referència al període republicà a les Balears, constituí un treball de referència 
que, sens dubte, estimulà en la dècada posterior nombrosos estudis sobre les illes.82 
Dins aquest context historiogràfic de concloure la contemporeneïtat el 1931,83 el 1973 va 
resultar una extraordinària aportació i un hite en els estudis d’història contemporània de 
Mallorca el llibre de l’historiador català Pere Gabriel El moviment obrer a Mallorca.84 En 
aquest volum, Gabriel, dedicava una vuitantena de pàgines a analitzar el moviment obrer 
mallorquí durant el període republicà. Les principals fonts que utilitzava eren la premsa 

pàgs. 3-15 [especialment la pàg. 15 que ofereix per anys el moviment de passatgers i de mercaderies del port de 
Palma, que inclou els anys 1931-1936]. 
76 .- FERRER FLÓREZ, Miquel: “La evolución de la población de Mallorca y en especial de la Cordillera 
Norte”, a Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núms. 678-
679. Any LXXIII. Palma, gener, març i abril de 1973, pàgs. 3-60 [especialment l’evolució de la població del 
segle XX, fent referència al decenni de 1930, pàgs. 29-31 i 58]. 
77 .- QUINTANA PEÑUELA, Alberto: “El puerto de Palma de Mallorca”, a Boletín de la Cámara Oficial 
de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca, núms. 682. Any LXXIV. Palma, gener-març de 
1974, pàgs. 3-28 [especialment les sèries de moviment de mercaderies entre 1901 i 1971 i d’entrades i sortides 
de les principals mercaderies entre 1913 i 1971, pàgs. 22-27]. 
78 .- BARCELÓ PONS, Bartomeu: Evolución reciente y estructura actual de la población de las Islas 
Balears. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid-Eivissa, 1970. Es tractava de la seva tesi 
doctoral presentada i defensada en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona l’1 de juliol de 
1968. L’autor, en la segona part, analitzava l’evolució de la població de les Balears des de 1900 a 1965 (evolució 
i distribució, natalitat, mortalitat, nupcialitat, creixement natural, moviments migratoris i creixement absoltut). 
79 .- ALEMANY i VICH, Lluís: “Notas para una pequeña história de la Banca Balear”, a DIVERSOS 
AUTORS: Banco de Crédito Balear. Primer centenario. Impremta Mossèn Alcover. Palma, 1973, pàgs. 167-
193. 
80 .- FÀBREGAS i CUXART, Lluís: Ca-Nostra (50 años de vida palmesana). 3 vols. Edicions Cort. 
Palma, 1965 (I), 1966 (II) i 1973 (III). 
81 .- Lluís Fàbregas hi afirmava “La República Española nombró a Gabriel Alomar, Embajador de España 
en el Quirinal. Y su labor fue un acierto. Luego más tarde, desde 1936 al 38[sic], fue Embajador de Egipto. 
Murió en 1941 a los 68 años. Europa se resintió de la desaparición de Gabriel Alomar y las naciones americanas 
desde Méjico y por las islas del mar Caribe hasta los estados del Sur, toda la América Latina hicieron latente en 
magníficos editoriales el recuerdo póstumo del gran publicista hombre de lucha, idealista y poeta. Mallorca le 
está en deuda de lo mucho que por ella realizó, un hombre tan singular.” (pàg. 176). Així mateix, en el vol. I, 
pàg. 182, publicà una fotografia de la visita a Palma de Lluís Nicolau d’Olwer com a ministre el novembre de 
1931. 
82 .- GIRALT, Emili; BALCELLS, Albert i TERMES, Josep: Els moviments socials a Catalunya, País 
Valencià i les Illes. (Cronologia 1800-1939). Editorial Lavinia. Barcelona, 1967. Hi ha una segona edició 
ampliada d’Edicions de La Magrana, publicada a Barcelona el 1978. 
83 .- Resulta ben curiós que la Història de Mallorca, de mossèn Antoni Pons, apareguda en set volums 
entre el 1963 i el 1972, no passàs del segle XVIII. També les síntesis generals, tant del polígraf Gaspar Sabater 
Historia de las Baleares (Atlante. Palma, 1959 i Ediciones Cort. Palma, 1987) com de l’arquitecte Gabriel 
Alomar Esteva Ensayos sobre Historia de las Islas Baleares hasta el año 1800 (Palma, 1979) no incloguessin 
l’estudi dels segles XIX i XX. 
84 .- GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca. Col. “Biblioteca de cultura catalana”, 7. Ed. Curial. 
Barcelona, 1973. 

 46 

                                                                                                                                               



 

obrera (El Obrero Balear, Nuestra Palabra, Cultura Obrera, Unión y Cultura, Acción 
Social, Defensa Obrera i Cultura Social) i els periòdics polítics republicans (Ciutadania, 
Tribuna Libre, República i Antorxa), a més d’informacions orals –tot i no esmentar-les 
explícitament.- Dividia l’etapa en dos períodes: 1931-33 –la proclamació de la República i 
les eleccions generals de juny de 1931, l’actitud dels socialistes davant el nou règim, el 
desenvolupament organitzatiu socialista, la CNT, els comunistes i la UGT- i 1933-36 –les 
eleccions generals de novembre de 1933 i la vaga general, les tendències internes dels 
socialistes mallorquins, la política comunista, el paper secundari de la CNT, el Bloc Popular 
Antifeixista, les eleccions generals de febrer de 1936 i l’activitat del Front Popular.- Així 
mateix, a més d’un interessantíssim índex alfabètic, incloïa apèndixs sobre el 
desenvolupament del moviment societari obrer i de la Unió General de Treballadors de les 
Balears en particular i del nombre de vagues a l’illa. 
Un any abans, Pere Gabriel, a la revista Recerques, subtitulada “Història, Economia i 
Cultura”, havia fet públiques les seves primeres investigacions sobre les forces socialistes –
especialment l’Agrupació Socialista i les relacions amb la UGTB i el setmanari El Obrero 
Balear-, sindicalistes –l’Ateneu Sindicalista, la UGTB i la publicació Cultura Obrera, fent 
especial esment a les vagues- i comunistes –l’evolució del partit i el setmanari Nuestra 
Palabra- a Mallorca durant el període de 1929 fins al 1933.85 
El 1975, poc abans de la mort del general Franco, Gregori Mir, sota el pseudònim d’Anselm 
Llull, publicà a les Edicions Catalanes de París un nou i imprescindible treball, El 
Mallorquinisme polític (1840-1936). Del regionalisme al nacionalisme. El llibre, que va 
haver de circular pels canals clandestins de distribució, tingué un ampli ressò. Tal com 
assenyalava Gregori Mir, al pròleg a la segona edició de 1989, una de les necessitats de sortir 
publicada aquella obra era que “quan sovint tornava a Mallorca i establia contactes amb 
persones que militaven en l’oposició a l’antic règim, detectava una notable manca 
d’informació sobre el que havia passat fins a l’any 1936. La memòria històrica quasi s’havia 
perdut i les anàlisis sovint pecaven d’insuficiència.”86 Però, aquest llibre també obeïa a la 
necessitat de cercar referències democràtiques i autonòmiques al final de la dictadura 
franquista. Des del capítol XX (pàg. 154) fins al XXX (pàg. 323), Mir els dedicava a 
reproduir textos fonamentals del període republicà, fent especial esment als tres intents 
d’impulsar un Estatut d’Autonomia per a les Balears, la prohibició de les Corts Constituents 
de la federació de regions autònomes, el nacionalisme i socialisme d’Alexandre Jaume, la 
Federació Balear del Partit Comunista d’Espanya, l’Esquerra Republicana Balear i la 
intensificació de les relacions entre Catalunya i Mallorca.87 A més, incloïa annexos sobre una 
cronologia dels fets polítics i culturals, biografies dels autors dels textos i unes fitxes 
descriptives sobre els periòdics dels quals es publicaven textos.88 
El 1973, la Historia de Mallorca, coordinada i editada per Josep Mascaró i Passarius, s’havia 
començat a publicar en forma de fascicles, que s’enquadernaren en cinc volums, i comprenia 
des de la prehistòria fins el 1939. El 1975, Josep Mascaró Passarius publicà el treball –que 
Massot i Muntaner qualifica com “l’únic treball de síntesi que podem inscriure a l’escola 
“neofranquista”, de Mallorca”- de “La Segunda República española” i “El Movimiento 

85 .- GABRIEL, Pere: “Socialisme, sindicalisme i comunisme a Mallorca (1929-1933)”, a Recerques, 
núm. 2. Barcelona, 1972, pàgs. 163-189. 
86 .- MIR, Gregori: El mallorquinisme polític 1840-1936. Del regionalisme al nacionalisme. Vol. I. Col. 
“Els treballs i els dies”, 34. Editorial Moll. Mallorca, 1990, pàg. 10. 
87 .- Mir reprodueix articles sobretot de les publicacions periòdiques La Nostra Terra, Almanac de les 
Lletres, República, El Obrero Balear, El Día, Nuestra Palabra i La Veu de Mallorca. 
88 .- MIR, Gregori: El mallorquinisme polític 1840-1936. Del regionalisme al nacionalisme. Vol. II. Col. 
“Els treballs i els dies”, 35. Editorial Moll. Mallorca, 1990, pàgs. 327-363. 
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Nacional en Mallorca”.89 Mascaró Passarius dedicava, dividit en els volums IV i V de la seva 
obra, un total de 104 pàgines al període de la Segona República. Es tractava d’una aportació 
desigual, en la qual es mesclaven aspectes de la història del període republicà de Mallorca 
amb altres a nivell estatal i en apartats, a vegades, no gaire ordenats cronològicament. Pel que 
fa a les fonts que utilitzava, destacava sobretot la premsa –especialment el diari El Día-, però 
també feia algunes síntesis aprofitant la bibliografia existent aleshores90 i emprava les fonts 
orals.91 Així mateix, hem de destacar les aportacions sobre diferents partits i organitzacions 
sindicals, com la CNT, la UGT, el Partit Comunista, Renovació Espanyola, la Comunió 
Tradicionalista, la CEDA, Acció Popular Agrària i Esquerra Republicana Balear, a més de 
les anàlisis de les tres eleccions generals (juny de 1931, novembre de 1933 i febrer de 1936). 
El treball, amb una excel·lent ilustració procedent d’arxius particulars i també de l’autor, 
acabava amb una cronologia del que considerava els fets més rellevants des del 14 d’abril de 
1931 fins al 19 de juliol de 1936. 
 
1.5.2.- Transició democràtica i República: a la recerca de referents democràtics i 
autonòmics 
En plena Transició Democràtica i com succeïa arreu de tot l’Estat –com han assenyalat els 
professors Javier Tusell i Octavio Ruiz Manjón-, la majoria de joves historiadors 
contemporanistes que s’aproparen a la investigació històrica resultava molt atractiva “la 
recuperación de la cultura política que se había interrumpido con el trauma de la Guerra 
Civil.”92 Aquest fet suposà una proliferació dels estudis sobre el sistema polític republicà i els 
partits polítics, les pràctiques electorals, les organitzacions obreres i la qüestió autonòmica. 
Coincidint amb la Transició Democràtica, es produí un increment notable de la historiografia 
contemporània, especialment sobre la Guerra Civil, que feia constants referències als 
antecedents de la Segona República. 
El 1975, l’Editorial Curial, de Barcelona, començà a editar la revista Randa, dirigida per 
Josep Massot i Muntaner i coordinada per Margalida Tomàs. Ja en el primer número va 
incloure l’article “La guerra civil a Mallorca (I)”, de Josep Massot, el qual contenia 
referències al període republicà i se centrava en la bibliografia sobre la Guerra Civil i els dies 
de l’aixecament militar.93 El 1976, sortiren els volum 2, 3 i 4 de la revista. El núm. 2 amb 
articles de Josep Massot sobre “La guerra civil a Mallorca (II)” –sobre el desembarcament 

89 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Col. “Biblioteca 
Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, pàgs. 51-52, afirmava “Aquests 
capítols, sense gaire rigor científic, foren redactats per Mascaró Passarius mateix, fent servir premsa 
mallorquina, la bibliografia més coneguda, alguns escrits inèdits –el més curiós dels quals són les memòries del 
fantasiós Martí Pou i Rosselló- i informació oral del primera mà, d’un valor molt desigual; tot això fa que 
continguin alguna dada nova i que la seva consulta resulti profitosa. De toda manera, la contribució més 
remarcable d’aquesta història és la seva excel·lent il·lustració, procedent de diversos arxius particulars.”  
90 .- Per al conjunt de l’Estat, emprava les obres aleshores recents de Brian Crozier, Raymond Carr, Hugh 
Thomas, Ramón Tamames, José Luis Alcofar Nassaes, Peter Elstob, Jaime del Burgo, A. Lizarza, i les més 
clàssiques de Miguel Maura i de Joaquín Arrarás. Respecte a Mallorca, utilitzava els treballs de Pere Gabriel –
per redactar els capítols sobre el moviment obrer i els partits d’esquerres- i d’Alfonso de Zayas –per a l’apartat 
sobre la Falange.- 
91 .- Per a l’apartat de Renovació Espanyola, havia emprat les informacions orals de Salvador Beltran 
Font, Lluís Fàbregas Cuxart, Joaquim F. de Puigdorfila –comte d’Olocau-, Jordi Truyol Dezcallar –marquès de 
la Torre- i Pere Cotoner Cotoner –comte de Villardompardo-; pel del carlisme, de Damià Contestí i Sastre 
d’Esthacar, i pel de la CEDA i Acció Popular Agrària, de Francesc Juan de Sentmenat. 
92 .- RUIZ-MANJÓN, Octavio: “La Segunda República española. Balance historiográfico de una 
experiencia democratizadora”, a Ayer, núm. 63. Madrid, 2006, pàg. 286. 
93 .- MASSOT I MUNTANER, Josep: “La guerra civil a Mallorca (I)”, a Randa, núm. 1. Barcelona, 1975, 
pàgs. 153-180. 
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republicà de Bayo-94 i de l’investigador i llicenciat en filologia catalana Damià Ferrà-Ponç 
sobre “Cultura i política a Mallorca (I)” –la primera part del treball, “Tres precursors del 
feixisme?” (Jeroni Massanet i els germans Llorenç i Miquel Villalonga).-95 
Els números 3 i 4, foren dedicats monogràficament a “La República i la Guerra Civil a 
Mallorca”. Hi destacaven els articles del professor de filologia catalana Guillem Simó sobre 
el projecte d’Estatut d’Autonomia a les Balears de 1931,96 de Damià Ferrà-Ponç sobre 
“Cultura i política a Mallorca (II) i (III)” –en els quals descrivia les implicacions de la vida 
literària i plàstica de Mallorca amb els esdeveniments de la Segona República, la Guerra 
Civil i la postguerra-,97 de Josep Massot sobre “La guerra civil a Mallorca (III) i (IV),98 de 
Pere Gabriel sobre el dirigent socialista Alexandre Jaume99 i de Damià Ferrà-Ponç i Andreu 
Terrades sobre poètica i plàstica de la guerra civil a Mallorca.100 Així mateix, en el número 4, 
s’incloïa una cronologia de Mallorca entre 1930 i 1939, a càrrec de Pere Gabriel, Josep 
Massot i Damià Ferrà-Ponç.101 
El 1976, l’Editorial Moll publicà la tesi de llicenciatura del menorquí Josep Maria Quintana 
sobre el primer terç del segle XX a Menorca.102 La segona part de l’obra era dedicada a la 
proclamació de la Segona Republica, les eleccions municipals d’abril de 1931, els comicis 
generals de juny de 1931 i les eleccions complementàries d’octubre de 1931. Tot i que l’obra 
se centrava a l’illa de Menorca, en les anàlisis dels comicis a Corts, tant de juny com 
d’octubre de 1931, s’estudiava el conjunt de les Balears, especialment Mallorca i Menorca. A 
més, s’oferien dos apèndixcs amb els resultats de les eleccions a Corts de juny i d’octubre de 
1931 de la circumscripció de les Balears per municipis, emprant com a font les dades del 
Boletín Oficial de la Provincia de Baleares. 
Un nou hite historiogràfic el constituí l’aparició, el 1976, del llibre La Guerra Civil a 
Mallorca, de Josep Massot i Muntaner.103 Es tractava d’un recull dels quatre articles que, 
entre el 1975 i el 1976, havien aparegut a la revista Randa, i que Massot havia refet, afegint-
hi abundant informació. Tot i que l’obra se centrava en la Guerra Civil a l’illa, pel que fa al 

94 .- MASSOT I MUNTANER, Josep: “La guerra civil a Mallorca (II)”, a Randa, núm. 2. Barcelona, 
1976, pàgs. 151-181. 
95 .- FERRÀ-PONÇ, Damià: “Cultura i Política a Mallorca (I)”, a Randa, núm. 2. Barcelona, 1976, pàgs. 
123-150. 
96 .- SIMÓ, Guillem: “Notes per a una història del projecte d’Estatut d’Autonomia a les Illes (1931)”, a 
Randa, núm. 3. Barcelona, 1976, pàgs. 5-70. Com indicava l’autor, “aquestes notes únicament aspiren a ser una 
ordenació cronològica de les dades més significatives que inclouen els periòdics, majorment mallorquins, sobre 
el procés autonomista a Mallorca que s’inicia en proclamar-se la II República Espanyola (14 d’abril de 1931) i 
que culmina amb l’aprovació del Projecte Autonòmic de Mallorca i Eivissa (finals de juliol de 1931). La darrera 
part del treball recull les notícies entorn a les derivacions d’aquest fallit Projecte de 1931 i altres incidències dels 
impulsos autonomistes fins a les darreries de 1933. No cal dir que aquesta ordenació de dades no és ni aspira a 
ser exhaustiva.” (pàg. 5). 
97 .- FERRÀ-PONÇ, Damià: “Cultura i Política a Mallorca (II)”, a Randa, núm. 3. Barcelona, 1976, pàgs. 
71-106, i FERRÀ-PONÇ, Damià: “Cultura i Política a Mallorca (III)”, a Randa, núm. 4. Barcelona, 1976, pàgs. 
5-52. 
98 .- MASSOT I MUNTANER, Josep: “La guerra civil a Mallorca (III)”, a Randa, núm. 3. Barcelona, 
1976, pàgs. 107-166, i MASSOT I MUNTANER, Josep: “La guerra civil a Mallorca (IV)”, a Randa, núm. 4. 
Barcelona, 1976, pàgs. 53-142. 
99 .- GABRIEL, Pere: “Alexandre Jaume, primer intel·lectual socialista mallorquí”, a Randa, núm. 3. 
Barcelona, 1976, pàgs. 167-225. 
100 .- FERRÀ-PONÇ, Damià i TERRADES, Andreu: “Poètica i plàstica de la guerra civil a Mallorca 
(1936-1939)”, a Randa, núm. 4. Barcelona, 1976, pàgs. 172-216. 
101 .- GABRIEL, Pere; MASSOT i MUNTANER, Josep, i FERRÀ-PONÇ, Damià: “Cronologia de 
Mallorca (1930-1939)”, a Randa, núm. 4. Barcelona, 1976, pàgs. 244-266. 
102 .- QUINTANA, Josep Maria: Menorca, segle XX. De la Monarquia a la República. Col. “Els treballs i 
els dies”, 13. Editorial Moll. Mallorca, 1976. 
103 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: La guerra civil a Mallorca. Col.  “Biblioteca Serra d’Or”, 9. 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1976. 
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període de la Segona República, com a antecedent del conflicte bèl·lic, eren força 
interessants l’anàlisi –a la introducció– sobre la bibliografia del període i el capítol 2on sobre 
els “Tres dies de juliol (18/19-21)”, en el qual destacaven els apartat sobre “La República a 
l’Illa de la Calma” (pàgs. 27-34) i “La gènesi de l’”Alzamiento” (pàgs. 34-38). L’obra tingué 
un ampli ressò, tant entre els joves historiadors com entre un públic en general desitjos de 
conèixer un tema, fins aleshores “tabú”, com era la guerra dels tres anys. Sens dubte, aquesta 
obra satisfeia l’interès del públic lector amb un tractament molt rigorós i ben documentat de 
l’època estudiada. 
A Mallorca, a més dels treballs ja mencionats de la revista Randa i les aportacions de Josep 
Massot i Muntaner, hem de tenir en compte els articles d’història que aparegueren a la revista 
Lluc –de la qual n’era responsable l’Obra Cultural Balear des del gener de 1974.– Des de 
1976, aquesta revista cultural fou tribuna pública d’articles de divulgació històrica, molts dels 
quals anaven encaminats a enllaçar la recuperació de la democracia i de l’autonomia amb 
l’experiència republicana. Així, s’hi publicaren esboços biogràfics de polítics i intel·lectuals 
republicans com els del dirigent socialista Llorenç Bisbal –de Pere Gabriel-,104 de 
l’intel·lectual i polític Gabriel Alomar –d’Antoni Serra–,105 del batle de Palma Emili Darder –
de Josep Forteza-Rei–,106 de la dirigent comunista Aurora Picornell –d’Antoni Serra i de 
Llorenç Capellà–,107 i dels escriptors Pere Capellà –de Gabriel Janer i de Joan Miralles–108 i 
Miquel Àngel Colomar –d’Antoni Serra. –109 
Uns altres continguts històrics del període republicà als quals dedicà especial interès la 
revista Lluc varen ser els intents autonòmics i el regionalisme –treballs de Sebastià Serra, –110 
el fet educatiu –amb articles de Gabriel Janer Manila111 i Jaume Oliver–112 o les eleccions 
municipals –treball de Pere Gabriel, publicat uns mesos abans de les primeres eleccions 
municipals de la Transició democràtica. –113 
El 1977, en el primer número de Quaderns d’Alliberament –editat a Barcelona per Edicions 
La Magrana–, dedicat monogràficament a la “Qüestió nacional i lluita de classes” inclogué 

104 .- GABRIEL, Pere: "Llorenç Bisbal i Barceló, dirigent socialista a Mallorca", a Lluc, núm. 664. Palma, 
novembre de 1976, pàgs. 3-7. 
105 .- SERRA, Antoni: “Aproximació a Gabriel Alomar”, a Lluc, núm. 674. Palma, octubre de 1977, pàgs. 
6-11. 
106 .- FORTEZA-REI, Josep: “Semblança biogràfica d’Emili Darder”, a Lluc, núm. 663. Palma, octubre de 
1976, pàgs. 14-17. [Excel·lent esboç biogràfic basat fonamentalment, a més dels records personals de l’autor, 
amb el testimoni de la vídua de Darder, Miquela Rovira, i la utilització, com a font, de la revista La Nostra 
Terra]. 
107 .- SERRA, Antoni: “Aurora Picornell (1910-1937)”, a Lluc, núm. 677. Palma, gener-febrer de 1978, 
pàgs. 12-13; CAPELLÀ, Llorenç: “La mort d’Aurora Picornell: una vertitat crua”, a Lluc, núm. 677. Palma, 
gener-febrer de 1978, pàg. 14. 
108 .- JANER MANILA, Gabriel: “El teatre de Pere Capellà”, a Lluc, núm. 688. Palma, novembre-
desembre de 1979, pàgs. 21-28; MIRALLES i MONSERRAT, Joan: “En homenatge a Pere Capellà i Roca 
(1907-54),” a Lluc, núm. 687. Palma, setembre-octubre de 1979, pàgs. 22-25 (entrevista a la vídua de l’escriptor 
Maria Fornés). 
109 .- SERRA, Antoni: “Recordant en Miquel Angel Colomar”, a Lluc, núm. 685. Palma, maig-juny de 
1979, pàg. 23. 
110 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Estatut del 31 per a les illes Balears”, a Lluc, núm. 656. Palma, 
febrer de 1976, pàgs. 4-5; SERRA BUSQUETS, Sebastià: “El regionalisme a Mallorca durant la segona 
República”, a Lluc, núm. 677. Palma, gener-febrer de 1978, pàgs. 28-30 [reproduïa dos documents, una carta de 
Francesc Cambó a Bartomeu Fons del 30 de gener de 1931 i un manifest de l’1 de gener de 1936 del Partit 
Regionalista de Mallorca]. 
111 .- JANER MANILA, Gabriel: “L’ideari pedagògic de Gabriel Alomar”, a Lluc, núm. 674. Palma, 
octubre de 1977, pàgs. 11-14. 
112 .- OLIVER, Jaume: “L’arquitecte Guillem Forteza i les construccions escolars a les Illes”, a Lluc, núm. 
662. Palma, setembre de 1976, pàgs. 18-21. 
113 .- GABRIEL, Pere: “Les eleccions de 1931 a Palma. Notes apressades de presentació d’uns mapes 
electorals i d’unes taules de resultats”, a Lluc, núm. 683. Palma, gener-febrer de 1979, pàg. 4-12.  
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un article de Pere Jofre sobre la conciència nacional a les Illes durant la Segona República –
en el qual tractava la qüestió catalana i l’autonomia de les illes-114 i de Isabel Peñarrúbia 
sobre els comunistes i la qüestió nacional catalana (1931-32) –que tot i centrar-se en el cas 
català feia algunes referències a la Federació Comunista Catalano-Balear.–115 
Durant la Transició Democràtica, una de les principals línies d’investigació que centrà 
l’atenció dels joves historiadors i pedagogs va ser el fet educatiu. Així, destaquen les 
recerques de Jaume Oliver i Domenec Mateu sobre construccions escolars116 i de Gabriel 
Janer Manila sobre les missions pedagògiques,117 la política sanitario-escolar de l’Ajuntament 
de Palma118 i l’associació Joventut Escolar.119 També el 1978, Jaume Oliver publicà a 
l’Editorial Moll el llibre Escola i societat (L’ensenyament a les Illes en el segle XX).120 El 
llibre s’estructurava en dos clars apartats, el primer un conjunt d’estudis sobre el fet educatiu 
al llarg del segle XX i un segon, amb un aplec de 15 entrevistes a mestres. Respecte al 
període de la Segona República, a l’obra són molt interessants els capítols sobre “La Segona 
República i l’ensenyament” (pàgs. 48-55), “L’Església i l’ensenyament” (pàgs. 56-62) i “El 
decret de 1931 sobre bilingüisme escolar: una frustació per a les Illes” (pàgs. 63-68). 
El 1977, Josep Massot i Muntaner publicà el llibre Església i societat a la Mallorca del segle 
XX. Tal com assenyalava l’autor en el pròleg, aquest treball era continuació dels seus llibres 
Els mallorquins i la llengua autòctona (1972), Aproximació a la història religiosa de la 
Catalunya contemporània (1973) i La guerra civil a Mallorca (1976). L’obra dedicava un 
capítol del segon apartat a “L’Església de Mallorca durant la segona República” (pàgs. 115-
131) en el qual tractava de les relacions entre l’Església i la política –especialment l’actuació 
de l’Església davant el canvi de règim de la República i les reaccions davant l’onada 
d’anticlericalisme-, la renovació i estancament de la institució i l’Església davant la llengua i 
cultura autòctona.121 
El 1978, en plena discussió del procés autonòmic de les Balears, el jurista i professor de Dret 
Bartomeu Colom Pastor tragué el llibre L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears 
(Discussió i proposta d’un model d’organització político-administratiu.122 Es tractava d’una 
treballada i documentada proposta per un model d’autonomia per a les illes. En el primer 
capítol del llibre “Els models històrics”, feia un repàs a l’organització territorial de l’Estat 
des de la Constitució de Cadis i dedicava uns apartats a l’“Avantprojecte d’Estatut 

114 .- JOFRE, Pere: “La consciència nacional a Mallorca i a les Illes durant la Segona República”, a 
Quaderns d’Alliberament, núm. 1. Barcelona, 1977, pàgs. 117-124.  
115 .- PEÑARRÚBIA i MARQUÈS, Bel: “Els comunistes i la qüestió nacional catalana als anys 1931-
1932”, a Quaderns d’Alliberament, núm. 1. Barcelona, 1977, pàgs. 107-116. 
116 .- OLIVER, Jaume i MATEU, Domenec: “Les construccions escolars a les Illes Balears en el segle 
XX”, a II Jornades d’Història de l’Educació en els Països Catalanas. Comunicacions. Departament de 
Pedagogia. Facultad de Filosofia i Lletres. Palma, 1978, pàgs. 118-123. 
117 .- JANER MANILA, Gabriel: “Les Missions Pedagògiques a la Mallorca de la Segona República”, a II 
Jornades d’Història de l’Educació en els Països Catalanas. Comunicacions. Departament de Pedagogia. 
Facultad de Filosofia i Lletres. Palma, 1978, pàgs. 70-73.  
118 .- JANER MANILA, Gabriel: “La política sanitario-escolar de l’Ajuntament de Ciutat de Mallorca en 
temps de la Segona República”, a Comunicacions de les III Jornades d’Història de l’Educació als Països 
Catalans. Col·legi Universitari (Secció Lletres), Escola Universitària de Formació del Professorat d’EGB i 
Delegació I.C.E. de la U.A.B. Girona, novembre de 1979, pàgs. 189-190. 
119 .- JANER MANILA, Gabriel: “Aportació a l’estudi de l’educació a Mallorca durant la Segona 
República Espanyola: “Joventut Escolar”, a DIVERSOS AUTORS: L’educació a Mallorca. Aproximació 
històrica. Col. “Els treballs i els dies”, 16. Editorial Moll. Mallorca, 1977, pàgs. 187-209. 
120 .- OLIVER, Jaume: Escola i societat. (L’ensenyament a les Illes en el segle XX). Col. “Els treballs i els 
dies”, 18. Editorial Moll. Mallorca, 1978. 
121 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Església i societat a la Mallorca del segle XX. Col. “Biblioteca de 
cultura catalana”, 28. Ed. Curial. Barcelona, 1977. 
122 .- COLOM i PASTOR, Bartomeu: L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (Discussió i proposta 
d’un model d’organització político-administratiu. Col. “La mata de jonc”, 12. Ed. Curial. Barcelona, 1978.  
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d’Autonomia Balear (pàgs. 59-65), al “Projecte d’Estatut Autonòmic de Mallorca i Eivissa” 
(pàgs 65-67) i a “La Constitució del 1931: tres possibilitats” (pàgs. 68-70). 
Al començament de 1980, el professor Sebastià Serra Busquets publicà un avanç d’un capítol 
de la seva tesi doctoral amb l’article “Fonts per a l’estudi de la Segona República a les Illes 
Balears” que, com indicava el títol, detallava les fonts aleshores disponibles per a l’estudi del 
període republicà.123 El maig de 1981, Sebastià Serra presentà la tesi doctoral sobre la 
transició del final de la dictadura de Primo de Rivera a la Segona República a la Facultat de 
Lletres de la Universitat de les Illes Balears. Dirigida pel doctor Bartomeu Barceló Pons, el 
professor Serra Busquets va recollir un nombrós apèndix estadístic i documental –
concretament 353 documents-, presentats en tres volums. El setembre d’aquell any, Serra 
Busquets publicà un breu resum de la seva tesi a la revista Estudis Baleàrics. 124 Després de 
destacar les dinàmiques distintes de cada una de les illes de les Balears, estructurava el treball 
en cinc apartats sobre l’evolució de la població, l’activitat econòmica, la situació laboral –
condicions laborals, associacionisme obrer i presa de conciència de classe-, l’evolució del 
poder polític –en dos períodes: des de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera fins al 
12 d’abril de 1931 i des de la proclamació de la República fins al desembre de 1931 amb 
l’aprovació de la Constitució– i els partits polítics –fent especial esment a les eleccions 
generals a Corts Constituents i la discussió de l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia de les 
Illes Balears.– 
Així mateix, en el Segon Col·loqui Internacional Segona República Espanyola, celebrat a 
Tarragona entre el 7 i el 10 d’abril de 1981,125 Sebastià Serra i Dolors Medrano hi presentaren 
la comunicació “La propaganda electoral a les illes Balears durant la Segona República.”126 
Precisament, en el pròleg de les ponències d’aquell Col·loqui Internacional el professor 
Enrique Tierno Galván advertia que “la consideración historiográfica sobre la 2.ª República 
española no ha sido, por parte de los especialistas españoles, considerada con la objetividad y 
neutral intención que los acontecimientos históricos requieren. Esto es así al menos hasta la 
muerte del General Franco y el comienzo del actual período democrático. Es explicable, en 
algunos casos, por la enorme presión ideológica del régimen autoritario que siguió a la 
República y, en otros por falta de medios instrumentales suficientes sobre la República, que 
sobre la República hayan caído docenas de ensayos y aún libros, en los que se notan 
ausencias, limitaciones y desviaciones que es necesario corregir.”127 
El 13 d’octubre de 1981, Joan Ensenyat i Quintana llegí la memòria de llicenciatura Les 
eleccions del 16 de febrer de 1936 a Mallorca (Assaig de geografia social), dirigida pel 
doctor Bartomeu Barceló Pons. Ensenyat feia una anàlisi de les bases estructurals del període 
republicà a Mallorca, a més d’un acurat estudi sobre el procés electoral –formació de 
candidatures, campanya electoral i resultats electorals, especialment a la Part Forana i Palma 
–on els posava en relació amb l’estructura social.-128 

123 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Fonts per a l’estudi de la Segona República a les Illes Balears”, a 
Mayurqa, núm. 19. Palma, gener-desembre  de 1979-1980, pàgs. 245-249. 
124 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Les illes Balears de la Dictadura a la Segona República”, a Estudis 
Baleàrics, núm. 2. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, setembre de 1981, pàgs. 65-86. 
125 .- Edward MALEFAKIS: “La Segunda República Española: algunas observaciones personales en su 50 
aniversario”, a La II.ª República Española. Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la II.ª 
República Española. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1983, pàgs. 97-109, 
posà de manifest l’audiència i l’interès que despertà entre la gent al llarg dels quatre dies que durà el col·loqui. 
126 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià i MEDRANO BOSCH, Dolors: “La propaganda electoral a les illes 
Balears durant la Segona República”, a Col·loqui Internacional Segona República Espanyola. Comunicacions 
presentades a les ponències. Vol. 2. Universitat de Barcelona. Barcelona, 1981. 
127 .- La II.ª República Española. Ponencias presentadas al Coloquio Internacional sobre la II.ª República 
Española. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Barcelona, 1983, pàg. 9. 
128 .- ENSENYAT i QUINTANA, Joan: “Les eleccions del 16 de febrer de 1936 a Mallorca”, a Trabajos 
de Geografía, núm. 37. Palma, 1980-81, pàg. 91-105 [es tracta d’un resum de la seva memòria de llicenciatura]. 
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El 1982, el professor Miquel Duran Pastor publicà 1936 en Mallorca. Repertorio documental 
y notas establecidas a partir de la Memoria redactada por Mateo Nebot Antig. Con un 
apéndice documental relativo al período 1936-1939 en Menorca e Ibiza y Formentera.129 
L’obra, estructurada en quatre volums, constituí un repertori documental de primera 
magnitud sobre la Guerra Civil a les Balears. Així mateix, pel que feia al període de la 
Segona República, Duran recollia una notable documentació en el primer volum sobre els 
darrers mesos de la República a Mallorca, des de la victòria del Front Popular a les eleccions 
de febrer de 1936 –el primer text és del 24 de febrer- fins a l’aixecamet del 19 juliol de 1936 
i s’hi podien observar perfectament els detalls de la conspiració militar (pàgs. 39-62). A més, 
en el quart i darrer volum, el professor Duran va reproduir un interessantíssim apèndix gràfic, 
tant de fotografies com de facsímils de documents, en el qual hi havia un destacat apartat de 
fotografies anteriors a l’aixecament militar del 19 de juliol (pàgs. 667-674). 
El 1983, el professor de Dret Constitucional, Joan Oliver Araujo publicà un estudi sobre les 
eleccions a les Balears durant el període republicà que es va convertir en una obra de 
referència sobre el comportament electoral a les illes durant la Segona República.130 Oliver 
Araujo iniciava el treball amb un estudi sobre la legislació electoral vigent durant la Segona 
República, després analitzava els diferents processos electorals, amb un context social i 
polític dels comicis; la formació de candidatures i la campanya electoral, i els resultats 
electorals globals de la circumscripció de les Balears. El llibre acabava amb diversos 
apèndixs, com unes relacions biogràfiques –de la majoria de protagonistes polítics del 
període–, cronològica, de premsa –periòdics i revistes de l’època– i quadres i gràfics 
electorals de les Balears entre el 1976 i el 1982. 
Posteriorment (1986), Joan Oliver Araujo publicà un notable estudi sobre les eleccions 
generals del 16 de febrer de 1936.131 A més de fer una aproximació al bienni conservador –
fent especial referència als fets d’octubre de 1934–, analitzava les candidatures i la campanya 
electoral –Coalició de Dretes, Front Popular d’Esquerres i les posicions de Falange i de la 
CNT–, els resultats electorals –al conjunt de les Balears, a Palma, a la Part Forana i a 
Menorca, Eivissa i Formentera. – L’article també recollia un interessant apèndix sobre la 
bibliografia bàsica sobre “la realitat política” de la Segona República a les Balears. 
Des del punt de vista de la història local, al final de 1983, Mateu Morro i Marcè publicà un 
estudi sobre el moviment obrer i els partits d’esquerres al municipi de Santa Maria durant la 
Segona República.132 A l’article, es feia un acurat anàlisi dels inicis del nou règim republicà, 
de les organitzacions obreres i d’esquerres locals –Agrupació Socialista, la UGT, les 
Joventuts Socialistes Unificades, ERB i el Partit Comunista– dels processos electorals del 
període, l’etapa del Front Popular, la formació de Falange i l’aixecament militar. Aquest 
treball, que utilitzava bàsicament les fonts orals, la premsa i la documentació de l’Arxiu 
Municipal de Santa Maria, sens dubte, es convertí en una referència metodològica per a 
estudis posteriors des de l’àmbit local. En aquesta línia, el 1985, Brígida Vaquer publicà una 

129 .- DURAN PASTOR, Miquel: 1936 en Mallorca. Repertorio documental y notas establecidas a partir 
de la Memoria redactada por Mateo Nebot Antig. Con un apéndice documental relativo al período 1936-1939 
en Menorca e Ibiza y Formentera. 4 vols. Imagen/70. Palma, 1982. 
130 .- OLIVER ARAUJO, Joan: La II República en Baleares: Elecciones y partidos políticos. (Ensayo de 
sociología electoral balear). Institut d'Estudis Baleàrics. Palma de Mallorca, 1983. L’autor utilitza les dades 
electorals totals que publicà la premsa, especialment el diari La Última Hora. Hi hem detectat l’error a les 
eleccions generals de novembre de 1933 d’incloure els candidats de la llista Afirmació Dretana –integrada pel 
tradicionalista Josep Quint Zaforteza i Miguel Alcón, de la Dreta Autònoma Balear- en la candidatura del Partit 
Republicà Federal de Mallorca.  
131 .- OLIVER ARAUJO, Joan: “Las elecciones del Frente Popular en Baleares”, a Cuadernos de la 
Facultad de Derecho, núm. 13. Palma, 1986, pàgs. 23-59. 
132 .- MORRO i MARCÈ, Mateu: “Moviment obrer i partits d'esquerra a Santa Maria del Camí (1931-
1936)”, a Estudis Baleàrics, núm. 11. Palma, desembre de 1983, pàgs. 67-90. 
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aproximació sobre les organitzacions obreres de Sóller durant el període republicà.133 Hi 
analitzava –emprant com a fonts principals el setmanari Sóller, el quinzenari Unión y Cultura 
i la documentació municipal– les organitzacions de tendència cenetista, catòlica i ugetista, 
amb les seves principals reivindicacions i actuacions.  
El 1985, Jerònia Pons Pons publicà a la Col·lecció de Monografies Llosetines –suplement de 
la revista local Lloseta– el treball Lloseta durant la Segona República (1931-1936).134 Es 
tractava del primer estudi monogràfic sobre el període republicà a un municipi de Mallorca. 
Tot i la brevetat del treball (9 pàgines), l’autora feia una anàlisi de les bases estructurals del 
municipi –demografia i situació econòmica–, dels partits polítics i sindicats, de les 
repercussions dels fets d’octubre de 1934, dels mítings, de les vagues, de les eleccions –sense 
aportar les dades dels diversos comicis-, una evolució dels diversos consistoris del període 
republicà i una aproximació sobre les activitats culturals. 
 
1.5.2.1. Els treballs de síntesi i les cronologies 
Com ja hem esmentat, el primer treball de síntesi sobre el període de la Segona República a 
Mallorca el trobam en el capítol corresponent de la Historia de Mallorca, coordinada per 
Josep Mascaró Passarius. 
El 1978, l’historiador Pere Xamena publicà la síntesi Història de Mallorca –que es convertí 
en un vertader manual d’història de l’illa- que en el capítol X sobre “El segle XX” dedicava 
una excel·lent síntesi de tres planes a l’etapa de la Segona República. (pàgs. 341-343).135  
El 1979, coincidint amb la festa del Llibre, aparegué l’Atlas de les Illes Balears. Geogràfic, 
Econòmic, Històric, editat per Diàfora, S.A.136 S’encarregà de l’àmbit d’història 
contemporània el professor Bartomeu Barceló, que tingué com a col·laboradors Sebastià 
Serra i Pere Brunet. Pel que feia a l’etapa de la Segona Repúblicana, publicava mapes 
temàtics per municipis de les eleccions generals de 1931, 1933 i 1936 (pàgs. 65-66) i la 
implantació territorial de les organitzacions sindicals (pàg. 66) així com en l’apartat de 
comentari de mapes es feia referència al moviment obrer i a les eleccions del període 
republicà (pàg. 85). 
El 1980, l’escriptor i pedagog Gabriel Janer Manila publicà un llibre de caràcter didàctic, 
titulat Història de l’illa de Mallorca explicada així com jo hauria volgut que me l’haguessin 
contada.137 Es tractava d’un resum de la història de Mallorca, ben explicat, complet i atractiu, 
per als escolars de l’illa, en el qual, a les pàgines 91-93, hi feia una breu síntesi de la Segona 
República a Mallorca. 
El 1981, Joan Ensenyat i Sebastià Serra també publicaren dos articles a la revista Elements 
sobre el període de la Segona República a les Balears, el primer amb la proposta d’un 

133 .- VAQUER ESTADES, Brígida: “Aproximació a les organitzacions obreres de Sóller: 1931-1936”, 
Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 839. Tom 41. Palma, 1985. págs. 445-457. 
134 .- PONS i PONS, Jerònia: Lloseta durant la Segona República. 1931-1936. Col. “Es Morull”, 4. [s.n.] 
Lloseta, 1985. 
135 .- XAMENA FIOL, Pere: Història de Mallorca. Editorial Moll. Mallorca, 1978. Tenint en compte 
l’estat historiogràfic d’aleshores sobre el període republicà, la síntesi és força acurada. Simplement, ens sembla 
exigerada l’afirmació que “fou cremada l’església de Santa Fe” (pàg. 343) arran de la reacció dels sindicats i 
partits d’esquerres amb motiu de la bomba de la Casa del Poble, amb la declaració el 5 de juny de 1936 d’una 
vaga general i una manifestació, que quan es dissolgué alguns grups assaltaren diversos locals dels partits de 
dretes i intentaren cremar alguns mobles i objectes de les esglésies de Sant Jaume i de Santa Fe, de Palma. 
136 .- MATAS i TORT, Jaume (coord.): Atlas de les Illes Balears. Geogràfic, Econòmic, Històric. Diàfora, 
S. A. Barcelona, 1979 [edició especial patrocinada per la Caixa de Pensions “la Caixa”] 
137 .- JANER MANILA, Gabriel: Història de l’illa de Mallorca explicada així com jo hauria volgut que me 
l’haguessin contada. Ed. Moll. Palma, 1980. 
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esquema de treball sobre l’etapa i un recull bibliogràfic138 i el segon, una bona síntesi sobre 
l’etapa republicana a les illes.139 
El 1982, l’Editorial Moll, edità la Història de Mallorca en dos volums, el segon de la qual 
abraçava des del segle XVI fins el 1979. De la pàgina 290 a la 309, s’oferia una síntesi sobre 
la Segona República, amb els apartats sobre la proclamació de la República a Palma i als 
pobles de Mallorca, les conseqüències del canvi de règim, els partits polítics, la postura dels 
partits enfront de la República, les tres eleccions generals, les eleccions municipals –no 
parlava de les parcials d’abril de 1933–, la qüestió autonòmica, les relacions culturals entre 
Mallorca i Catalunya, el moviment revolucionari d’octubre de 1934, els darrers mesos de la 
República i l’Església durant l’etapa republicana. Sens dubte, es tractava d’una excel·lent 
síntesi, sobretot tenint en compte els estudis sobre el període que aleshores existien. Aquell 
any, aparegué una notable síntesi sobre el període de la Segona República, feta per Pere 
Carlos i Lleonard Muntaner al volum col·lectiu Cent anys d’Història de les Balears.140 Carlos 
i Muntaner estructuraven aquest període amb l’estudi de la proclamació de la Segona 
República, l’Avantprojecte d’Estatut d’Autonomia i les forces polítiques i socials (pàgs. 31-
35). 
1.5.2.2. Estudis sobre períodes concrets de la Segona República 
La proclamació del règim republicà a Mallorca va comptar amb dos testimonis coetanis 
excel·lents: Joan Pons i Marquès141 i Francesc de Sales Aguiló,142 que varen narrar 
l’esdeveniment. 
El setembre de 1980, en el dossier de la revista L’Avenç sobre els fets d’octubre de 1934, 
Isabel Peñarrúbia hi publicà un article sobre aquest episodi a Mallorca.143 Hi tractava la 
situació dels partits polítics d’esquerres i les forces sindicals després de les eleccions generals 
de 1933, les reaccions de les forces d’esquerres davant la “Llei de contractes de conreu” i els 
fets revolucionaris d’octubre, emprant com a fonts sobretot la premsa d’esquerres. 
 
1.5.2.3. Els estudis sobre els mitjans de comunicació144 
Durant el període de la Segona República es va produir a Mallorca una consolidació de la 
premsa, sens dubte, afavorida per la pluralitat política i el debat ideològic. La premsa 
mallorquina, aleshores, es va caracteritzar per una enorme vitalitat mostrada per la gran 
quantitat i varietat de publicacions periòdiques. Durant el període republicà hi hagué un 
increment notable del nombre de periòdics i de revistes, els quals diversificaren els seus 

138 .- ENSENYAT QUINTANA, Joan i SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La Segona República a les Illes”, 
a Elements, núm. 1. Palma, estiu de 1981, pàgs. 14-20. 
139 .- ENSENYAT QUINTANA, Joan i SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La Segona República a les Illes 
(II)”, a Elements, núm. 2. Palma, desembre de 1981, pàgs. 6-7. 
140 .- CARLOS ARNAIZ, Pere i MUNTANER MARIANO; Lleonard: “Història política i social”, a 
BARCELÓ PONS, Bartomeu (dir): Cent anys d’Història de les Balears. Salvat Editors, S.A./Caixa d’Estalvis i 
Mont de Pietat de les Balears. Estella, 1982. 
141 .- PONS i MARQUÈS, Joan: “La República a Mallorca”, a Art i Cultura. Gràfiques Miramar. Palma, 
1977, pàgs. 117-120 [Es tracta d’un article publicat a la Revista de Catalunya, núm. 69. Any VIII. Volum XIII. 
Barcelona, 1931, pàgs. 452-460] 
142 .- AGUILÓ, Francesc de Sales: “El 14 d’abril a Mallorca”, a Quaderns de l'Exili, núm. 12. Març-abril 
de 1945, pàg. XV [Reproduït a MASSOT i MUNTANER, Josep: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes 
Balears. Col. “Biblioteca Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, 
pàgs. 287-290]. 
143 .- PEÑARRÚBIA, Bel: “Els fets d’octubre a Mallorca”, a L’Avenç, núm. 30. Barcelona, setembre de 
1980, pàgs. 37-40. 
144 .- Per una visió de la historiografia sobre la premsa, vegeu SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY 
MATES, Arnau: "Evolució i perspectives dels estudis d'història de la Premsa a les Illes Balears", a Anàlisi. 
Quaderns de Comunicació i Cultura, núm. 16. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona, juny, 1994, 
pàgs.165-183. 
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continguts, la periodicitat, les entitats editores, l’àmbit de difusió i l’ús idiomàtic. Els partits 
polítics, allunyats de la propietat dels diaris, es dotaren de publicacions periòdiques. 
El 1955, els erudits Lluís Alemany Vich i Joan Muntaner Bujosa guanyaren el premi Ciutat 
de Palma amb el treball Las publicaciones periódicas en Mallorca (contribución a su 
estudio). Es tractava d’un estudi catalogal de les publicacions periòdiques aparegudes a 
Mallorca des de 1779 fins a 1954, en el qual hi ha referències a la premsa publicada a l’illa 
durant la Segona República.145 
El 1966, els estudiosos Joan Torrent i Rafael Tasis publicaren la monumental Història de la 
premsa catalana.146 Hi varen incloure un capítol sobre la premsa en català a les Balears, en el 
qual feren referència a diverses publicacions que s’editaven durant el període republicà.147 Al 
final de 1969, la professora Isabel Moll publicà un estudi pioner sobre el setmanari socialista 
El Obrero Balear,148 en qual es començava a mostrar els nous plantejaments d’anàlisi de la 
premsa sorgits a les universitats de l’Estat espanyol. 
El 1980, Antoni Quintana publicà un treball sobre el paper de les publicacions periòdiques 
per aconseguir el bilingüisme a Mallorca entre el període 1917-1936.149 Es feia referència a 
les repercussions del decret de bilingüisme a Mallorca i s’analitzava bàsicament els 
posicionaments de la revista La Nostra Terra i dels setmanaris La Veu de Mallorca i 
República. 
Fou al començament del decenni de 1980, quan varen aparèixer diversos estudis monogràfics 
sobre publicacions periòdiques. Així, Antoni Nadal Soler publicà diversos treballs sobre el 
setmanari socialista El Obrero Balear;150 Bartomeu Carrió sobre féu estudis sobre les 
publicacions carlistes151 i, sobretot, sobre la premsa regionalista i nacionalista, especialment 
el setmanari regionalista La Veu de Mallorca.152 A més, a mitjans decenni de 1980, el 
professor Sebastià Serra i Busquets donà a conèixer alguns treballs sobre la premsa satírica i 
anticaciquil a Mallorca durant el període republicà, centrant les anàlisis en el setmanari Foch 
i Fum i la figura del seu director i editor Jordi Martí Rosselló –es Mascle Ros.–153 

145 .- ALEMANY VICH, Luis i MUNTANER BUJOSA, Juan: Las publicaciones periódicas en Mallorca 
(contribución a su estudio). Premi Ciutat de Palma, 3 vols. 1955. Malgrat que aquest treball restàs inèdit, 
sortosament es pot consultar a la Biblioteca Pública de Mallorca. 
146 .- TORRENT, Joan i TASIS, Rafael: Història de la premsa catalana. Editorial Bruguerra, S.A. 
Barcelona, 1966. 
147 .- Es tractava de la segona època del Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana, la tercera època de 
La Veu de Mallorca, l’Almanac de les Lletres, la segona època de Lluc, El Heraldo de Cristo, Luz i Vida, El Bon 
Mot, Montesión, Ciutadania, La Nostra Terra, Foch i Fum, Boletín de la Sociedad Arqueológica Luliana, 
Butlletí del Casal Català de Mallorca, El Felanigense, Pedra Foguera i Sóller. TORRENT, Joan i TASIS, 
Rafael: Història de la premsa catalana. Editorial Bruguera, S.A. Barcelona, 1966, pàgs. 481-510. 
148 .- MOLL BLANES, Isabel: “«El Obrero Balear»: un periódico de provincias”, a Estudios de 
Información, núm. 12. Madrid, octubre-desembre de 1969. 
149 .- QUINTANA, Antoni: “Paper de les publicacions per aconseguir el bilingüisme a Mallorca (1917-
1936)”, a Lluc, núm. 692. Palma, juliol-agost de 1980, pàgs. 7-12. 
150 .- NADAL SOLER, Antoni: “La presència de Marx a «El Obrero Balear» (1900-1936)”, a Lluc, núm. 
709. Palma, maig-juny de 1983, pàgs. 18-23 i NADAL SOLER, Antoni: “La difusió de la ideologia obrera a la 
Segona República”, a Lluc, núm. 734. Palma, novembre de 1986, pàgs. 18-19. 
151 .- CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: “Premsa carlina a Mallorca dins Elements per a una història del 
carlisme a Mallorca”, a Elements, núm. 4. Palma, 1985. pàg. 26. 
152 .- CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: El Regionalisme a Mallorca: «La Veu de Mallorca» (1900-
1931). Memòria de llicenciatura. Departament d'Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat de les Illes Balears. Palma, 1985 [inèdita]; CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: “El 
regionalisme a Mallorca 1900-1936: «La Veu de Mallorca». Avenç d'un estudi en curs”, a Quinze anys dels 
premis d'investigació Ciutat de Palma (1970-1984). Ajuntament de Palma, 1986. pàgs. 87-106. 
153 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “«Foch y Fum»: Cap a la formació d'una mentalitat crítica a la 
Mallorca del primer terç del segle XX”, a La vida quotidiana dins la perspectiva histórica. Institut d'Estudis 
Baleàrics. Palma de Mallorca. 1985. págs. 219-229; SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La prensa satírica y 
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Respecte a la premsa cultural, també varen aparèixer les investigacions de Catalina Martínez 
sobre la revista d’alta cultura La Nostra Terra (1928-36)154 i de Jaume Pomar sobre la revista 
mensual il·lustrada i cosmopolita Brisas (1934-36).155 Així mateix, Damià Pons estudià el 
diari El Día (1921-39).156  
En quant al fenomen de la Premsa Forana també hi hagué alguns treballs de caràcter 
catalogal com els de Germà Coll sobre la premsa de Felanitx, 157 de Vicenç Pérez sobre la de 
Sóller158 i de Santiago Cortès sobre la d’Inca.159 Així mateix, hem de destacar l’estudi de 
Mariantònia Manresa sobre el periòdic felanitxer Pedra Foguera.160 
 
1.5.2.4. Els estudis biogràfics 
Del període republicà sobresurt la figura del mallorquí Joan March Ordinas –Verga–, que va 
ser objecte de nombroses biografies, com les ja clàssiques de Ramón Garriga,161 Bernardo 
Díaz Nosty162 i Arturo Dixon.163 Així mateix, un personatge que despertà gran interès durant 
la Transició Democràtica fou l’intel·lectual, dirigent de la Unió Socialista de Catalunya, 
diputat a Corts Constituents i ambaixador de la República a Itàlia, Gabriel Alomar 
Villalonga, que va ser estudiat sobretot per Antoni Serra Bauçà.164 Així mateix, també feren 
aportacions sobre Alomar, Jaume Vidal Alcover165 i els historiadors catalans Joan Lluís 
Marfany,166 Josep Benet167 i Jordi Carbonell.168 Amb motiu del trasllat a Mallorca de les restes 
d’Alomar, mort a l’exili, li dedicaren números monogràfics les revistes Lluc (núm. 674, 

anticaciquil en Mallorca: «Foch i Fum» (1917-1936)”, a I Encuentro de Historia de la Prensa. La prensa de los 
siglos XIX y XX. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. 1986, págs. 291-306. 
154 .- MARTÍNEZ TABERNER, Catalina: “«La Nostra Terra» (1928-1936): Anàlisi ideològica”, a Randa, 
núm. 16. Barcelona, 1984. pàgs. 129-142. 
155 .- POMAR, Jaume: “Notícia de «Brisas»”, a Estudis Baleàrics, núm. 23. Palma, desembre de 1986, 
pàgs. 63-76. 
156 .- PONS i PONS, Damià: “«El Día» (1921-1939). Una trajectoria ideològica i cultural”, a Mayurqa, 
núm. 17. Palma, 1977-78. pàgs. 235-239.  
157 .- COLL MESQUIDA, Germà: “Notes breus per a la història de la premsa periòdica a Felanitx”, Lluc, 
núm. 582. Palma, setembre de 1969, pàg. 17. 
158 .- PÉREZ, Vicenç: “Un segle de premsa a Sóller”, a Sóller. Número del centenari. Juliol 1885-Juliol 
1985. Sóller, 1985, pàgs. 10-11. 
159 .- CORTÈS FORTEZA, Santiago: Petita Història de Cent anys de Premsa a Inca 1883-1983. 
Ajuntament d'Inca. Inca, 1983. 
160 .- MANRESA, Mariantònia: “La premsa satírica mallorquina durant la Segona República: Pedra 
Foguera” com a mostra", Estudis Baleàrics, núm. 23. Palma, desembre de 1986, págs. 57-62. 
161 .- GARRIGA, Ramón: Juan March y su tiempo. Col. “Espejo de España”, 20. Editorial Planeta. 
Barcelona, 1976. 
162 .- DÍAZ NOSTY, Bernardo: La irresistible ascensión de Juan March. Notas previas para una 
investigación biográfica. Sedmay Ediciones. Madrid, 1977. 
163 .- DIXON, Arturo: Señor monopolio. La asombrosa vida de Juan March. Col. “Espejo de España”, 106. 
Editorial Planeta. Barcelona, 1985. 
164 .- SERRA, Antoni: “Mallorca i el silenci: Gabriel Alomar”, a Serra d’Or, núm. 164. Barcelona, 15 de 
maig de 1973, pàgs. 21-23; SERRA BAUÇÀ, Antoni: Gabriel Alomar (l'honestedat difícil). Ajuntament de 
Palma. Palma, 1984, i SERRA i BAUÇÀ, Antoni: Gabriel Alomar: Mallorca i una societat en crisi. Conferència 
pronunciada a sa Llotja el 25 d'abril de 1984. Ajuntament de Palma. Palma, 1984. 
165 .- VIDAL ALCOVER, Jaume: Les ales de l'ideal: semblança i pensament de Gabriel Alomar. 
Ajuntament de Palma. Palma, 1983. [Discurs pronunciat amb motiu de la seva proclamació com a fill il·lustre de 
Palma]. Reproduït també a VIDAL ALCOVER, Jaume: Estudis de literatura catalana contemporània. Col. 
“Homenatges”, 7. Universitat Rovira i Virgili i Universitat de Barcelona. Barcelona, [1993], pàgs. 273-282. 
166 .- MARFANY, Joan Lluís: “Gabriel Alomar, oblidat”, a Aspectes del Modernisme. Ed. Curial. 
Barcelona, 1975, pàgs. 253-265. 
167 .- BENET, Josep: “Gabriel Alomar i l’autonomia”, a Nous Horitzons, núms. 47-48. Barcelona, 1978. 
168 .- CARBONELL, Jordi: “Notes sobre l’ideari de Gabriel Alomar”, a Randa, núm. 10. Barcelona, 1980, 
pàgs. 157-168. 
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d’octubre de 1977) –que el definí com “el gran exiliat”– i Pissarra (núm. 3, del 1-15 
d’octubre de 1977) –que titulà el monogràfic “Gabriel Alomar i l’autonomia.”– 
Aleshores, també foren objecte d’estudis i esbossos biogràfics alguns dirigents socialistes. 
Llorenç Capellà i Joan Oliver Araujo publicaren semblances biogràfiques d’Ignasi 
Ferretjans;169 Pere Gabriel, d’Alexandre Jaume170 i de Llorenç Bisbal;171 Josep Massot, 
d’Andreu Crespí,172 i Bartomeu Llinàs, del batle socialista d’Esporles, Tomàs Seguí Seguí.173 
Alguns dirigents comunistes també foren objecte de notes biogràfiques com les de Francesca 
Bosch sobre el mestre santjoaner Guillem Gayà174 i d’Antoni Serra i de Llorenç Capellà sobre 
Aurora Picornell. També comptam amb esboços biogràfics dels dirigents d’Esquerra 
Republicana Balear, com el de Josep Forteza-Rei sobre el batle de Palma Emili Darder,175 i 
els de Mateu Morro sobre el batle de Sóller Josep Serra Pastor176 i el dirigent Joan Sanxo 
Tous.177 L’anarquista inquer Gabriel Buades Pons també va ser biografiat per Joan Buades.178 
Tot i desenvolupar fonamentalment la seva carrera política a Catalunya, va ser estudiat 
l’intel·lectual i polític mallorquí Antoni Maria Sbert i Massanet –dirigent d’Esquerra 
Republicana de Catalunya–179 També sorgiren estudis biogràfics de l’escriptor Pere 
Capellà;180 dels periodistes i editors Jordi Martí Rosselló –es Mascle Ros–181 i Miquel Duran 
Saurina,182 del periodista Joan Torrandell183 i dels mestres d’escola Llorenç Maria Duran i 
Coli184 i Andreu Rotger i Pizà.185 

169 .- CAPELLÀ, Llorenç: Ignasi Ferretjans o la lluita pel socialisme. Federació Socialista Balear/PSOE. 
Palma, 1986, i OLIVER ARAUJO, Joan: “Semblanza biográfica de Ignasi Ferretjans, un luchador por la 
democracia”, a UGT Mallorca, núm. 6. Palma, abril de 1986, pàgs. 8-9. 
170 .- GABRIEL, Pere: “Alexandre Jaume, primer intel·lectual socialista mallorquí”, a Randa, núm. 3. 
Barcelona, 1976, pàgs. 167-225. 
171 .- GABRIEL, Pere: “Llorenç Bisbal i Barceló, dirigent socialista a Mallorca”, a Lluc, núm. 664. Palma, 
novembre de 1976, pàgs. 3-7. 
172 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: “Andreu Crespí i la repressió nacionalista a Mallorca”, a Randa, 
núm. 16. Barcelona, 1984, pàgs. 143-152.  
173 .- LLINÀS FERRÀ, Tomeu: Un somni esqueixat. Estudi biogràfic de Tomàs Seguí. Discurs amb motiu 
de la seva proclamació com a fill il·lustre d’Esporles. Ajuntament d’Esporles. Palma, 1984. 
174 .- BOSCH BAUZÀ, Francesca: “Es Mestre” Esqueixos d’una vida. Palma, 1980. 
175 .- FORTEZA-REI, Josep: “Semblança biogràfica d’Emili Darder”, a Lluc, núm. 663. Palma, octubre de 
1976, pàgs. 14-17; JANER MANILA, Gabriel: Emili Darder i la política sanitario-escolar de l’Ajuntament de 
Palma en temps de la Segona República. Ajuntament de Palma. Palma, 1983. 
176 .- MORRO MARCÈ, Mateu: “Josep Serra i Pastor, batle de Sóller”, a Lluc, núm. 723. Palma, setembre-
octubre de 1985, pàgs. 29-30. 
177 .- MORRO MARCÈ, Mateu: “Joan Sanxo i Tous: esquerra i nacionalisme durant la II República”, a 
Lluc, núm. 719. Palma, gener-febrer de 1985, pàgs. 6-12. 
178 .- BUADES BELTRAN, Joan: “Esberlar la història. Gabriel Buades, inquer, sabater, revolucionari”, a 
Lluc, núm. 727. Palma, març de 1986, pàgs. 4-6. 
179 .- MORRO i MARCÈ, Mateu: “L'etern estudiant (Record d'Antoni M. Sbert i Massanet)”, a Lluc, núm. 
702. Palma, març-abril de 1982, pàgs. 16-20, MASSOT i MUNTANER, Josep: Antoni M. Sbert, agitador, 
polític i promotor cultural. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000. 
180 .- MIRALLES i MONSERRAT, Joan: Vida i obra de Pere Capellà: Mingo Revulgo. Col. 
“Monografies”, 11. Obra Cultura Balear. Palma, 1980. El 2004, es féu una nova edició d’aquest llibre a la 
col·lecció “Quaderns montuïrers”, 7, impulsada per la revista Bona Pau, de Montuïri. 
181 .- CASELLAS, N.: Jordi Martí Rosselló, Es Mascle Ros. Tesi doctoral. Universitat de les Illes Balears, 
1985. [Inèdita].  
182 .- DURAN COLI, Llorenç Maria: “Comentari biogràfic. Miquel Duran”, a Poesies. Ed. Ajuntament 
d’Inca. Inca, 1982, i JANER MANILA, Gabriel: Miquel Duran i Saurina. Treballador de la cultura, poeta del 
poble (1866-1953). Col. “Ximbellí”, 4. Inca, 1983. 
183 .- PONS i PONS, Damià: “Aproximació a Joan Torrandell 1869-1937”, a Affar, núm. 1. Palma, 1981. 
pàgs. 105-118. 
184 .- COLOM CAÑELLAS, Antoni. J.: “Don Llorenç Mª Duran i Coli. Sus aportaciones a la renovación 
educativa mallorquina”, a Educació i Cultura, núms. 5-6. Departament de Ciències de l’Educació de la UIB. 
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1.5.2.5. Les memòries i els testimonis orals 
Dissortadament, el nombre de llibres de memòries que han aparegut de personalitats que 
tingueren una notable rellevància durant el període republica és gairebé nul. Aquests relats 
escrits tenen la intenció de plasmar els records i les vivències i els fets que visqueren durant 
la Guerra Civil, però també són nombroses les referències en el període precedent de la 
Segona República. Podríem gairebé destacar com a únics casos, tot i que no tingueren papers 
polítics destacats aleshores, però constitueixen bones mostres, els textos memorialístics del 
dirigent socialista alaroner Pere Juan Borràs186 i del metge Bartomeu Mestre i Mestre.187 
També comptam amb una sèrie de volums de memòria personal fonalmentalment 
d’escriptors com Guillem Colom Ferrà188 i Miquel Gayà i Sitjar189 o del lingüista i editor 
Francesc de Borja Moll.190 

Palma, 1986, pàgs. 144-183; FERNÁNDEZ BENNÀSSAR, Carme: Llorenç M. Duran i Coli. Col. “Els nostres 
educadors”, 4. Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. Palma, 1985. 
185 .- FULLANA FIOL, Maritina: Andreu Rotger i Pizà. Col. “Els nostres educadors”, 3. Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears. Palma, 1984. 
186 .- JUAN BORRÀS, Pere: Memorias de Pere Juan Borrás. Edició de l’autor mecanografiada. Octubre 
de 1976. El 1976, el dirigent socialista d’Alaró dels temps de la Repùblica, Pere Juan Borràs recopilà unes 
memòries, manuscrites a màquina, que titulà Memorias de Pere Juan Borrás. Són força interessants els records 
(pàgs. 5-38) sobre la seva assistència al Centre Obrer d’Alaró –del qual fou dirigent- i la fundació de l’entitat 
recreativa i instructiva L’Aurora, prèviament a la proclamació de la República. Així mateix, també és notable la 
vivència com a soldat del canvi de règim, la proclamació de la República a Palma, la celebració del Primer de 
Maig... De totes maneres, l’autor, a vegades, s’estèn en comentaris, observacions i valoracions del context polític 
i social de tipus general més que aportacions de primera mà. Així mateix, també són freqüents els paral·lelismes 
que estableix entre el règim republicà i la transició democràtica. 
187 .- MESTRE MESTRE, Bartolomé: ¿La última palabra? Mallorca, 1936-1939. Memorias de un soldado 
médico. Editorial Bauzá. Palma, 1976. Tot i que s’inicia amb l’aixecament militar del 19 de juliol de 1936, hi ha 
referències al període republicà. 
188 .- COLOM i FERRÀ, Guillem: Entre el caliu i la cendra. Memòries (1890-1970). Editorial Pòrtic. 
Barcelona, 1972. Sobre el període de la Segona República, són interessants les aportacions que fa sobre la revista 
La Nostra Terra (pàgs. 305-311), els Jocs Florals de Barcelona (pàgs. 313-320) i “El Teatre Regional” –
especialment sobre les seves obres Nit de Nadal (1932) i Marta (1935)- (pàgs. 323-324). Així mateix, hem de 
destacar especialment el capítol “El 18 de juliol de 1936 a Mallorca” (pàgs. 335-334). Colom, en l’apartat 
“Preludis de lluita”, assenyala: “Si bé ja es palpava arreu un aire enrarit, aquell 18 de juliol passà encara a 
Mallorca sense pena ni glòria.” (pàg. 337). Hi recordava el dinar d’homenatge a l’escriptor francès, resident a 
Mallorca, Georges Bernanos el dissabte 18 de juliol, la telefonada del cap de Falange de Mallorca, marquès de 
Zayas, al cònsol francès i, sobretot, els esdeveniments del 19 de juliol, en els quals destacava la percepció de 
l’ocupació de la ciutat per la Falange i l’ús de la ràdio com a recepció de les notícies de l’aixecament militar. 
189 .- GAYÀ i SITJAR, Miquel: Històries i memòries. Col. “Els treballs i els dies”, 30. Editorial Moll. 
Ciutat de Mallorca, 1986. En el pròleg, Josep Massot i Muntaner, posa de manifest l’interès que tenen com a font 
pel coneixement de la República, la Guerra i la resitència cultural de postguerra. Pel període republicà, són 
especialment interessants els testimonis des de la pàgina 64 fins a la 110. Com indica Massot i Muntaner “al meu 
entendre, les memòries de Gayà són una mostra excel·lent de la Weltanschauung de la majoria de catòlics 
mallorquins del temps de la República, que associaven, com ell mateix confesa, l’Església amb la dreta, bé que 
amb matisos molt diferents, que anaven des del carlisme fins al feixisme, passant per un liberalisme del qual 
Gayà no va conèixer exponents. És ben significatiu que ell mateix fes les primeres armes al setmanari “El 
Luchador”, òrgan polèmic i integrista del jesuïta pare Isla, en el qual continuaria escrivint durant la guerra, amb 
articles o poemes que demostren fins a quin punt se sentia imbuït pels principis de la “nova Espanya.” (pàg. 9). 
190 .- MOLL, Francesc de B.: Els meus primers trenta anys (1903-1934). Col. “Els treballs i els dies”, 8. 
Editorial Moll, Mallorca, 1970, i Els altres quaranta anys (1935-1974). Col. “Els treballs i els dies”, 12. 
Editorial Moll. Palma, 1975. Moll dedica un apartat a la proclamació pacífica i festiva de la Segona República a 
Mallorca. Hi destaca que “hi hagué unes hores de consternació, i en alguns sectors, de pànic. Sortosament, les 
posicions directives foren preses per persones solvents, d’integritat intel·lectual i moral, i no es produïren, en 
aquell moment, actes de violència.” (pàg. 259). En les seves memòries, pels anys republicans, Moll hi recorda les 
passes per fer sobreviure el Diccionari, la seva activitat editorial, la reaparició del Bolletí del Diccionari, el 
sorgiment de la col·lecció “Les Illes d’Or”, les relacions culturals entre Catalunya i Mallorca i el Centro de 
Estudios Históricos (vol. 1er); i el nomenament com a membre corresponent de l’Acadèmia Espanyola, les 
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El novembre de 1973, el montuïrenc Joan Miralles i Monserrat publicà el llibre Un poble, un 
temps,191 que era resultat d’un conjunt d’entrevistes que havia fet a vells i velles del seu poble 
entre el 1969 i 1972. Es tractava d’un treball pioner i novedos sobre fonts orals, en el qual els 
entrevistats parlaven d’aspectes de la vida quotidiana, la política i la cultura des de la 
Restauració borbònica fins a la Guerra Civil. Feien especial referència al període de la 
Segona República el metge i propietari Joan Oliver Sastre –de Meià- i el vicari Joan Baptista 
Munar Ramis. 
El 1981, l’escriptor i periodista holandès –resident a Mallorca des de 1960–, Jean A. 
Schalekamp publicà una bona mostra d’història oral –amb entrevistes a diverses persones 
d’esquerres– amb el llibre Mallorca, any 1936. D'una illa hom no en pot fugir.192 L’obra 
s’inicia amb un capítol titulat “Breu resum històric dels esdeveniments que conduïren a la 
Guerra Civil” (pàgs. 9-22), seguit d’un apartat sobre els dies de l’aixecament militar. 
 
1.5.2.6. Els estudis sobre partits polítics i sindicats 
A més dels estudis, ja citats, sobre el socialisme, el comunisme i l’anarquisme de Pere 
Gabriel, el 1978, Sebastià Serra publicà unes notes sobre la història de l’associacionisme 
promogut pels socialistes a Mallorca al principi del segle XX com a antecedents del 
desenvolupament societari durant el període republicà.193 El republicanisme d’esquerres 
tingué la seva primera i important aportació el 1986 amb l’estudi de Mateu Morro i Marcè 
sobre Esquerra Republicana Balear.194 Aquell any, també Mateu Morro i Sebastià Serra 
publicaren una antologia sobre l’esquerra mallorquina, precedit d’un excel·lent estudi sobre 
l’esquerra nacionalista a Mallorca.195 Tot i centrar-se en l’estudi de la premsa nacionalista, 
també hem de destacar els treballs de Bartomeu Carrió sobre el Partit Regionalista i el Centre 
Autonomista.196 
 
1.5.2.7. Els estudis sobre l’Església 
A més de les aportacions, ja esmentades de Massot i Muntaner, el 1986, Pere Xamena i 
Francesc Riera publicaren una síntesi sobre la història de l’Església en la qual estructuraven 

enqüestes per a l’Atlas Lingüístic, les activitats editorial i d’impressor i les relacions culturals de germanor entre 
Catalunya i Mallorca. Així mateix, en l’apartat “La gran explosió”, fa referències concretes al 19 de juliol i dies 
posteriors a l’illa (volum 2on). Sens dubte, les memòries de Moll tenen un gran interès com a font històrica, tot i 
una esquisida correcció per part de l’autor. 
191 .- MIRALLES, Joan: Un poble, un temps. Col. “Turmeda”, 9. Ed. J. Mascaró Pasarius. Palma, 1973. El 
maig de 1995, Miquel Font Editor féu una nova edició ampliada. 
192 .- SCHALEKAMP, Jean A.: Mallorca, any 1936. D'una illa hom no en pot fugir. Edita Prensa 
Universitaria. Mallorca, [s.d.]. L’obra, traduïda al català per Gabriel Janer Manila, aclaria que “el llibre no pretén 
ser un estudi rigorosament històric dels esdeveniments succeïts en els primers temps de la guerra civil a 
Mallorca. No és més que una compilació de conversacions amb algunes persones que sobrevisqueren aquells 
fets.” (pàg. 7). Josep MASSOT i MUNTANER: Els escriptors i la Guerra Civil a les Illes Balears. Col. 
“Biblioteca Serra d’Or”, 94. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1990, pàgs. 61-62, posa de 
manifest els múltiples errors que hi ha a aquest llibre. El 1987, Schalekamp publicà a Prensa Universitaria un 
traducció al castellà del seu llibre amb el títol De una isla no se puede escapar, en el qual corregeix diversos 
errors i afegeix alguns capítols nous. 
193 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Notes per a la història del socialisme a Mallorca: l’associacionisme 
a començament de segle”, a Mayurqa, núm. 17. Palma, 1977-1978, pàgs. 73-75. 
194 .- MORRO i MARCÈ, Mateu: “Esquerra Republicana Balear”, a Quinze anys dels premis d'investigació 
"Ciutat de Palma". Palma, 1986, pàgs. 157-166. 
195 .- MORRO i MARCÈ, Mateu i SERRA i BUSQUETS, Sebastià: L'esquerra nacionalista a Mallorca 
(1900-1936). Col. “Biblioteca dels clàssics del Nacionalisme Català”, 13. Edicions de La Magrana/Diputació de 
Barcelona. Barcelona, 1986. 
196 .- CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: El Regionalisme a Mallorca: «La Veu de Mallorca» (1900-
1931). Memòria de llicenciatura. Departament d'Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat de les Illes Balears. Palma, 1985 [inèdita]. 
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els segles XIX i XX amb els diferents bisbats. Pel que fa a la Segona República, és 
interessant l’anàlisi del bisbat (1930-47) de Josep Miralles Sbert.197 
 
 
 
1.5.2.8. Els treballs sobre la vida cultural 
El 1978, Josep Massot i Muntaner publicà el llibre Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra 
i la Postguerra (1930-1950).198 Dels tres grans apartats de l’obra, Massot i Muntaner 
dedicava el primer a l’etapa republicana. Hi tractava el regionalisme burgès; el nacionalisme 
i les esquerres; l’Associació per la Cultura de Mallorca; la lluita per la llengua catalana; el 
catalanisme i l’anticatalanisme dels germans Villalonga, i la vida literària. La famosa 
“Resposta als catalans” –popularment coneguda com el “Manifest” dels intel·lectuals 
mallorquins– també era àmpliament estudiada en aquest volum.199 El 1977, es va incloure en 
les obres de Joan Pons i Marquès un article que havia redactat l’autor l’abril de 1937 sobre 
aquesta qüestió i que havia restat inèdit fins aleshores.200 Així mateix, el 1986, Gabriel 
Alomar, Miquel Grimalt i Raquel Rodríguez publicaren dos articles a la revista Lluc sobre els 
“cinquanta anys del Manifest.”201 
Hem d’esmentar també la biografia de Gabriel Janer Manila sobre l’actriu Cristina Valls, que 
es va convertir en un excel·lent estudi sobre el teatre regional durant la primera meitat del 
segle XX.202 Així mateix, el 1979, Joan Melià publicà una aproximació al teatre durant la 
Segona República a Mallorca.203 
Finalment, hem de destacar l’estudi de Caterina Valriu sobre la composició de gloses socio-
polítiques (1932-36), dedicades a l’assassinat de Josep Sitjar (1934), a Joan March, al general 
José Sanjurjo, a les eleccions de febrer de 1936 i al desembarcament republicà a 
Portocristo.204 
Pel que fa a la literatura, també hem d’esmentar algunes referències al període en les síntesis 
de Josep Maria Llompart,205 Llorenç Pérez.206 i Jaume Vidal Alcover.207 Alhora, Damià Pons 

197 .- XAMENA, Pere i RIERA, Francesc: Història de l’Església a Mallorca. Col. “Els treballs i els dies”, 
29. Editorial Moll. Mallorca, 1986. Els autors analitzen el bisbat de Josep Miralles, pàgs. 375-388, i pel que fa a 
la Segona República són notables els apartats del període republicà, la reivindicació de la figura de Ramon Llull, 
el Sínode Diocesà i l’Any Sant de la Redempció (pàgs. 378-380) i, al mateix temps, els apartats d’Acció 
Catòlica; Acció Social; assemblees sacerdotals; el Seminari; el catecisme i la litúrgia; els religiosos i religioses, i 
les parròquies i vicaries in capite (pàgs. 382-386). 
198 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i la Postguerra (1930-
1950). Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1978. 
199 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Cultura i vida a Mallorca entre la Guerra i la Postguerra (1930-
1950). Col. “Biblioteca Serra d’Or”, 14. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1978, pàgs. 54-58. 
200 .- PONS i MARQUÈS, Joan: “Entorno a un Manifiesto”, a Història i política. Gràfiques Miramar. 
Palma, 1977, pàgs. 273-305. 
201 .- ALOMAR SERRA, Gabriel, GRIMALT GELABERT, Miquel i RODRÍGUEZ GOMILA, Raquel: 
“Cinquanta anys del Manifest”, a Lluc, núm. 731. Palma, juliol-agost de 1986, pàgs. 4-7 [Els autors reproduïen 
el text de la “Resposta als catalans”, amb les signatures, a més d’una entrevista a Miquel Fullana Llompart] i 
“Cinquanta anys del Contramanifest”, a Lluc, núm. 733. Palma, octubre de 1986, pàgs. 9-12. [Hi tractaven la 
campanya contra els signants de la “Resposta” a l’inici de la Guerra Civil i una entrevista a Miquel Deyà 
Palerm]. Aquests articles provocaren la reacció, en defensa de Llorenç Villalonga, de Josep ZAFORTEZA 
CALVET: “Deixem de punyir el vesprer”, a Lluc, núm. 735. Palma, desembre de 1986, pàg. 15. 
202 .- JANER MANILA, Gabriel: Implicació social i humana del teatre. Biografia apassionada de Cristina 
Valls. Editorial Dopesa. Barcelona, 1975. El 1997, aparegué una segona edició a l’Editorial Moll. 
203 .- MELIÀ, Joan: “Aproximació urgent al Teatre durant la II República”, a DIVERSOS AUTORS: El 
teatre a Mallorca. Antiga Impremta Soler. Palma, 1979, pàgs. 67-84.  
204 .- VALRIU LLINÀS, Caterina: “Algunes gloses socio-polítiques, de 1932 a 1936”, a Randa, núm. 10. 
Barcelona, 1980, pàgs. 197-216. 
205 .- LLOMPART, Josep Maria: La literatura moderna a les Balears. Col. “Els treballs i els dies”, 2. 
Editorial Moll. Mallorca, 1964. També, del mateix autor, “Literatura mallorquina contemporánea”, a 
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publicà un article sobre la creació cultural i la producció literària entre 1917 i la Segona 
República en el qual hi ha referències al període republicà.208 
 
1.5.2.9. Els estudis sobre economia 
Respecte al conjunt de l’economia, hem de destacar l’aportació de Bartomeu Barceló.209 
També tenim estudis sobre l’evolució dels preus (Llorenç Carbonell i Carles Manera),210 del 
camperolat,211 i del turisme, especialment des d’una perspectiva local, com el cas de Calvià 
(Lleonard Muntaner)212 i de la promoció que féu l’entitat Foment del Turisme (Maties 
Mut).213 
 
1.5.2.10. El col·leccionable Memòria Civil. Mallorca en guerra (1936-1986) 
Amb motiu del cinquantè aniversari de l’inici de la Guerra Civil, des del 5 de gener de 1986 
fins el 4 de gener de 1987, el diari Baleares publicà el col·lecionable Memòria Civil. 
Mallorca en guerra (1936-1986.) Es tractà d’una sèrie de cinquanta-tres suplements 
setmanals –apareguts cada diumenge– que donaven una visió plural i molt àmplia de la 
Guerra Civil a les Balears. Dirigit per l’escriptor Llorenç Capellà i coordinat pel periodista 
Damià Quetglas,214 hi col·laboraren Gabriel Cardona, Miquel Duran Pastor, Miquel Ferrà 
Martorell, Josep Massot i Muntaner, Gregori Mir, Antoni Nadal Soler, Sebastià Serra 
Busquets i Jaume Pomar, entre d’altres. Tot i centrar-se sobretot en el període de la Guerra 
Civil, dedicà diversos monogràfics a la Segona República (des del núm. 1 al núm 10) –
adveniment de la República, Bienni Reformista, economia, vida sociopolítica, regionalisme i 
autonomisme, Bienni radical-cedista, fets d’octubre de 1934 i darrers mesos de la República 
a Mallorca– i als partits polítics –Esquerra Republicana (núm. 13), la CEDA (núm. 14) i el 
PSOE (núm. 15). A més, publicà entrevistes –que avui dia constitueixen un impagable recull 
de fonts orals–, biografies i una aproximació als fets d’entre el 1931 i el 1939 a cada un dels 

MASCARÓ PASARIUS, Josep (coord): Historia de Mallorca, tom IX. Palma, 1978, pàgs 197-298 
[especialment el capítol sobre La Nostra Terra (pàgs. 271-272) i els estudis sobre Gabriel Alomar, Llorenç 
Villalonga i Bartomeu Rosselló-Pòrcel (pàgs. 273-284)]. 
206 .- PÉREZ, Llorenç: “Un siglo de literatura mallorquina”, a DIVERSOS AUTORS: Banco de Crédito 
Balear. Primer centenario. Impremta Mossèn Alcover. Palma, 1973, pàgs. 101-120. [Hem de destacar la tercera 
època (1918-1936), pàgs. 117-118]. 
207 .- VIDAL ALCOVER, Jaume: Síntesi d’història de la literatura catalana. Volum 2. Col. “Els orígens”, 
5. Edicions de La Magrana. Barcelona, 1980.  
208 .- PONS i PONS, Damià: “Nacionalisme, creació cultural i producció literària a Mallorca entre 1917 i la 
Segona República”, a Randa, núm. 9. Barcelona, 1979, pàgs. 171-183. [Tot i que el treball se centra sobretot en 
el període entre 1917 i el final de la dictadura de Primo de Rivera, hi ha referències al període republicà]. 
209 .- BARCELÓ, Bartomeu: “L’economia de Mallorca durant la IIª República”, a Memòria Civil, núm. 3. 
Baleares, diumenge, 19 de gener de 1986, pàg. V. 
210 .- CARBONELL PONS, Llorenç i MANERA ERBINA, Carles: “Los precios en Mallorca durante la 
Segunda República (1931-1936)”, a Estudis Baleàrics, núm. 1. Palma, juny de 1981, pàgs. 55-96. 
211 .- CELA CONDE, Camilo José: Capitalismo y campesinado en la isla de Mallorca. Ed. Siglo XXI. 
Madrid, 1979. 
212 .- MUNTANER i MARIANO, Lleonard: “El turisme a Calvià abans de la Guerra Civil (1930-1936)”, a 
Trabajos de Geografía, núm. 37. Universidad de Palma de Mallorca. Palma, 1980-1981, pàgs. 7-20.  
213 .- MUT OLIVER, Matías: Breve historia del Fomento del Turismo de Mallorca. 1905-1980. Luis 
Ripoll, Editor. Palma, 1980. Dedica alguns apartats al període de la Segona República com “1931: Mallorca 
centro de atracción turística” (pàgs. 14-15), “Mallorca adelantada del turismo mundial.- Vidal Sureda” (pàgs. 15-
16) i “Una época dorada: las primeras excursiones organizadas”(pàgs. 16-18). Aquesta època acaba amb la 
Guerra Civil, que l’autor titula “Años difíciles” (pàgs. 18-19). 
214 .- QUETGLAS, Damià: Aproximació al que passà amb la República a poble a poble. Pes(sic) Taller. 
Inca, 2005. Es tracta d’un projecte de tres volums, que recullen bàsicament els seus articles “Aproximació al que 
passà a...” al col·leccionable Memoria Civil, a més d’una cronologia i complementats amb nova informació, 
sobretot gràfica. El primer volum integrava els municipis del Partit Judicial d’Inca; el segon, els del Partit 
Judicial de Palma, i el tercer, els del Partit Judicial de Manacor. Fins ara, solament ha aparegut el primer volum. 
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municipis de Mallorca, que tingué un gran èxit i que ajudà a rompre un tema aleshores 
considerat encara “tabú” a molts de pobles de l’illa. 
 
1.5.3.- La historiografia sobre la Segona República d’ençà del cinquantenari de la 
Guerra Civil 
Des de la commemoració del cinquantenari de la Guerra Civil, s’inicià un notable increment 
dels estudis sobre aquest conflicte i també sobre la Segona República, la majoria de les 
vegades com a antecedent del conflicte bèl·lic però també en altres com a anàlisi del període 
republicà estricte. 
En aquest sentit, hem de destacar, d’una banda, la consolidació de la Universitat de les Illes 
Balears, i especialment la tasca de l’àrea d’Història Contemporània del Departament de 
Ciències Històriques i Teoria de les Arts. Hem de ressaltar fonamentalment la feina dels 
professors Miquel Duran Pastor i Sebastià Serra Busquets, que ha suposat una empemta molt 
notable, tant per les seves aportacions com, sobretot, pel seu impuls i guiatge d’unes fornades 
de nous historiadors, que han centrat les seves recerques en el període de la Guerra Civil i de 
la Segona República. De l’altra, hem de destacar les recerques de Josep Massot i Muntaner, 
que han constituït un allau d’aportacions que han convertit el tema de la Guerra Civil –i 
també nombroses referències al període precedent– en l’etapa millor coneguda de la nostra 
història contemporània. Així i tot, en moltes ocasions s’ha continuat tractant la Segona 
República com un precedent del conflicte bèl·lic. 
Des de 1986, el professor Sebastià Serra Busquets ha organitzat i impulsat anualment el 
seminari “Moviments Socials i Ideologies a Mallorca” –que posteriorment passà a 
denominar-se “Societat, ideologies i moviments socials a les Illes Balears a l’Edat 
Contemporània”–, en el qual s’hi han presentat nombroses recerques sobre el període de la 
Segona República. 
Aquesta tasca investigadora, impulsada des del Departament de Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts de la UIB, s’ha vist afavorida des del començament de 1990 pel boom editorial 
que ha viscut Mallorca. Aquest fet, ha permès que les nombroses editorials de l’illa –moltes 
vegades amb l’ajut institucional del Consell de Mallorca i dels ajuntaments– hagin publicat 
una gran quantitat de recerques que, sense aquesta infraestructura, ben segur moltes 
haguessin romàs inèdites. 
 
1.5.3.1. Els treballs de síntesi 
La veu “Mallorca” de la Gran Enciclopèdia de Mallorca, suposà una nova i actualitzada 
síntesi de la història de l’illa, apareguda al començament del decenni de 1990. El professor 
Sebastià Serra Busquets féu el capítol sobre “La dictadura de Primo de Rivera i la II 
República,” en el qual estructurava l’etapa amb els antecedents –la transició política” (gener 
de 1930-abril de 1931); l’evolució política; la situació laboral i el moviment obrer, i les 
ideologies i els grups.215 Una nova síntesi d’Arnau Company –que abastava cronològicament 
des de la Dictadura de Primo de Rivera fins al final de la Guerra Civil– aparegué el 2000 en 
el volum col·lectiu El segle XX a les Illes Balears: estudis i cronologia del Grup d’Estudi de 
la Cultura, la Societat i la Política al món contemporani –UIB.–216 El 2001, Sebastià Serra 
publicà el llibre Els elements de canvi a la Mallorca del segle XX en el qual dedicava 

215 .- SERRA, Sebastià: “La II República”, a Mallorca, vol. 9. Promomallorca. Mallorca, des de 1988, 
pàgs. 186-190.  
216 .- COMPANY i MATES, Arnau: “De la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil (1923-1939)”, 
a GRUP D'ESTUDI DE LA CULTURA, LA SOCIETAT I LA POLÍTICA AL MÓN CONTEMPORANI 
(UIB): El segle XX a les Illes Balears: estudis i cronologia. Col. “Els ullals”, 4. Edicions Cort. Palma, 2000, 
pàgs. 141-180. Posteriorment, a “La Dictadura de Primo de Rivera”, “La Segona República” i “La Guerra Civil”, 
a DURAN, Miquel i MARIMON, Antoni: Historia de les Balears. Edicions 62. Barcelona, 2005, l’autor en féu 
una ampliació. 
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diversos capítols al període de la transició política (1930-31) i de la Segona República (1931-
36).217 
El 2003, en el volum col·lectiu Memòria de la Democràcia. 1936-1962, coordinat per 
Margalida Tur –que acompanyà una exposició de títol homònim,– Pere Gabriel hi publicà el 
treball de síntesi “Els anys republicans”, que abastava des de la proclamació del nou règim 
fins al final del bienni radical-cedista.218 També el 2003, Sebastià Serra i Busquets publicà el 
capítol “L’impuls reformador de la Segona República”, que com indica el títol, es tracta d’un 
estudi sobre les principals reformes progressistes duites a terme durant el període republicà a 
Mallorca.219 Així mateix, des d’aleshores, també han aparegut noves aportacions de síntesi 
sobre el període, com les de Jordi Pons en el volum XV de la Història de las Baleares 
(2006),220 publicada pel diari El Mundo, i d’Arnau Company en l’Atles d’Història de 
Mallorca de la Gran Enciclopèdia de Mallorca (volum XXV, 2006).221 També hem de 
destacar les obres de l’historiador menorquí Miquel Àngel Casasnovas Camps Història de les 
Illes Balears (1998)222 i la més didàctica, dirigida per Margalida Moll, Història de les Illes 
Balears (2000).223 
El 2006, l’escriptor Albert Herranz i la periodista Joana Maria Roque publicaren una crònica 
general i de síntesi sobre el període de la Segona República a Mallorca.224 També 
l’historiador Joan Mas Quetglas publicà (des de l’abril de 2006 fins l’octubre de 2007) un 
serial dominical al Diario de Mallorca sobre la Segona República, la Guerra Civil i el 
Franquisme a Mallorca.225 

217 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: Els elements de canvi a la Mallorca del segle XX. Col. “Els ullals”, 5. 
Ed. Cort. Palma, 2001 [especialment els capítols 5 sobre “El segle XX: de 1898 al 1936”, pàgs. 261-268, i 6 
sobre “La Segona República i la Guerra Civil” –que recull diversos articles publicats al col·leccionable Memòria 
Civil, sobre l’adveniment de la Segona República (pàgs. 272-275), la Unió de Dretes (pàgs. 302-304) i els 
esbossos biogràfics dels batles Llorenç Bisbal (pàgs. 276-277), Pere Oliver Domenge (pàgs. 280-282) i Emili 
Darder (pàgs. 300-302).  
218 .- GABRIEL, Pere: “Els anys republicans”, a TUR, Margalida (coord.): Memòria de la Democràcia. 
1936-1962. Conselleria de la Presidència del Govern de les Illes Balears. Mallorca, 2003, pàgs. 7-24. 
219 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: Projectes modernitzadors a Mallorca. Des del final del segle XIX fins 
al final de la dictadura franquista. Col. “L’horitzó”, 3. Editorial El Far. Palma, 2003, pàgs. 113-124. 
220 .- PONS BOSCH, Jordi: “Evolución sociopolítica de las Islas Baleares (1917-2006). Mallorca”, a 
Historia de las Islas Baleares, vol. 15. El Mundo-El Día de Baleares. [Mallorca], 2006, pàgs. 25-93 [sobre el 
període republicà, pàgs. 32-40].  
221 .- MARIMON RIUTORT, Antoni (coord): Atles d’Història de Mallorca de la Gran Enciclopèdia de 
Mallorca, vol. XXV. Promomallorca. Mallorca, 2006 [especialment pàgs. 316-327]. 
222 .- CASASNOVAS CAMPS, Miquel Àngel: Història de les Illes Balears. Col. “Els treballs i els dies”, 
44. Mallorca, 1998 [pel període de la Segona República, pàgs. 365-374].  
223 .- MOLL i SERRA, Margalida (dir.): Història de les Illes Balears. Conselleria d’Educació i Cultura del 
Govern de les Illes Balears/Edicions Documenta Balear. Palma, 2000. [especialment les pàgs. 281-290 i 299-
300] 
224 .- HERRANZ HAMMER, Albert i ROQUE COMPANY, Joana Maria: La Segona República a 
Mallorca. Els temps, els fets i els protagonistes. Col. “Arca de Noe”, 10. Miquel Font, Editor. Mallorca, 2006. 
Es tracta d’un llibre molt ben il·lustrat que s’estructura en tres parts: la primera sobre àmbits temàtics del període 
republicà (proclamació de la Segona República, evolució política, cultura, premsa, educació, economia, 
moviment obrer i partits polítics). La segona, titulada “El temps, els fets”, ofereix un conjunt d’interessants 
fotografies comentades; i la tercera, sobre “Persones, personatges”, amb una relació biogràfica de protagonistes 
de l’etapa de la Segona República –en part molt deutora de la Gran Enciclopèdia de Mallorca.- A més, el llibre 
inclou una interessant cronologia del període i un breu capítol sobre el final de la República a l’illa i una relació 
de les persones a les quals l’Ajuntament de Palma lliurà el desembre de 1942 la medalla de la ciutat per la seva 
participació en el cop d’Estat del 19 de juliol. Així mateix, el treball inclou un capítol introductori dels actes 
d’homenatge a la Segona República que es feren arreu de Mallorca quan es commemorà el 75è aniversari de la 
seva proclamació i un pròleg del periodista Joan Riera. 
225 .- Pel que fa a la Segona República a Mallorca vegeu els articles des del 23 d’abril al 16 de juliol de 
2006. 
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El 1995, Sebastià Trias Mercant publicà un estudi sobre el pensament a Mallorca durant els 
segles XIX i XX en el qual hi ha nombroses referències als períodes de la Segona República i 
la Guerra Civil.226 
1.5.3.2. Els estudis sobre etapes concretes del període republicà 
Els darrers mesos (gener-juliol de 1936) de la República a Mallorca han estat analitzats per 
David Ginard227 i Arnau Company.228 Al mateix temps, també alguns aspectes d’aquella 
darrera etapa, com la participació mallorquina a l’Olimpíada Popular de Barcelona, també ha 
estat estudiada per l’historiador David Ginard,229 l’investigadora Xisca Mesquida,230 el 
periodista Llorenç Vich,231 l’investigador Cels Calviño (pel que fa a la participació de 
llucmajorers)232 i l’historiador Pau Tomàs Ramis.233 Sobre l’esdeveniment político-esportiu en 
conjunt tenim l’estudi dels historiadors catalans Carles Santacana i Xavier Pujadas.234 
Els tres intents (1931, 1932 i 1936) d’aconseguir un estatut d’autonomia de les Illes Balears 
també han estat estudiats per Isídor Marí i Guillem Simó235 i, des del punt de vista jurídic, 
també hem de destacar les referències del professor de Dret Andreu Ribas Maura.236 Així 
mateix, hem d’assenyalar l’estudi del catedràtic de Dret Constitucional Joan Oliver Araujo 
sobre la Constitució de 1931.237 
 
1.5.3.3. La col·lecció “La Guerra Civil, poble a poble” 

226 .- TRIAS MERCANT, Sebastià: Història del pensament a Mallorca. Temes marginals del segle XIX i el 
segle XX. Vol II. Col. “Els treballs i els dies”, 33. Editorial Moll. Palma, 1995. [Especialment les anàlisis sobre 
el pensament del nacionalcatolicisme de Llorenç Quintana Reynés (pàgs 38-42) i de Francesc Sureda Blanes 
(pàgs. 199-201); del socialisme de Llorenç Bisbal (pàgs. 105-108) i d’Alexandre Jaume (pàgs 131-142); del 
prefeixisme de Jeroni Massanet (pàgs. 124-126); del regionalisme de Joan Estelrich (pàgs. 151-162); de 
l’antiliberalisme de Miquel Villalonga (pàgs. 217-225), i del gremialisme de Bartomeu Quetglas (pàgs. 279-
282).] 
227 .- GINARD FÉRON, David: El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil, 1936-1939. Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1999. [Capítol primer sobre “El Front Popular i les eleccions de febrer del 
1936”, pàgs. 17-59]. 
228 .- COMPANY i MATES, Arnau: “Els darrers mesos de la República a Mallorca”, a TUR, Margalida 
(coord.): Memòria de la Democràcia. 1936-1962. Conselleria de la Presidència del Govern de les Illes Balears. 
Mallorca, 2003, pàgs. 25-45. 
229 .- GINARD FÉRON, David: “Sobre la vida quotidiana durant la Guerra Civil (1936-1939). Els 
mallorquins refugiats a Vic”, a Lluc, núm. 760. Palma, gener de 1991, pàgs. 15-18. 
230 .- MESQUIDA GINART, Xisca: Informació sobre el vaixell “Ciutat de Barcelona” que sortí de Palma 
la nit de dia 18 de juliol de l’any 1936 i el seu destí era Barcelona i el destí dels seus passatgers: l’Olimpíada 
Popular. Prensa Universitaria. Palma, 1988. 
231 .- VICH, Llorenç: “Barcelona 1936. Les Olimpíades que salvaren la vida de molts de mallorquins”, a 
Baleares. Palma, 25 de juliol de 1992, pàgs. 18-19. 
232 .- CALVIÑO i ANDREU, Cels: “La Guerra Civil de 1936. Memòria llucmajorera”, a Llucmajor. Notes 
històriques i culturals. Homenatge a Vicenç M. Rosselló i Verger. Edicions de pinte en ample. Llucmajor, 1995, 
pàgs. 147-165. [Tot i centrar-se en la Guerra Civil, són interessants les referències a l’aixecament militar del 19 
de juliol a Llucmajor i la participació de llucmajorers a l’Olímpiada Popular de Barcelona.] 
233 .- TOMÀS RAMIS, Pau: “L’expedició mallorquina a l’Olimpíada Popular de Barcelona 1936”, a 
COL·LECTIU TERANYINES: Miscel·lània homenatge a Josep Estelrich i Costa. Col. “Monografies 
santjoaneres”, 20. Col·lectiu Teranyines/Institut d’Estudis Baleàrics. Sant Joan, 2009, pàgs. 413-441. 
234 .- SANTACANA, Carles i PUJADAS, Xavier: L'altra Olimpíada. Barcelona '36. Barcelona, 1990. Hi 
ha una nova edició a la Col·lecció “Descoberta” de Llibres de l’índex, Barcelona, 2006. 
235 .- MARÍ i MAYANS, Isidor i SIMÓ i ROCA, Guillem: El debat autonòmic a les Illes durant la Segona 
República. Edicions Can Sifre. Eivissa, 1991. 
236 .- RIBAS MAURA, Andreu: El Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares. Instituciones políticas y 
marco constitucional. Col. “Estado y Derecho”, 3. Universitat de les Illes Balears. Palma, 1988. En aquesta obra 
dedica les pàgines 84-105 a estudiar els projectes autonòmics de 1931 i les alternatives per a l’autonomia balear 
a la Constitució de 1931. 
237 .- OLIVER ARAUJO, Joan: El sistema político de la Constitución Española de 1931. Col. “Estado y 
Derecho”, 4. Universitat de les Illes Balears. Palma, 1991. 
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El 1996, quan es commemorava el seixantè aniversari de l’inici de la Guerra Civil, l’Editorial 
Documenta Balear amb coedició amb la Universitat de les Illes Balears, inicià la col·lecció 
“La Guerra Civil, poble a poble.” En cada un dels volums hi ha uns antecedents demogràfics, 
socioeconòmics i polítics del municipi, fent especial esment al període de la Segona 
República, amb una evolució política de l'Ajuntament com a principal institució de poder 
local, un estudi del comportament electoral i de l'associacionisme polític, sindical i recreatiu 
a més d’un anàlisi de les tensions polítiques i socials dels darrers mesos abans de 
l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936, és a dir, del període del Front Popular. Fins ara, 
han aparegut els volums sobre Consell (Manel Santana),238 Sant Joan (Arnau Company),239 
Banyalbufar (Benet Albertí),240 Selva (Manel Santana),241 Montuïri (Guillem Mas i Antoni 
Mateu),242 Santanyí (Cristòfol-Miquel Sbert),243 Bunyola (Xavier Margais),244 Manacor 
(Antoni Tugores),245 Pollença (Jaume March, Andreu Cerdà i Pere Sales),246 Porreres 
(Bartomeu Garí),247 Sóller (Antoni Quetglas Cifre)248 i Artà (Jaume Morey)249.  

238 .- SANTANA MORRO, Manel: La Guerra Civil a Consell. Les penes de mort. Col. “La Guerra Civil a 
Mallorca, poble a poble”, 1. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 1996. 
239 .- COMPANY i MATES, Arnau: La Guerra Civil a Sant Joan. Cacics i repressors. Col. “La Guerra 
Civil a Mallorca, poble a poble”, 2. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 1996. 
240 .- ALBERTÍ GENOVART, Benet: La Guerra Civil a Banyalbufar. A l’ombra de la muntanya. Col. “La 
Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 3. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. 
Mallorca, 1997. També ALBERTÍ GENOVART, Benet: “La Segona República a Banyalbufar”, 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. 277-282. 
241 .- SANTANA MORRO, Manel: La Guerra Civil a Selva. Al recer de la muntanya. Col. “La Guerra 
Civil a Mallorca, poble a poble”, 4. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 1998. 
242 .- MAS MIRALLES, Guillem i MATEU SOCIAS, Antoni: La Guerra Civil a Montuïri. L’esclafit de la 
crispació. Col. “La Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 5. Edicions Documenta Balear/Universitat de les 
Illes Balears. Mallorca, 2001. 
243 .- SBERT, Cristòfol-Miquel: La Guerra Civil a Santanyí. Els tres fronts. Col. “La Guerra Civil a 
Mallorca, poble a poble”, 6. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 2004. També 
SBERT BARCELÓ, Cristòfol-Miquel: “La Segona República a Santanyí”, 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. 545-563. 
244 .- MARGAIS, Xavier: La Guerra Civil a Bunyola. Amb la por al cos. Col. “La Guerra Civil a Mallorca, 
poble a poble”, 7. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 2004. 
245 .- TUGORES MANRESA, Antoni: La Guerra Civil a Manacor. La guerra a casa. Col. “La Guerra 
Civil a Mallorca, poble a poble”, 8. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, 2006. 
246 .- MARCH, Jaume; CERDÀ, Andreu, i SALAS, Pere: La Guerra Civil a Pollença. La revolta contra la 
rebel·lió. Col. “La Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 9. Edicions Documenta Balear/Universitat de les 
Illes Balears. Mallorca, 2006. 
247 .- GARÍ, Bartomeu: La Guerra Civil a Porreres. Desfilades de dia, afusellaments de nit. Col. “La 
Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 10. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. 
Mallorca, 2007. Així mateix, Bartomeu GARÍ ja havia avançat algunes de les seves recerques a l’article “La Vila 
de Porreres i la Segona República (1931-1936), a Lluc, núms. 833-834. Palma, març-juny de 2003, pàgs. 19-26 i 
a “La composició dels ajuntaments de Porreres i el seu paper polític i social 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. 413-428. 
248 .- QUETGLAS CIFRE, Antoni: La Guerra Civil a Sóller. La desfeta de la burgesia progressista. Col. 
“La Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 11. Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. 
Mallorca, 2012.  Antoni QUETGLAS CIFRE, ja havia avançat alguns aspectes d’aquesta investigació a  “Els 
batles republicans a Sóller (1931-1936), 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. 
491-502, 
249 .- MOREY, Jaume: La Guerra Civil a Artà. Col. “La Guerra Civil a Mallorca, poble a poble”, 12. 
Edicions Documenta Balear/Universitat de les Illes Balears. Mallorca, (en premsa). 
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Així mateix, també hem de destacar els estudis sobre els pobles del Raiguer (Manel 
Santana)250 i els municipis d’Artà (Antoni Picazo, Elena Garrido i Jaume Alzamora),251 
Felanitx (Aina Adrover i Joan Cabot),252 Inca (dels germans Antoni i Jaume Armengol 
Coll),253  Petra (Jerònima Riutort),254 Puigpunyent (Tomàs Vibot)255 i Santanyí (Miquel Pons 
Pons),256 i Santa Margalida (Xisco Bergas, Jaume Escalas, Antoni Mas i Miquel Àngel 
Tortell).257 A més, han aparegut alguns treballs monogràfics del període republicà sobre 
algunes barriades del terme municipal de Palma, com Sant Jordi, de Llorenç Carrió258, i 
s’Indioteria, de Antoni Ginard.259 
També són força útils els treballs recopilatoris, que reflecteixen l’evolució de la corporació 
municipal en els anys republicans, sobre Lloret de Vistalegre, de Santiago Cortès;260 Mancor 
de la Vall, de Gabriel Fiol,261  i ses Salines, de Joan Burguera Vidal.262. També és interessant 
pels darrers mesos de la República a Santa Maria del Camí, l’aportació pòstuma de Josep 
Capó Juan. 263 
Des d’una perspectiva municipal o comarcal també han aparegut alguns treballs d’anàlisi del 
comportament electoral, a càrrec d’Arnau Company, sobre la comarca del Pla264 i de la ciutat 
de Manacor265 i de Bartomeu Ballester sobre Algaida i Montuïri.266 

250 .- SANTANA MORRO, Manel: “La Segona República als municipis del Raiguer de Mallorca”, 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. 533-543. 
251 .- PICAZO MUNTANER, Antoni; GARRIDO GALLEGO, Elena, i ALZAMORA RIERA, Jaume: 
Artà: 1931-1939. Col. “El Tall del temps”, 43. El Tall editorial. Mallorca, 2007. [especialment des de la pàg. 28 
a la pàg. 89]. 
252 .- ADROVER, Aina i CABOT, Joan: Felanitx 1931-1939. República, Guerra i Repressió. Res Pública 
edicions. Sant Jordi de ses Salines, 2002. 
253 .- ARMENGOL, Antoni i ARMENGOL, Jaume: La repressió a Inca. La República i la Guerra Civil. 
Perifèrics Història. Palma, 2005. 
254 .- RIUTORT RIERA, Jerònima: “Notes sobre la Segona República a Petra”, 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. 503-514. 
255 .- VIBOT, Tomàs: La II República a Puigpunyent. 1931-1936. Ajuntament de Puigpunyent. 2003. 
256 .- PONS PONS, Miquel: “Postremitat de la Segona República i de la Guerra Civil”, a Randa, núm. 53. 
Barcelona, 2004, pàgs. 111-126. 
257 .- BERGAS, Xisco; ESCALES, Jaume; MAS, Antoni, i TORTELL, Miquel Àngel: Paper blanc! Els 
darrers mesos de la República i la Guerra Civil a Santa Margalida. Col. “Tintinnabula”, 9. Ajuntament de Santa 
Margalida. Santa Margalida, 2013. 
258 .- CARRIÓ CRESPÍ, Llorenç: “La Segona República a Sant Jordi”, 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. 303-.321 
259 .- GINARD BUJOSA, Antoni: “Els anys de la Segona República a la barriada de sa Indioteria”, 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. 429-450. 
260 .- CORTÈS i CORTÈS, Santiago: 70 anys d’història de Lloret de Vistalegre. 1924-1994. Ajuntament de 
Lloret de Vistalegre. Inca, 1995. [En l’apartat de “Vida municipal”, és dediquen als diferents consistoris del 
període de la Segona República les pàgines 37-49]. 
261 .- FIOL MATEU, Gabriel: Mancor del Valle: 50 años de vida municipal. 1925-1975. Ajuntament de 
Mancor del Vall. Palma-Inca, 1975. [En la relació cronològica que s’ofereix per anys dels principals 
esdeveniments i acords de la corporació municipal, des del 1931 al 1936, pàgs. 32-42] 
262 .- BURGUERA VIDAL, Joan: Seixanta anys de vida municipal. Ajuntament de Ses Salines. Ses 
Salines, 1985. [Són interessants les diferents corporacions del període de la Segona República, fent constar els 
principals acords (pàgs. 34-37), amb fotografies dels batles i regidors.] 
263 .- CAPÓ JUAN, Josep: “El Moviment a Santa Maria del Camí”, a Randa, núm. 53. Barcelona, 2004, 
pàgs. 87-109 [es tracta d’un article pòstum fruit dels seus records i de les seves enquestes]. 
264 .- COMPANY i MATES, Arnau: “El comportament electoral dels lloritans durant la Segona República 
en el context del Pla de Mallorca”, a Terceres jornades d'estudis locals Mancomunitat Pla de Mallorca. 
Mancomunitat Pla de Mallorca/Di7 Edició. Mallorca, 1999, pàgs. 243-257. 
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1.5.3.4. L’estudi de partits polítics i del moviment obrer 
El gran estudi sobre el moviment obrer a Mallorca de Pere Gabriel, s’ha vist complementat, 
sobretot, amb les aportacions de David Ginard.267 També ha aparegut un estudi monogràfic 
d’Albert Comas, Joan Huguet i Manel Santanta sobre la història del sindicat Unió General de 
Treballs –UGT–, des de la seva creació el 1925 fins el 2002.268  
Des d’una perspectiva d’història local, el moviment obrer durant la Segona Republica ha 
estat tractat per Manel Santana en una monografia sobre Selva.269 Antoni Nadal també va 
publicar un estudi sobre la celebració del Primer de Maig a Palma.270 
Com és sabut, el període de la Segona República es caracteritzà per una àmplia fragmentació 
de partits polítics, a més de la incorporació al debat polític d’amplis sectors de la població 
que tradicionalment havien estat exclosos de la participació política. Així, sobre formacions 
polítiques comptam amb estudis, com el de Pere Gabriel sobre el Partit Socialista Obrer 
Espanyol.271 Alguns aspectes del socialisme del període, com les relacions del socialistes 
mallorquins amb els eivissencs, també ha estat tractat per Antoni Nadal.272 Mateu Morro i 
Marcè ha estudiat els partits Acció Republicana, Esquerra Republicana Balear i Partit 
Republicà Radical Socialista273 i David Ginard Féron, el Partit Comunista d’Espanya a les 
Balears.274 També hem de destacar els treballs sobre el nacionalisme de Bartomeu Carrió i 
Antoni Marimon275 i sobre l’anarquisme d’Encarnación Ramos276 i d’Albert Herranz.277 Des 

265 .- COMPANY i MATES, Arnau: “El comportament electoral de la població manacorina durant la 
Segona República”, a El segle XX a Manacor. II Jornades d'estudis locals de Manacor. Ajuntament de Manacor. 
Manacor, 2003, pàgs. 241-273. 
266 .- BALLESTER SALAS, Bartomeu: “Les eleccions a Algaida i Montuïri 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. 283-287. 
267 .- GINARD i FÉRON, David: El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939). Col. 
“Biblioteca Serra d’Or”, 228. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1999 [especialment els 
apartats sobre el Front Popular i les eleccions de febrer de 1936 i el període des dels comicis de febrer de 1936 
fins l’inici de la Guerra Civil, pàgs. 17-59].  
268 .- COMAS FERRAGUT, Albert; HUGUET AMENGUAL, Joan, i SANTANA MORRO, Manel: 
Història de la UGT a les illes Balears. Un segle de lluita sindical. Col. “Arbre de Mar”, 15. Edicions Documenta 
Balear. Palma, 2004. [Dedica el capítol 4, de les pàgines 85-108, al desenvolupament del sindicat durant la 
Segona República.] 
269 .- SANTANA i MORRO, Manel: Associacionisme i ideologies en el municipi de Selva. 1923-1950. 
Ajuntament de Selva. Selva, 1998. 
270 .- NADAL SOLER, Antoni: El 1r de Maig a Palma (1890-1936). Col. “Quaderns “Cultura fi de segle”, 
5. Ajuntament de Palma. Palma, 1988. 
271 .- GABRIEL, Pere: “El PSOE en Baleares (1892-1936)”, a Anales de Historia, núm. 3. 1988, pàgs. 139-
171. 
272 .- NADAL SOLER, Antoni: “L'acostament dels socialistes mallorquins i eivissencs l'any 1932”, a 
Eivissa, núm. 19-20. Eivissa, 1991, pàgs. 14-17. 
273 .- MORRO i MARCÈ, Mateu: “Esquerra Republicana Balear”, a Quinze anys dels premis d'investigació 
"Ciutat de Palma". Palma, 1986, pàgs. 157-166; MORRO, Mateu: “Camins costa amunt. La trajectòria política 
de Pere Capellà durant la Segona República”, a Lluc, núm. 839. Palma, 2004, pàgs. 37-40 [Tot i que es tracta 
d’un article biogràfic de l’escriptor i polític Pere Capellà, l’autor fa nombroses referències al Partit Republicà 
Radical Socialista, l’Alianza de Labradores, la Federació Escolar Balear i Esquerra Republicana Balear]. Aquest 
de Mateu Morro es recull també a PLANAS, Rosa (coord): Pere Capellà. Col. “Retrats”, 8. Associació 
d’Escriptors en llengua catalana. Barcelona, 2005, pàgs. 37-47. 
274 .- GINARD FÉRON, David: El moviment obrer de Mallorca i la Guerra Civil (1936-1939). 
Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1999. 
275 .- CARRIÓ i TRUJILLANO, Bartomeu i MARIMON RIUTORT, Antoni: El nacionalisme a Mallorca. 
Evolució històrica des dels orígens fins a l’actualitat. Col. “La qüestió nacional”. Perifèrics. Palma, 2003 
[especialment la primera part del llibre, que va des dels orígens fins a la Guerra Civil, de Bartomeu Carrió, pàgs. 
46-48, 54-55 i 61-63]. 
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d’una perspectiva local, Jaume March i Pere Sales han el Partit Republicà Radical Socialista 
de Pollença.278  
Per contra, la majoria de partits polítics de dretes no gaudeixen d’investigacions, a excepció 
de l’aportació de Ramon Morote Pons que presentà la tesi doctoral La Falange a Mallorca 
entre la República i el primer franquisme: espectre sociopolític (2000) a la Universitat de les 
Illes Balears i que actualment encara resta inèdita. També és força interessant l’article de 
Morote sobre la Comunió Tradicionalista.279  La Falange d’abans del 19 de juliol de 1939, 
conté dues monografies, la primera de Margarita Rubí280 i, la segona de Neus Barceló i 
Catalina Bosch, sobre la visió de la Segona República des de la revista falangista Aquí 
estamos...281 
El 2012, aparegué una obra cabdal sobre els partits polítics a les Illes Balears des del 1900 al 
2008, dirigida pels professors de la UIB, Sebastià Serra Busquets i Antoni Marimon i 
coordinada per Llorenç Carrió Crespí i Magdalena Capellà Oliver. Es tracta d’un diccionari 
d’organitzacions polítiques en el qual es fa una detallada evolució de la trajectòria dels partits 
polítics –amb la seva ideologia, organització, els dirigents més destacats, la implantació, els 
congressos, les coalicions, les escissions, la seva premsa i els resultats electorals.– Tot i que 
l’estudi col·lectiu cronològicament abasta tot el segle XX i gairebé la primera dècada del 
segle XX, com cal suposar hi ha les veus dels partits polítics durant la Segona República. 
Algunes d’aquestes síntesis constitueixen la millor aportació que fins ara s’ha fet sobre la 
formació política analitzada.282   
L’obertura als investigadors del Registre d’Associacions del Govern Civil de les Balears –
consultable a l’Arxiu del Regne de Mallorca-283 ha permès en els darrers anys un fort impuls 
de les recerques sobre l’associacionisme i, especialment, del període de la Segona República. 
Com és sabut, durant el període 1931-36, el moviment associatiu va créixer de manera 

276 .- RAMOS DÍAZ, Encarnación: “«Cultura Obrera» (1919-1936). expresión del pensamiento ácrata”, a 
SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. Institut 
d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 501-510, i RAMOS DÍAZ, Encarnación: “L'anarquisme a Mallorca a 
partir de la seva premsa”, a MARIMON RIUTORT, Antoni (ed.): Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves 
recerques sobre el s. XX a Mallorca. Fundació Emili Darder. Palma, 1997, pàgs. 53-90.  
277 .- HERRANZ, Albert: Episodis de la Mallorca llibertària. Col. “l’Argentera”. Edicions Can Sifre. 
Palma, 2007. 
278 .- 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. 
279 .- MOROTE PONS, Ramon: “La Comunió Tradicionalista durant la Segona República”, a Lluc, núm. 
823. Palma, juliol-agost de 2001, pàgs. 40-44. 
280 .- RUBÍ FERRER, Margarita: “Abans del Comte Rossi: la Falange mallorquina 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. 515-531. 
281 .- BARCELÓ PICORELLI, Neus i BOSCH CARDONA, Catalina: “La visió de la Segona República a 
través de les fonts falangistes. Aquí estamos... (1936-1937)”, 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. 289-302. 
282 .- MARIMON RIUTORT, Antoni i SERRA BUSQUETS, Sebastià (dirs): Diccionari de partits polítics 
de les Illes Balears (1900-2008). Col. “L’arjau”, 28. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2012. 
283 .- Metodològicament són interessants les aportacions a nivell de les Balears d’UMBERT GUIMÓ, Josep 
Antoni: “Els registres provincials d’associacions dels governs civils: organització i funcions. La sèrie 
d’expedients d’associacions del fons del Govern Civil de Balears de l’Arxiu del Regne de Mallorca”, a SERRA, 
S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a 
l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 663-681. També, des del punt de vista local, hem 
d’indicar el treball de RAMON i LIDON, Mateu: “Els arxius locals: fons de documentació per a la història del 
moviment associatiu”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del 
final del segle XIX fins a l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 321-334. 
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espectacular amb la creació de noves societats obreres.284 Aquest dinamisme associatiu en el 
seu conjunt ha estat estudiat fonalmentalment per Manel Santana Morro.285 Antoni Marimon 
també ha publicat un acurat estudi sobre l’associacionisme republicà Mallorca (1868-
1936).286 
Així mateix, en el VI Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, organitzat a 
Barcelona per la revista L’Avenç,287 sobre el tema Sociabilitat i àmbit local va tenir una 
notable participació mallorquina, amb aportacions referides al període republicà a Mallorca 
de Manel Santana sobre el cooperativisme de consum288 i de Miquel Cifre sobre el Centre 
Republicà de Pollença.289 
Al mateix temps, tenim recerques de caràcter local sobre la barriada obrera de Santa Catalina, 
de Palma (Manel Santana),290 i els municipis de Calvià (Mateu Ramon291 i Manel Suárez 
Salvà),292 Llucmajor (Antònia Maria Caldés Salas i Xisca Vadell Sureda),293 Manacor (Manel 

284 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “El moviment associatiu: història social, cultural i política i 
sociabilitat a les illes Balears a l’edat contemporània”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): El moviment 
associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 
2001, pàgs. 13-23. 
285 .- SANTANA MORRO, Manel: El forjament de la solidaritat. Mutualitat, cooperatives, societats 
obreres i recreatives a Mallorca (1868-1936). Col. “Els ullals”, 8. Edicions Cort. Palma, 2002 [especialment el 
capítol 5è el qual es dedica íntegrament al període de la Segona República, tractant bàsicament l’associacionisme 
polític, patronal, catòlic, cultural i esportiu]. També SANTANA MORRO, Manel: “Mutualisme, sindicalisme i 
cooperatives de consum a la Mallorca contemporània (1875-1936)”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): El 
moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. 
Palma, 2001, pàgs. 25-52, i SANTANA MORRO, Manel: Classe obrera, cultura i educació a Mallorca (1868-
1936). Col. “Llibres de la Nostra Terra”, 78. Lleonard Muntaner Editor. Palma, 2007. 
286 .- MARIMON RIUTORT, Antoni: “L’associacionisme republicà a Mallorca (1868-1936)”, a SERRA, 
S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a 
l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 75-104 [especialment les pàgs. 81-82 i 92-101]. 
287 .- SANTACANA, Carles (coord): Sociabilitat i àmbit local. Actes del VI Congrés Internacional 
d’Història Local de Catalunya. L’Avenç. Barcelona, 2003. 
288 .- SANTANA MORRO, Manel: “El cooperativisme de consum a la Mallorca contemporània (1869-
1936), a Comunicacions del VI Congrés Internacional d’Història Local de Catalunya, pàgs. 330-339. 
289 .- CIFRE CIFRE, Miquel: “El Centre Republicà de Pollença”, a Comunicacions del VI Congrés 
Internacional d’Història Local de Catalunya, pàgs. 202-212.  
290 .- SANTANA i MORRO, Manel: El moviment associatiu a Santa Catalina. Solidaritat i participació 
ciutadana (1868-1936). Col. “Plaguetes del Raval”, 1. Associació Cultural Índex i Edicions El Moixet Demagog. 
Palma, 2004. 
291 .- RAMON LIDON, Mateu: “El moviment associatiu a Calvià durant la Segona República”, a Estudis 
Baleàrics, núm. 51. Palma, febrer-maig de 1995, pàgs. 113-125. 
292 .- SUÁREZ SALVÀ, Manel: El moviment obrer a Calvià (1923-1936). La Federació Obrera 
Calvianense i l’Agrupació Socialista de Calvià. Col. “Llibres de la Nostra Terra”, 80. Lleonard Muntaner Editor. 
Palma, 2008. 
293 .- CALDÉS SALAS, Antònia Maria i VADELL SUREDA, Xisca: “Les associacions durant la II 
República a Llucmajor”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des 
del final del segle XIX fins a l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 425-443.  

 70 

                                                 



 

Santana), Marratxí (Josep Massot294 i Manel Santana295), Selva (Manel Santana)296 i sa Pobla 
(Joan Miquel Caldés Cerdà).297 
Algunes associacions també han estat objecte de monografies, com les de Pere Fullana i 
Antoni Marimon sobre el Montepio de Previsió de la barriada de Santa Catalina, de Palma.298 
També tenim l’estudi del doctor Josep Tomàs sobre el Col·legi de Metges de les Balears.299 
Així mateix, l’associacionisme catòlic, en general, ha estat estudiat per Pere Fullana300 i 
l’entitat Acció Catòlica, també ha estat investigada per Joan Josep Matas Pastor.301 Pel que fa 
als estudis locals sobre aquest àmbit, hem de destacar el treball de Josep Estelrich Costa 
sobre el municipi de Sant Joan.302 
Alguns aspectes de l’oci del període republicà han estat estudiats per Damià Duran303 i 
Sebastià Serra304 i, també a nivell local, per Miquel Pieras305 i Pau Reynés. 306 
 
1.5.3.5. Els estudis sobre institucions 
Podem dir que una de les principals mancances historiogràfiques actuals, són els estudis 
sobre algunes institucions, tot i que la col·lecció “La Guerra Civil, poble a poble” fa 
referència a una aproximació de l’evolució dels ajuntaments respectius durant el període 
republicà. Al ja clàssic treball de Roman Piña Homs sobre la Diputació Provincial de les 
Balears,307 hi hem d’afegir l’aproximació d’Arnau Company sobre aquest organisme 

294 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la 
Segona República”, a El primer franquisme a Mallorca. Biblioteca Serra d’Or, 162. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1996, pàgs. 291-335. [Es tracta d’una recopilació d’articles apareguts a la revista Pòrtula 
entre el desembre de 1990 i l’agost de 1991, en el quals l’autor hi afegeix dades noves i notes] 
295 .- SANTANA i MORRO, Manel: “L’associacionisme obrer a Marratxí (1923-1936)”, a I Jornades 
d’Estudis Locals a Marratxí. Ajuntament de Marratxí. Illes Balears, 1996, pàgs. 75-86. 
296 .- SANTANA i MORRO, Manel: Associacionisme i ideologies en el municipi de Selva. 1923-1950. 
Ajuntament de Selva. Selva, 1998. 
297 .- CALDÉS CERDÀ, Joan Miquel: “L’associacionisme a sa Pobla durant la II República”, a SERRA, S. 
i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a 
l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 413-423. 
298 .- FULLANA, Pere i MARIMON, Antoni: Història del "Montepío" de Previsió de Santa Catalina. 
Palma, 1994. 
299 .- TOMÀS MONSERRAT, Josep: El Colegio de Médicos de Baleares, 1882-1982. Medicina y 
Sociedad. Colegio Oficial de Médicos de Baleares. Palma, 1985. [Respecte al període republicà és interessant el 
capítol sobre “El Colegio Médico Provincial obligatorio (1918-1936)”, pàgs. 84-102, especialment les 
informacions referides a les activitats del col·legi, el VII Congrés de metges de llengua catalana i l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques. Així mateix, relaciona les juntes directives del Col·legi Oficial de Metges de Balears, pàgs. 
173-174]. 
300 .- FULLANA PUIGSERVER, Pere: “Les associacions catòliques a Mallorca (1875-1965)”, a SERRA, 
S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a 
l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 119-138. 
301 .- MATAS i PASTOR, Joan Josep: De la sacristia al carrer. Acción Católica Española a Mallorca. 
(1931-1959). Col. Refaubetx, 22. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2005.  
302 .- ESTELRICH i COSTA, Josep: La parròquia de Sant Joan (1900-1993). Col. “Monografies 
santjoaneres”, 1. Govern Balear. Mallorca, 1993, pàgs. 78-80. 
303 .- DURAN, Damià: Roda de folklore pagès. Gràfiques Miramar. Manacor, 1989. 
304 .- SERRA i BUSQUETS, Sebastià: “L’oci entre els anys 20 i 30 a Mallorca a través de la premsa”, a XI 
Jornades d’Estudis Històrics Locals. Espai i temps d’oci a la història. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1993, 
pàgs. 549-558 [bàsicament a través de la premsa diària (La Ultima Hora, La Almudaina, Correo de Mallorca i El 
Día) i els periòdics Ciutadania, República, El Obrero Balear, Foch i Fum, La Nostra Terra i Philarmonia]. 
305 .- PIERAS VILLALONGA, Miquel: “Conflictes i debats dins l’oci. Les tavernes i el seu entorn (1883-
1936)”, a II Jornades d’Estudis Locals. Ajuntament d’Inca. Inca, 1996, pàgs. 59-72 [especialment, els debats de 
l’oci durant la Segona República, pàgs. 65-66]. 
306 .- REYNÉS VILLALONGA, Pau: Lloseta: les festes patronals durant la Segona República (1931-
1936). Ajuntament de Lloseta. Lloseta, 2004. 
307 .- PIÑA HOMS, Román: La Diputación Provincial de las Baleares (1812-1979). Un ensayo de 
descentralización en un estado centralista. Luis Ripoll, Editor. Palma, 1979. Tot i l’amplitud cronològica 
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provincial entre el 1930 i el 1949.308 Manuel López també publicà un estudi sobre la Casa de 
Socors de l’Ajuntament de Palma.309 
 
 
 
1.5.3.6. Els estudis sobre els mitjans de comunicació 
La premsa ha continuat essent una font fonamental per a l’estudi de la Segona República. 
Així, hi ha hagut un notable increment dels estudis sobre la premsa –especialment estudis 
monogràfics sobre publicacions- i també hem començat a tenir alguns treballs sobre la ràdio. 
El 1988, Sebastià Serra Busquets i Joan Font i Roig, publicaren una selecció de textos del 
setmanari Foch i Fum, amb un bon estudi introductori.310 El setmanari socialista El Obrero 
Balear també ha estat objecte d’altres estudis parcials, com els de Maria del Pilar Pérez 
Gutiérrez311 i de Margalida Arbona, Francesca Arbona i Llúcia Morell.312 L’òrgan d’Esquerra 
Republicana Balear, el setmanari República, ha estat investigat per Miquel Garau.313 Així 
mateix, David Ginard314 i Antoni Nadal315 han publicat recerques sobre el setmanari 
comunista Nuestra Palabra. Així mateix, el setmanari anarquista Cultura Obrera, ha gaudit 
de diversos estudis d’Encarnación Ramos.316 Les publicacions catòliques, el setmanari 

d’aquest estudi, fa algunes referències al període de la Segona República com que “La segunda República, 
aunque acepta prudentemente un paulatino rodaje de organizaciones autonómicas que consoliden un poder 
regional, no tiene tiempo de reestructurar a fondo la organización provincial, y las leyes que se suceden durante 
el régimen posterior, se reafirman en la línea tradicional centralizadora.” (pàg. 13). Així mateix, també es 
refereix a la reforma que hauria suposat l’Avantprojecte d’Estatut de les Illes Balears, “un trabajo interesante 
pero que precisamente se irá a pique, entre otras razones, porque es un proyecto hecho en principio por los 
mallorquines, requiriendo luego el concurso de menorquines y de ibicencos para su aprobación y además porque 
estructura el “Gran i General Consell” como un organismo superior interinsular, con el natural recelo de las islas 
menores, que precisamente buscaban la desaparición de este tipo de organismos, en espera de unos “Consells” o 
Cabildos que facilitaran la autonomía real de cada isla.” (pàg. 32). També apunta l’abogació del polític 
Alexandre Jaume el 1933 a favor de la constitució de “cabildos” insulars (pàg. 33).  
308 .- COMPANY i MATES, Arnau: “La Diputació Provincial de les Balears (1930-1949)”, a PONS 
BOSCH, Jordi (ed.): L'autogovern a Mallorca: de la Diputació Provincial al Consell de Mallorca. Consell de 
Mallorca. Palma, 2003, pàgs. 71-106. 
309 .- LÓPEZ RUIZ DE AZAYRA, Manuel: Casa de Socorro. 1901-1950. Ajuntament de Palma. Palma, 
1987. [Hi tracta la segona reforma de la Casa de Socors de 1933, els acords de la corporació municipal dels anys 
de la República al respecte i nombroses dades sobre les assistències prestades a la Casa del Socors, especialment 
les del conflicte bèl·lic]. 
310 .- FONT i ROIG, Joan i SERRA i BUSQUETS, Sebastià: Foch y Fum. Jordi Martí Rosselló (Es Mascle 
Ros). (Estudi i selecció de textos). Ajuntament de Palma. Palma, 1988. 
311 .- PÉREZ GUTIÉRREZ, María del Pilar: “Algunas funciones de una publicación socialista: «El Obrero 
Balear»”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva 
històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 447-454. 
312 .- ARBONA BERNAT, Margalida; ARBONA NIELL, Francesca, i MORELL OLIVER, Llúcia: “«El 
Obrero Balear»: 1936”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una 
perspectiva històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 161-163. 
313 .- GARAU, Miquel: “El setmanari 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. 375-386. 
314 .- GINARD FÉRON, David: “«Nostra Paraula», publicació antifranquista (1936-1977)”, a SERRA, 
Sebastià. i COMPANY, Arnau (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. Intitut 
d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 295-305; GINARD FÉRON, David: L'esquerra mallorquina i el 
franquisme. Edicions Documenta Balear. Palma, 1994. [Inclou el capítol sobre “«Nostra Paraula», publicació 
antifranquista (1936-1977)”, pàgs. 289-306]. 
315 .- NADAL SOLER, Antoni: “Notes sobre «Nuestra Palabra» (1931-1936)”, a Randa, núm. 28. 
Barcelona, 1991, pàgs. 5-18. 
316 .- RAMOS DÍAZ, Encarnación: “Las publicaciones anarquistas en Mallorca durante el siglo XX”, a 
SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. Institut 
d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 491-499; RAMOS DÍAZ, Encarnación: “«Cultura Obrera» (1919-1936). 
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integrista El Luchador i la revista Excelsior han estat analitzades per Joan Josep Matas 
Pastor.317  
La premsa diària en conjunt també ha estat tractada de manera catalogal per Arnau 
Company.318 A més a més, comptam amb alguns estudis sobre aspectes més concrets sobre la 
premsa diària, com els d’Arnau Company sobre la recepció als diaris mallorquins de la 
proclamació de la Segona República i de l’aixecament militar del 19 de juliol;319 de Josep 
Bausà i Joan Antoni Cladera sobre les notícies internacionals a La Almudaina,320 i de Pere 
Ferrer sobre la campanya de premsa del financer Joan March contra el Govern de Manuel 
Azaña.321 En aquest aspecte, també hem de destacar el treball de María José Sánchez de León 
sobre l’Associació d’Amics de “Correo de Mallorca” 322 o un breu estudi de Julià Picornell 
sobre el diari en anglès The Daily Palma Post.323 
Respecte a la premsa cultural, destaquen els estudis sobre la revista d’alta cultura La Nostra 
Terra (1928-36), de Gregori Mir324 i de Bartomeu Mestre;325 sobre la publicació periòdica 
religiosa Lluc (des de 1921), de Gabriel Seguí,326 i sobre el Bolletí de la Societat 
Arqueològica Lul·liana, de Miquel Marín.327 Les publicacions mèdiques també han estat 
tractades per Josep Tomàs Monserrat i Macià Tomàs Salvà.328 

expresión del pensamiento ácrata”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des 
d’una perspectiva històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 501-510, i RAMOS DÍAZ, 
Encarnación: “L'anarquisme a Mallorca a partir de la seva premsa”, a MARIMON RIUTORT, Antoni (ed.): 
Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves recerques sobre el s. XX a Mallorca. Fundació Emili Darder. 
Palma, 1997, pàgs. 53-90. 
317 .- MATAS PASTOR, Joan Josep: “El periodisme catòlic militant durant la Segona República a 
Mallorca: els casos del setmanari El Luchador i la revista Excelsior”, 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. 475-487.  
318 .- COMPANY i MATES, Arnau: Catàleg de 100 anys de premsa diària de les illes Balears. (1893-
1993). Ed. Hora Nova, S.A. Palma, 1993. 
319 .- COMPANY i MATES, Arnau: “La recepció del cop d'Estat de Primo de Rivera, la proclamació de la 
Segona República i l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936 en la premsa diària i la ràdio mallorquina”, a 
COMPANY, A.; PONS, J., i SERRA, S.: V Encontre d'Historiadors de la Comunicació. Universitat de les Illes 
Balears. Palma, 2003, pàgs. 173-194. 
320 .- BAUSÀ ROIG, Josep i CLADERA FEMENIA, Joan Antoni: “Aproximació a les notícies de 
l'estranger del diari «La Almudaina» (1931-1939)”, a COMPANY, A; PONS, J, i SERRA, S. (eds.): V Encontre 
d'Historiadors de la Comunicació. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2003, pàgs. 91-107. 
321 .- FERRER GUASP, Pere: “La campanya de premsa de Joan March contra el govern republicà 
socialista (1932-1933)”, a COMPANY, A; PONS, J, i SERRA, S. (eds.): V Encontre d'Historiadors de la 
Comunicació. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2003, pàgs. 217-225. 
322 .- SÁNCHEZ DE LEÓN COTONER, María José: “Associació d'Amics de «Correo de Mallorca»”, a 
SERRA, S. i COMPANY, A. (coords.): El moviment associatiu a les illes Balears. Institut d'Estudis Baleàrics. 
Palma, 2001, pàgs. 639-651. 
323 .- PICORNELL MUNAR, Julià: “The Daily Palma Post: el primer diari en anglès a Espanya”, 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. 489-490. 
324 .- MIR, Gregori: El nacionalisme de «La Nostra Terra». Editorial Moll. Mallorca, 1988. [Estudi 
introductori i selecció de textos]. 
325 .- Es tracta de l’exhaustiu estudi de Bartomeu MESTRE i SUREDA: “Vindicació de La Nostra Terra”, 
a La Nostra Terra. vol. 1. El Gall Editor/Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2009, pàgs. 13-134. Edició facsímil. 
326 .- SEGUÍ TROBAT, Gabriel: “La revista «Lluc» 1921-gener-2001. Vuitanta anys d’història”, a Lluc, 
núm. 826. Palma, gener-febrer de 2002, pàgs. 3-6. 
327 .- MARÍN GELABERT, Miquel: “El Bolletí de la SAL i la historiografia contemporània de les Illes 
Balears”, a La Societat Arqueològica Lul·liana. Una il·lusió que perdura (1880-2003). Societat Arqueològica 
Lul·liana. Palma, 2003, pàgs. 127-230. 
328 .- TOMÀS MONSERRAT, J. i TOMÀS SALVÀ, M.: “Publicaciones médicas periódicas de Mallorca 
(1831-1989)”, a Medicina Balear, núm. 1. Vol. 5. Palma, gener-abril de 1990, pàgs. 36-40. Pel que fa al període 
de la Segona República, esmenten la Revista Balear de Ciencias Médicas (1885-1936). 
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El fenomen dels inicis de la Premsa Forana ha estat estudiat per Arnau Company329 i també 
tenim estudis monogràfics sobre la premsa del període republicà a diversos pobles de 
Mallorca, com els de Pere Sales sobre Algaida,330 Rafel Ferrà sobre Porreres,331 Arnau 
Company sobre Sineu332 i Inca.333 Algunes publicacions periòdiques de la Part Forana també 
han estat objecte d’estudi com la pollensina Adelante.334 
Així mateix, el 2006, Arnau Company i Sebastià Serra publicaren un ampli estudi sobre la 
premsa republicana a Mallorca durant el període republicà.335 
La ràdio, com a nou mitjà de comunicació, tingué gran rellevància durant el període de la 
Segona República i la Guerra Civil. Un primer precedent fou l’ús que feren de la ràdio les 
autoritats republicanes durant els fets revolucionaris d’octubre de 1934. També durant el 
conflicte bèl·lic les noves autoritats militars convertiren la ràdio en un mitjà fonamental de 
propaganda i d’informació. El paper de la ràdio durant els primers dies de l’aixecament 
militar ha estat investigat per Arnau Company.336 La fundació de l’emissora Ràdio Mallorca i 
el seu posterior desenvolupament ha estat estudiada per Matilde Delgado Reina.337 
L’expansió del cinema a Mallorca durant el període de la Segona República ha estat treballat 
per Catalina Aguiló i Josep Antoni Pérez de Mendiola –se centren en la consolidació del 
cinema comercial, la realització d’algunes filmacions a l’illa, el cinema “amateur” i la 
premsa i el cinema-,338 Margalida Pujals i Manel Santana –bàsicament l’expansió de les sales 
de cinema-339 i Cristòfol M. Sbert.340 Així mateix, des d’un punt de vista local, comptam amb 
el treball de Miquel Martorell sobre el cinema a Montuïri.341 

329 .- COMPANY i MATES, Arnau: “La primera etapa de la premsa forana a Mallorca (1883-1936). 
Evolució general”, a MARIMON, A. (ed): Verguisme, anarquisme i espanyolisme. Noves recerques sobre el s. 
XX a Mallorca. Fundació Emili Darder. Palma, 1997, pàgs. 181-202.  
330 .- SALAS, Pere: «La Razón» i «Esquitxos»: premsa periòdica a Algaida durant la Segona República 
Espanyola. 1931-1932. Col. “Plaguetes d’Història i Cultura”, 3. Ajuntament d’Algaida. Algaida, 1997. 
331 .- FERRÀ i MARTORELL, Rafael: “La premsa local a Porreres durant la Segona República”, a 
Jornades d’Estudis Locals a Porreres. Mancomunitat del Pla de Mallorca. Di7 Edició. Binissalem, [s.d.], pàgs. 
129-139.  
332 .- COMPANY i MATES, Arnau: “Notes sobre la premsa de Sineu”, a Primeres jornades d'estudis 
locals. Mancomunitat Pla de Mallorca. Di7 Edició. Binissalem, 1998, pàgs. 89-95. 
333 .- COMPANY i MATES, Arnau: “La premsa comarcal i local a Mallorca. Aproximació a la premsa 
d'Inca (1883-1936)”, a I Jornades d'Estudis Locals. Ajuntament d'Inca. Inca, 1994, pàgs. 177-197. 
334 .- COLL TORRENDELL, Pere Josep: L’Adelante, un periòdic d’esquerres i anticaciquil. Col. 
“Plaguetes del Raval”, 7. Edicions El Moixet Demagog. Palma, 2006. 
335 .- COMPANY MATES, A. i SERRA BUSQUETS, S.: “La prensa republicana en Mallorca durante la 
Segunda República”, a Actas. República y republicanismo en la comunicación. VIII Congreso de la AHC. 
Universidad de Sevilla. Sevilla, 2006. Aquest treball va ser publicat en català i lleugerament ampliat a 
COMPANY i MATES, Arnau i SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La premsa republicana a Mallorca 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. 355-373. 
336 .- COMPANY i MATES, Arnau: “La recepció del cop d'Estat de Primo de Rivera, la proclamació de la 
Segona República i l'aixecament militar del 19 de juliol de 1936 en la premsa diària i la ràdio mallorquina”, a 
COMPANY, A.; PONS, J., i SERRA, S.: V Encontre d'Historiadors de la Comunicació. Universitat de les Illes 
Balears. Palma, 2003, pàgs. 181-193. 
337 .- DELGADO REINA, Matilde: Història de la ràdio a Mallorca. 1933-1994. Col. “El Tall del temps”, 
26. El Tall editorial. Mallorca, 1996. 
338 .- AGUILÓ RIBAS, Catalina i PÉREZ DE MENDIOLA, Josep Antoni: Cent anys de cinema a les Illes. 
“Sa Nostra” Obra Social i Cultural. Palma, 1995 [especialment l’article “Els anys trenta i l’expansió de l’afició al 
cinema”, pàgs. 38-45]. 
339 .- PUJALS i MAS, Margalida i SANTANA i MORRO, Manel: Classificació 3R. El cinema a Mallorca. 
Col. “Menjavents”, 32. Edicions Documenta Balear. Palma, 1999 [especialment l’apartat de l’expansió del 
cinema en els decennis de 1920 i 1930, pàgs. 23-24]. 
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1.5.3.7. Els estudis biogràfics 
Tal com assenyalava el 2004, en la presentació de la magnífica biografia d’Antoni Tugores 
sobre el batle de Manacor Antoni Amer, una de les principals mancances que teníem sobre la 
Segona República i la Guerra Civil era “la falta de biografies i de llibres de memòries o 
dietaris.” Molts de personatges que varen tenir un paper notable en la nostra història 
contemporània no tenen altra biografia que la veu de la Gran Enciclopèdia Catalana o la 
Gran Enciclopèdia de Mallorca, algun breu article periodístic o un petit esboç en forma 
d'opuscle.342 
La figura del financer mallorquí Joan March Ordinas –Verga- ha continuat essent objecte de 
força interès, com l’estudi que la professora Mercedes Cabrera publicà sobre el “Caso 
March.”343 Però, la figura de March a Mallorca no havia estat objecte d’un acurat estudi fins a 
l’aparició dels treballs de Pere Ferrer Guasp, que li dedicà la seva tesi doctoral Joan March, 
els inicis d’un imperi financer (1998), dirigida pel doctor Sebastià Serra, i que aparegué en 
forma de llibre i amb el mateix títol a Palma el 2000.344 El 2004, Pere Ferrer publicà un estudi 
complementari sobre Joan March, que se centrava entre els anys de 1931 i 1945.345 
També gaudeixen d’estudis i esbossos biogràfics els dirigents socialistes Alexandre Jaume,346 
Llorenç Bisbal,347 Andreu Crespí,348 i Joan Monserrat Parets349 i l’intel·lectual, diputat a Corts 

340 .- SBERT i BARCELÓ, Cristòfol M.: El cinema a les Illes Balears des de 1896. Col. “Arbre de Mar”, 
3. Edicions Documenta Balear. Palma, 2001 [Especialment, el capítol IV dedicat a la Segona República, pàgs. 
111-122]. 
341 .- MARTORELL ARBONA, Miquel: Montuïri, 75 anys amb el cinema. 1907-1981. Evocacions d'un 
espectador. Col. “Quaderns de l’Arxiu del So i de la Imatge”, 1. Departament de Cultura del Consell de 
Mallorca. [Palma], 2002. [especialment pàgs. 69-87]. 
342 .- Indicava que “Del període republicà, per exemple, no tenim semblances gaire completes d'homes i 
dones, com el batle de Palma d'Esquerra Republicana Balear —un partit vinculat a la Izquierda Republicana del 
dirigent estatal Manuel Azaña i no a d'altres agrupacions polítiques com darrerament alguns, sense rigor històric 
i amb algunes dosis de manipulació, han volgut confondre— Emili Darder; la dirigent sollerica d'aquest partit 
Maria Mayol; el governador civil i dirigent d'Acció Republicana Francesc Carreras Reura; el també governador 
civil Joan Manent; el president de la Diputació i líder del republicanisme federal/radical Francesc Julià Perelló; 
el dirigent regionalista i diputat a Corts Bartomeu Fons Jofre de Villegas; el també president de la Diputació i 
capdavanter socialista Jaume Garcia Obrador; el dirigent d'Unió Republicana i amic d'Antoni Amer, el catedràtic 
Docmael López Palop; o els batles d'Esquerra Republicana Balear, Pere Oliver Domenge (de Felanitx), Joan Mas 
i Verd (de Montuïri), Antoni Mateu (d'Inca) o Climent Garau Juan (de Porreres), els tres darrers assassinats, 
igual que els dirigents comunistes Ateu Martí i Aurora Picornell, i tants d'altres.” COMPANY i MATES, Arnau: 
“La història recuperada”, a Llegir, núm. 45. Palma, setembre-novembre de 2004, pàg. 27. 
343 .- CABRERA, Mercedes: “Los escándalos de la Dictadura de Primo de Rivera y las responsabilidades 
de la República: el asunto Juan March” a Historia y Política, núm. 4. Madrid, 2000, pàgs. 7-30.  
344 .- FERRER GUASP, Pere: Joan March, els inicis d’un imperi financer, 1900-1924. Col. “Els ullals”, 2. 
Edicions Cort. Palma, 2000. 
345 .- FERRER GUASP, Pere: Joan March, la cara oculta del poder. 1931-1945. Col. “Els ullals”, 11. 
Edicions Cort. Palma, 2004. 
346 .- FONT JAUME, Alexandre: Alexandre Jaume. Col. “Biografies de mallorquins”, 14. Ajuntament de 
Palma. Palma, 1987, biografia notablement actualitzada i ampliada a FONT JAUME, Alexandre: Alexandre 
Jaume Rosselló (1879-1937). Col. “Obres completes Alexandre Jaume Rosselló”, 1. Lleonard Muntaner 
Editor/Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2011. També PAYERAS, Miquel: “Alexandre Jaume. Una 
aproximació al seu pensament polític (1931-1936)”, a Randa, núm. 22. Barcelona, 1987, pàgs. 81-113. 
347 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Pensament i actuació de Llorenç Bisbal i Barceló, dirigent socialista 
mallorquí”, a Mayurqa, núm. 22. Vol. II: Palma, 1989, pàgs. 937-946. 
348 .- MARTORELL, Joan: Andreu Crespí. Aproximació biogràfica. Col. “Evast e Aloma”, 6. Miquel Font, 
Editor. Palma, 1989. 
349 .- GARCERÁN AULET, Rafael: Joan Moserrat Parets, socialista i educador. Agrupació Socialista de 
Llucmajor (PSIB-PSOE). [Llucmajor], 2008. 
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i ambaixador republicà Gabriel Alomar.350 Alguns dirigents comunistes també han estat 
objecte d’una acurada biografia com la de David Ginard sobre Heriberto Quiñones351 i, 
d’altres, de breus estudis com Aurora Picornell.352 També comptam amb semblances 
biogràfiques de la dirigent d’Esquerra Republicana Balear Maria Mayol;353 de l’anarquista 
Gabriel Buades Pons,354 i del polític i maçó Jaume Valls.355 
Així mateix, en els darrers anys, han estat biografiats alguns dirigents del període republicà, 
com els batles de Palma Emili Darder Cànaves,356 de Manacor Antoni Amer Llodrà;357 d’Inca, 
Antoni Mateu Ferrer;358 de Felanitx, Pere Oliver Domenge,359 de Porreres, Climent Garau 
Juan360 i de Santa Maria del Camí, Bartomeu Horrach.361 

350 .- ALOMAR i CANYELLES, Antoni Ignasi: “Notes per a la biografia de Gabriel Alomar i Villalonga”, 
a Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana, núm. 843, tom XLV. Palma, 1989, pàgs. 403-405; VILANOVA i 
VILA-ABADAL, Francesc: “Entre les restes del naufragi: els darrers temps de Gabriel Alomar a Egipte”, a 
Miscel·lània Joan Fuster, V. Barcelona-València, 1992, pàgs. 233-247; MASSOT i MUNTANER, Josep: 
“Gabriel Alomar i els clergues intel·lectuals”, a Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània. Col. 
“Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 29. Curial Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 
Barcelona, 1993, pàgs. 48-58, i PONS BOSCH, Jordi: “Gabriel Alomar i Villalonga”, a L’exili republicà: 
política i cultura. Actes de les Jornades d’Estudis celebrades al Centre Cultural la Misericòrdia. Palma, 18-20 
de novembre de 2009. Col. “Textos i Estudis de cultura catalana”, 165. Consell Insular de Mallorca/Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2011, pàgs. 165-177. 
351 .- GINARD FÉRON, David: Heriberto Quiñones y el movimiento comunista en España (1931-1942). 
Edicions Documenta Balear/Compañía Literaria, S.L. Palma-Madrid, 2000.  
352 .- BOSCH BAUZÀ, Francesca: Aurora Picornell. La lluita mai no mor. Palma, 1987. 
353 .- CASTANYER, Joan M.: “Maria Mayol: Esbós biogràfic i cronologia poètica”, a Randa, núm. 35. 
Barcelona, 1993, pàgs. 113-136; i GRAÑA i ZAPATA, Isabel: “Maria Mayol i el Foment de la Cultura de la 
Dona”, a Els Marges, núm. 79. Barcelona, primavera de 2006, pàgs. 77-86. 
354 .- BUADES, Joan: Gabriel Buades i Pons. Pol·len llibertari. Col. “Plaguetes del Raval”, 6. Edicions El 
Moixet Demagog. Palma, 2005. 
355 .- SANLLORENTE, Francesc: “Jaume Valls i Segura (Alcúdia 1879-Palma 1937). Polític i maçó”, a 
Segell, núm. 2. Mallorca, gener-juny de 2006, pàgs. 69-77. 
356 .- RODRÍGUEZ TEJERINA, José María: “Don Emilio Darder. Médico y político”, a Medicina Balear, 
vol. 7, núm. 2. Palma, maig-agost de 1992, pàgs. 121-124; COMPANY i MATES, Arnau: “Emili Darder i 
l’Ajuntament de Palma”, a Lluc, núm. 844. Palma, març-abril de 2005, pàgs. 45-52; BLANQUER, Margalida 
(direcció i guió): Emili  Darder. Consell de Mallorca/Telenova. Palma, 1999; CANO DARDER, J.: “Emili 
Darder: Medicina i societat”, a Medicina Balear, vol. 21, núm. 2. Palma, maig-agost de 2006, pàgs. 33-41, i 
CANALETA SAFONT, Eva i PUJADES MORA, Joana: “La producció científica d’un metge que féu política: 
Emili Darder i Cànaves (1895-1937)” a IX Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica.Jornada 
Intercongressual de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, Girona, 16 al 19 de novembre de 2007 (en premsa); 
MONER MORA, Catalina: Emili Darder Cànaves (1895-1937). Vida i martiri.Col. “Arca de Noe”, 11. Miquel 
Font Editor. Mallorca, 2007, i COMPANY i MATES, Arnau: Emili Darder Cànaves. El darrer batle republicà 
de Palma. Col. “Biografies de mallorquins”, núm. 21. Ajuntament de Palma. Palma, 2008. 
357 .- TUGORES, Antoni: El batle Antoni Amer ‘Garanya’ (1882-1936). La història robada. Col. 
“Menjavents”, 52. Edicions Documenta Balear. Palma, 2004. D’aquest llibre ha aparegut el 2006 una edició en 
castellà i notablement ampliada amb el títol La historia robada. Vida y muerte de un alcalde republicano, 
Antonio Amer (1882-1936). Col. “Plural.” Edicions Documenta Balear. Palma. 
358 .- CÓRCOLES, J. i PERELLÓ, B.: Antoni Mateu Ferrer, 1901-1937. Un Batlle de la República. 
Ajuntament d’Inca. Inca, 2001. 
359 .- MASSUTÍ i OLIVER, Pere A.: “Pere Oliver Domenge”, a Programa de fires i festes de Felanitx. 
Ajuntament de Felanitx. Felanitx, 1989. 
360 .- GARÍ SALLERAS, Bartomeu: Climent Garau Juan. (1897-1936). Entre el pinzell i la vara. Col. 
“Menjavents”, 99. Edicions Documenta Balear. Palma, 2012. També GARÍ SALLERAS, Bartomeu: Climent 
Garau Juan. Discurs amb motiu de la seva proclamació com a fill il·lustre de Porreres. Ajuntament de Porreres. 
Porreres, 2005. 
361 .- COMAS FRAU, Maria Neus: “Bartomeu Horrach i Canals: darrer batlle de Santa Maria del Camí 
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. 345-353. 
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Tot i desenvolupar fonamentalment la seva carrera política a Catalunya, han estat estudiats 
els intel·lectuals i polítics mallorquins Antoni Maria Sbert i Massanet –dirigent d’Esquerra 
Republicana de Catalunya-362 i Joan Estelrich Artigues –diputat de la Lliga.-363 Així mateix, 
han estat investigats el governador civil, diputat a Corts Constituents i dirigent d’Izquierda 
Republicana Francesc Carreras Reura364 i el també governador civil i escriptor Antonio 
Espina.365 
També comptam amb estudis biogràfics del dirigent d’ERB, Joan Sanxo Tous,366 de 
l’arquitecte Guillem Forteza367 i dels escriptors Pere Capellà,368 Llorenç Villalonga,369 Miquel 
Villalonga370 i Joaquim Verdaguer,371 alguns dels quals iniciaren la seva activitat durant el 
període republicà. També han estat estudiats el periodista i editor Miquel Duran Saurina;372 el 
periodista Gabriel Fuster Mayans –Gafim-;373 el dibuixant i caricaturista eivissenc –instal·lat 

362 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: Antoni M. Sbert, agitador, polític i promotor cultural. Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2000. 
363  .- CARRIÓ i TRUJILLANO, Bartomeu: “Joan Estelrich i Artigues a «La Veu de Mallorca»”, a 
POMAR, Jaume (coord.): Miscel·lània Joan Estelrich. Col. “El Tall del temps maior”, 3. El Tall editorial. 
Mallorca, 1997, pàgs. 49-82.  
364 .- PORTELLA COLL, Josep: “Francesc Carreras Reura”, a Llibre d’exilis (2). Col. “Menorca Segle 
XX”, 15. Col·lectiu Folklòric de Ciutadella. [Menorca], 2011, pàgs. 53-119, i COMPANY i MATES, Arnau: 
“Francesc Carreras Reura, la dignitat del compromís polític republicà a l’exili”, a L’exili republicà: política i 
cultura. Actes de les Jornades d’Estudis celebrades al Centre Cultural la Misericòrdia. Palma, 18-20 de 
novembre de 2009. Col. “Textos i Estudis de cultura catalana”, 165. Consell Insular de Mallorca/Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2011, pàgs. 207-228. 
365 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: El calvari d’Antonio Espina i de Guillermo Roldán. Mallorca, 
1936-1940. Col. “L’arjau”, 32. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2013. 
366 .- CORTÈS i SERVERA, Josep: Joan Sanxo Tous (1905-1978). Vida i obra d’un ideòleg del 
nacionalisme d’esquerres. Col. “L’arjau”, 36. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2014. 
367 .- OLIVER JAUME, Jaume i SEGUÍ AZNAR, Miguel (eds): Guillem Forteza, arquitecte escolar. 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Govern Balear. Palma, 1993. L’obra recull diversos textos 
d’aproximació biogràfica de Guillem Forteza, com els de Miquel Ferrà, Josep Sureda Blanes, Gabriel Alomar 
Esteve, Miquel Fullana Llompart, Josep Massot i Miquel Batllori; un article del seu col·laborador i amic Miquel 
Fullana Llompart; un treball de Miquel Seguí Aznar sobre la figura de Forteza com a arquitecte i urbanista; un 
capítol de Jaume Oliver sobre les construccions escolars i la tasca institucionalitzadora de Guillem Forteza i Joan 
Capó (1921-1942), i una selecció de textos teòrics de Guillem Forteza sobre arquitectura i urbanisme. 
368 .- FULLANA PUIGSERVER, Pere: Pere Capellà (1907-1954). La lluita incansable per la llibertat. 
Col. “Pere Capellà”, 9. Ajuntament d’Algaida. Algaida, 2005 [Sens dubte, la biografia més completa sobre 
aquest autor]; PLANAS, Rosa, et alt.: Pere Capellà. Associació d’Escriptors en Llengua Catalana. Barcelona, 
2005. També vegeu el monogràfic de la revista Lluc dedicat a aquest autor. 
369 .- POMAR, Jaume: La raó i el meu dret. Biografia de Llorenç Villalonga. Editorial Moll. Mallorca, 
1995 [sens dubte l’estudi més complet sobre l’escriptor]; NADAL, Antoni i MOSQUERA, Robert: “Llorenç 
Villalonga i els socialistes mallorquins: dues polèmiques i un interludi”, a Randa, núm. 22. Barcelona, 1987, 
pàgs. 115-127; i VILLALONGA, Llorenç: Articles polítics (1924-1936). Fundació Casa Museu Llorenç 
Villalonga/Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Binissalem/Barcelona, 2002. [Introducció i edició de Jeroni 
M. Mas Rigo. Recull d'articles publicats a El Día], i BOSCH, Carme i alt.: Bibliografia de i sobre Llorenç 
Villalonga. Miquel Font, Editor. Palma, 1999. 
370 .- SOCIAS COLOMAR, Margalida M.: Miguel Villalonga. Antología de artículos literarios. 1931-
1946. El Tall editorial. Mallorca, 1993. 
371 .- ROSSELLÓ BOVER, Pere: “Aproximació a Joaquim Verdaguer a través dels seus articles: “La vida 
humorística”, a Randa, núm. 36. Barcelona, 1995, pàgs. 81-129; ROSSELLÓ BOVER, Pere: “Joaquim 
Verdaguer, traductor de Rudyard Kipling”, a Miscel·lània Joan Veny, vol. 2. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 2003, pàgs. 239-278.  
372 .- PIERAS SALOM, Gabriel i PIERAS VILLALONGA, Miquel: Miquel Duran Saurina. Regionalisme, 
cultura i moviment catòlic. Inca. 1866-1953. Ajuntament d'Inca. Inca, 2000. 
373 .- MARÍN i LLADÓ, Carles: Gabriel Fuster Mayans (Gafim). Un periodista a la Mallorca franquista. 
Col. “Refaubetx”, 3. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 1999. 

 77 

                                                 



 

a Mallorca des de 1928– Josep Costa Ferrer –Picarol–,374 i el lingüista i editor Francesc de 
Borja Moll Casasnovas.375 
Així mateix, són força interessants les notes biogràfiques sobre víctimes de la Guerra Civil –
en les quals hi ha nombroses referències a les seves actuacions durant el període republicà– 
als llibres Diccionari Vermell, de Llorenç Capellà pel conjunt de Mallorca;376 de Rafel Antich 
pel cas d’Algaida,377 i de Bartomeu Mulet sobre els mestres repressalias.378 També hem de 
destacar les referències biogràfiques de la Gran Enciclopèdia de Mallorca379 així com de 
republicans exiliats al treball Les emigracions forçades del franquisme, de Manel Santana i 
Antoni Marimon.380 
1.5.3.8. Les memòries, els espistolaris i els testimonis orals 
Podríem gairebé destacar com a únics casos, tot i que no tingueren papers polítics destacats 
aleshores, però constitueixen bones mostres, els textos memorialístics del maçó i membre 
d’Unió Republicana Josep Pons Bestard,381 l’escriptor alcudienc Josep Muntaner Cerdà,382 el 
sindicalista i pagès Josep Estelrich Mieres,383 el naturalista i oceanògraf Odón de Buen384 i el 
professor de dret i prevere Josep Orlandis.385 També són força interessants els textos del 
pacifista alemany i refugiat a Mallorca des de 1932, Heinz Kraschutzki386 i del novel·lista 
alemany i antifeixista Albert Vigoleis Thelen –que residí a Mallorca des de l’agost de 1931 

374 .- TORRES PLANELLS, Sonya: Josep Costa Ferrer Picarol (1876-1971). Un dibuixant eivissenc i el 
seu temps. Ed. Res Pública. Eivissa, 2001; i ARAGUÀS, Miquel i Xavier; i TORRES PLANELLS, Sonya: 
Josep Costa Picarol. Vida i obra. Fundació “Sa Nostra”. Palma, 2004 [catàleg de l’exposió amb el mateix títol] 
375 .- MOLL, Aina: Francesc de Borja Moll. La fidelitat tossuda. Col. “Biografies de mallorquins”, 20. 
Ajuntament de Palma, 2003, i MIRALLES i MONSERRAT, Joan: Francesc de Borja Moll: l’home dels mots. 
Col. “Tomir”, 56. Editorial Moll. Mallorca, 2003 [especialment els capítols dels anys de la Segona República i 
“En Moll impressor i enquestador”, pàgs. 97-118]. 
376 .- CAPELLÀ, Llorenç: Diccionari Vermell. Ed. Moll. Mallorca, 1989. 
377 .- ANTICH SERVERA, Rafel: Memòria als republicans víctimes de la repressió feixista a Algaida 
durant la Guerra Civil de 1936. Ajuntament d'Algaida/Conselleria de Cultura, Educació i Esports. Algaida, 
1993. 
378 .- MULET TROBAT, Bartomeu: "Repressió franquista (assassinats i depuracions) contra el magisteri 
de Mallorca", a Lluc, núm. 784. Palma, gener-febrer de 1995, pàgs. 10-14. 
379 .- Gran Enciclopèdia de Mallorca. 22 volums. Promomallorca. Mallorca, des de 1988. 
380 .- SANTANA MORRO, Manel i MARIMON RIUTORT, Antoni: Les emigracions forçades del 
franquisme. Col. “Els camins de la quimera”, 6. Govern de les Illes Balears. Binissalem, 2003.  
381 .- PONS BESTARD, Josep: Memòria de Mallorca, 1936. Col. “El Tall del temps”, 3. El Tall editorial. 
Mallorca, 1990. 
382 .- MUNTANER CERDÀ, Josep: No eren blaves ni verdes les muntanyes. Petita història. Impremta 
Politècnica. Pollença, 1988. Hi relata les seves experiències a diverses presons de Mallorca durant la Guerra 
Civil i la primera postguerra. 
383 .- ESTELRICH i MIERES, Josep: República, Guerra Civil, Postguerra a Sant Joan. El món de la 
pagesia. Col. “Monografies santjoaneres”, 6. Col·lectiu Teranyines. Sant Joan, 1997. 
384 .- BUEN, Odón de: Mis memorias. Institución “Fernando El Católico” (C.S.I.C.). Saragossa, 2003.  
385 .- Josep Orlandis presenta un conjunt d’”estampes”, basades en els records personals, que va viure en la 
seva infància i joventut. Pel que fa al període republicà, són interessants els dos apartats del capítol de context 
històric “De la Dictadura a la República” i “Los inquietos años de la II República española”. També és notable el 
capítol sobre els començaments del turisme i el seu pas pel col·legi dels pares Teatins i l’institut. El llibre, que es 
tanca amb l’inici de la Guerra Civil, finalitza amb el comentari següent: “La apacible serenidad de la vida en 
Mallorca se truncó dramáticamente en el verano de 1936. Mas no puede decirse que la tragedia sobreviniese por 
sorpresa, pues –tal como se dijo antes- desde las elecciones de febrero, se respiraba por doquier un clima 
enrarecido, y todos teníamos la penosa impresión de que caminábamos sin remedio hacia una catástrofe nacional 
de imprevisibles consecuencias: era la Guerra Civil, un capítulo nuevo de la historia, en el que esta “Memoria” 
no puede ni debe penetrar.” ORLANDIS, José: Estampas de la vida en Palma antes de la Guerra Civil. Memoria 
de infancia y juventud. Col. “Evast e Aloma”, 20. Miquel Font, Editor. Palma, 2000, pàgs. 108-109. 
386 .- KRASCHUTZKI, Heinz: Memòries a les presons de la Guerra Civil a Mallorca. Col. “Evast e 
Aloma”, 21. Miquel Font Editor. Mallorca, 2004. Pròleg de David Ginard Féron i introducció i traducció de 
Germà Garcia i Boned. 
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fins a l’octubre de 1936 i novel·là aquesta experiència a Die Insel des Zweiten Geslchts 
(1953).–387 
Sens dubte, els dietaris i els epistolaris constitueixen dos gèneres de gran rellevància per a la 
memòria coetània. Els epistolaris poden suplir de molt la informació que poden donar altres 
fonts. Tot i que a Mallorca, pensam que els epistolaris que s’han publicat mostren les 
exceltituds literàries dels autors, també poden tenir una funció eminentment informativa, 
reflexiva, aclaridora, personal, intimista i dialèctica.388 En aquest sentit, són força interessants 
els epistolaris de l’orientalista i professor de la Universitat de Cambridge Joan Mascaró 
Fornés (1897-1987)389 i del poeta, crític literari i traductor Miquel Ramon Ferrà Juan (1885-
1947).390 
Pel que fa a la història oral, el juny de 1987, l’investigador Damià Ferrà-Ponç publicà el 
treball Campanet: La Guerra Civil.391 Es tractava d’un conjunt de 12 entrevistes a 
campanaters, que tot i que se centraven en la repressió i els fronts de Manacor i de la 
Península, feien nombroses referències al període republicà en aquesta vila. Així mateix, el 
2003, Damià Ferrà-Ponç publicà el llibre Gent de Campanet. Veus d’un món perdut, en el 
qual molts d’entrevistats també fan referència al període republicà.392 El 2015, Damià Ferrà-
Ponç, sota el títol La Guerra Civil a Campanet, va arreplegar aquests testimonis orals, a més 
d’algunes aportacions novedoses sobre la Segona República i la Guerra Civil a Campanet.393 
Un nombros conjunt d’entrevistes publicades setmanalment els diumenges al diari Ultima 
Hora per la periodista Margalida Capellà, que han estat recollides en tres volums titulats 
Dones republicanes. Memoria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939), en les quals hi ha 
nombrossíssimes referències al període republicà.394 

387 .- THELEN, Albert Vigoleis: La isla del segundo rostro: de las memorias aplicadas de Vigoleis. Ed. 
Anagrama. Barcelona, 1993. La presència d’aquest autor a Mallorca i aquest llibre ha estat àmpliament estudiat 
per GARCIA BONED, Germà: La segunda cara de la isla de la segunda cara de Albert Vigoleis Thelen. 
Mallorca, 1931-1936. Col. “Evast e Aloma”, 17. Miquel Font, Editor. Palma, 1998. També GARCIA BONED, 
Germà: “L'alçament i la repressió a Mallorca, vistos per A. V. Thelen”, a Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana, tom. 48. Palma, 1992, pàgs. 129-160. 
388 .- Sobre la funció dels epistolaris, es força aclaridor el treball de MURGADES, Josep: “Sobre memòries 
i dietaris: intent de caracterització d’un gènere”, a Els Marges, núm. 1. Barcelona, 1974, pàgs. 114-118. 
389 .- MIR MAYOL, Gregori: Correspondència de Joan Mascaró (1930-1986). 2 vols. Col. “Els treballs i 
els dies”, 46 i 47. Editorial Moll. Mallorca, 1998. 
390 .- FERRÀ, Miquel: Cartes a Joan Pons i Marquès (1915-1947). Col. “Textos i Estudis de Cultura 
Catalana”, 54. Curial Edicions Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1997. [Edició a 
cura d’Isabel Graña i Zapata], GAYÀ i SITJAR, Miquel: Epistolari de Miquel Ferrà a Maria Antònia Salvà. 
Col. “Els treballs i els dies”, 42. Editorial Moll. Mallorca, 1998; i MASSOT i MUNTANER, Josep: “Setze cartes 
de Miquel Ferrà a Lluís Nicolau d’Olwer (1923-1934) i una conferència a Madrid”, a Llengua, literatura i 
societat a la Mallorca contemporània. Col. “Textos i Estudis de Cultura Catalana”, 29. Curial Edicions 
Catalanes/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 1993, pàgs. 112-143.  
391 .- FERRÀ-PONÇ, Damià: Campanet: La Guerra Civil. Col. “Quaderns de Campanet”, 2. Campanet, 
1987. 
392 .- FERRÀ-PONÇ, Damià: Gent de Campanet. Veus d’un món perdut. Col. “Pla de Tel”, 7. Ajuntament 
de Campanet. Campanet, 2003. 
393 .- FERRÀ-PONÇ, Damià: La Guerra Civil a Campanet (1936-1939). Col. “L’arjau”, 39. Lleonard 
Muntaner, Editor. Palma, 2015. 
394 .- CAPELLÀ, Margalida: Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). 
Vol I. Col. “L’arjau”, 10. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2009; CAPELLÀ, Margalida: Dones republicanes. 
Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). Vol II. Col. “L’arjau”, 19. Lleonard Muntaner, Editor. 
Palma, 2010, i CAPELLÀ, Margalida: Veus republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). 
Vol III. Col. “L’arjau”, 33. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2014.  

 79 

                                                 



 

També és ben interessant l’estudi de l’investigador Pere Sureda Ribes sobre l’aplec de gloses 
d’Antoni Ginard –Bielet–, que  les contextulitza amb les veus dels dos batles de la República 
a Maria de la Salut, Jaume Bergas –Pastor– i Jaume Ginard –Fideu.–395 
 
1.5.3.9. Les investigacions sobre l’Església 
L’Església mallorquina durant la Segona República ha continuat essent estudiada 
fonamentalment per Josep Massot i Muntaner. El 1987, donà a conèixer les informacions, en 
conjunt, del qüestionari del bisbe Josep Miralles als rectors i ecònoms de les parròquies de 
Mallorca (1938), que incloïen diverses preguntes sobre els darrers mesos de la República, les 
eleccions de febrer de 1936 i l’existència de centres polítics, i la “persecució” de preveres, 
religiosos i religioses i seminaristes, durant el període republicà.396 El 2002, aquestes 
respostes foren publicades per Ramon Rosselló Vaquer.397 També hem de destacar la 
biografia que Josep Massot féu del bisbe Josep Miralles en la qual analitza el seu bisbat a 
Mallorca, una part del qual coincidí amb els anys republicans.398 A més a més, es força 
interessant l’estudi de Pere Fullana sobre una visió històrica de les iniciatives socials de 
l’Església mallorquina.399 
Així mateix, tenim algunes monografies sobre parròquies com la de Sant Joan Baptista400 i de 
Sant Josep del Terme;401 entre d’altres, que inclouen referències al període de la Segona 
República. També tenim un breu treball de Ramon Rosselló sobre el bateig d’un sefardita a 
Muro durant el període republicà.402 
Per contra, la radicalització de l’anticlericalisme d’alguns sectors republicans d’esquerres ha 
estat estudiat per Pere Fullana Puigserver403 i, des del punt de vista local, en el cas d’Inca, per 
Miquel Pieras Villalonga.404 
 

395 .- SUREDA RIBES, Pere: Caramel·lers. Republicans de Maria. Testimonis. Col. “Sa Tenassa”, 7. 
Pessic T@ller. Inca, 2008.  
396 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: “La diòcesi de Mallorca durant la Segona República i els primers 
anys de la guerra civil (Relació del bisbe Josep Miralles al Nunci Apostòlic. 3 de juliol de 1938)”, a Randa, núm. 
22. Barcelona, 1987, pàgs. 139-171. Aquesta informació va ser ampliada a MASSOT i MUNTANER, Josep: El 
Bisbe Josep Miralles i l'església de Mallorca.De la Dictadura a la guerra civil. Col. “Biblioteca Serra d’Or”, 
101. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1991, pàgs. 86-101. 
397 .- ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: La Guerra Civil a les viles de Mallorca vista per l’estament 
eclesiàstic. (Documentari). Impremta Roig, S.L. Felanitx, 2002. Pel cas del terme municipal de Manacor, 
ROSSELLÓ, Ramon i NADAL, Bernat: Manacor, l’Església i la Guerra Civil. Impremta Roig, S.L. Manacor, 
2002. 
398 .- MASSOT i MUNTANER, Josep: El Bisbe Josep Miralles i l'església de Mallorca.De la Dictadura a 
la guerra civil. Col. “Biblioteca Serra d’Or”, 101. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1991, 
pàgs. 83-86 i 98-101. 
399 .- FULLANA PUIGSERVER, Pere: “Iniciatives socials de l’Església mallorquina. Visió històrica 
(1874-1936)”, a Comunicació, núms. 54-55. Palma, gener-abril de 1998, pàgs. 3-45. [Tot i el caràcter de síntesi 
del treball i l’amplitud cronològica, el període de la Segona República es tractat en el capítol cinquè, titulat “Un 
catolicisme de lluita i defensa. La IIa República”, pàgs. 37-45] 
400 .- ESTELRICH i COSTA, Josep: La parròquia de Sant Joan (1900-1993). Col. “Monografies 
santjoaneres”, 1. Govern Balear. Mallorca, 1993. 
401 .- GINARD BUJOSA, Antoni i FEMENIA ÁVILA, Joan: Sant Josep del Terme (1878-2003). Crònica 
de 125 anys de la parròquia. Parròquia de Sant Josep del Terme. Palma, 2004 [especialment la crònica de la 
parròquia dels capítols  3 sobre “La vicaria “in capite” de Sant Josep del Terme (1907-1935)”, pàgs. 131-160, i 4 
sobre “La parròquia (I). Els temps passats (1935-1979)”, pàgs. 161-168. 
402 .- ROSSELLÓ VAQUER, Ramon: “El polèmic bateig d’un sefardita a Muro (Mallorca) durant la II 
República Espanyola”, a Segell, núm. 1. Mallorca, juliol-desembre de 2005, pàgs. 179-182. 
403 .- FULLANA PUIGSERVER, Pere: “Aproximació a l'anticlericalisme contemporani a Mallorca (1868-
1936)”, a Comunicació, núms. 48-49. Palma, gener-abril de 1987, pàgs. 77-100 [especialment les pàgs. 95-100]. 
404 .- PIERAS VILLALONGA, Miquel: “Anticlericalisme durant la Segona República. Inca 1931-1936”, a 
III Jornades d’estudis locals. Ajuntament d’Inca. Inca, 1997, pàgs. 219-227. 
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1.5.3.10. Els estudis sobre cultura 
El treball sobre la cultura a Mallorca de Josep Massot i Muntaner s’ha vist complementat per 
diversos estudis, com els de Pere Rosselló Bover sobre la polèmica arran de l’aparició del 
llibre Mort de Dama, de Llorenç Villalonga405 i sobre cultura i literatura en el període 
republicà;406 d’Isabel Graña sobre l’Associació per la Cultura de Mallorca;407 de Lina Moner 
sobre la Joventut Escolar,408 i d’Antoni Nadal i Aina Perelló sobre literatura obrerista –
especialment el teatre obrerista i la novel·la curta Violeta, de Miquel Beltran.–409 El 
moviment esperantista també gaudeix d’un acurat estudi de Xavier Margais.410 
Sobre el món del teatre durant la Segona República hi ha nombroses referències als dos 
volums del Diccionari del teatre a les Illes Balears, dirigit per Joan Mas i Vives.411 Així 
mateix, des d’una perspectiva local, ha aparegut un estudi de Francesca Sureda sobre el teatre 
a Manacor (1931-1936).412 
També tenim alguns treballs sobre les bandes de música a diversos municipis de Mallorca, 
com Porreres413 i Búger.414 
 
1.5.3.11. Les recerques sobre el món de l’esport 
Durant el període de la Segona República hi hagué una popularització de la pràctica 
esportiva. Aleshores, els esports més populars varen ser el futbol i el ciclisme. Però també 
també es consolidaren esports més minoritaris, com el tennis, la boxa, la natació, els escacs, 
l'atletisme, el bàsquet, l'automobilisme, l'esgrima, l'hípica i el frontó. El món de l’esport en 
general ha estat estudiat per Llorenç Capellà i Tomàs Montserrat,415 però també tenim 
algunes monografies sobre el Club Esportiu Mallorca, com la ja clàssica de Gabriel Font 

405 .- ROSSELLÓ BOVER, Pere: “La polèmica de l’aparició de Mort de Dama”, a Randa, núm. 33. 
Barcelona, 1993, pàgs. 33-64. 
406 .- ROSSELLÓ BOVER, Pere: “Cultura i literatura a Mallorca 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. 91-106. 
407 .- GRAÑA i ZAPATA, Isabel: “La generació de 1917 en el procés de conscienciació nacional de la 
Mallorca contemporània”, a Randa, núm. 35. Barcelona, 1994, pàgs. 101-112. Precisament, l’autora lamenta que 
“si feim un senzill repàs al corpus bibliogràfic dels estudis sobre Mallorca ens adonarem, fàcilment, del buit 
existent pel que fa al període 1916-1936 en la historiografia cultural i literària. Més tost una ironia si tenim 
present la importància de l’obra cultural realitzada durant aquest període.” (pàg. 101). 
408 .- MONER, Catalina: “Joventut Escolar, un intent d’associació juvenil”, a MARIMON, A. i SERRA, S.: 
Els anys 20 a les Illes Balears. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1999, pàgs. 235-241. 
409 .- NADAL SOLER, Antoni i PERELLÓ COMAS, Aina: Literatura obrerista a Mallorca (1900-1936). 
Ajuntament de Palma. Palma, 1993 
410 .- MARGAIS, Xavier: El moviment esperantista a Mallorca (1898-1938). Col. “Arbre de Mar”, 6. 
Edicions Documenta Balear. Palma, 2002. 
411 .- MAS i VIVES, Joan (dir): Diccionari del teatre a les Illes Balears. 2 vols. Lleonard Muntaner, 
Editor/Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Palma/Barcelona, 2003 (vol. I) i 2006 (vol. II). 
412 .- SUREDA FONT, Francesca: “El teatre a Manacor en temps de la Segona República”, a Randa, núm. 
37. Barcelona, 1995, pàgs. 171-182. 
413 .- BARCELÓ CRESPÍ, Maria; MELIÀ BARCELÓ, Francesc; NICOLAU SASTRE, Marta, i 
BALLESTER MELIÀ, Joan: La Banda Filarmònica Porrerenca. Estudi històric (1856-2006). Col. “Patrimoni 
de Porreres”, 7. Edicions Ajuntament de Porreres. Porreres, 2006 [especialment l’evolució i les activitats de 
l’entitat en el capítol 3er sobre la Segona República i la Guerra Civil, a més d’un apartat sobre les orquestrines 
porrerenques del decenni de 1930, pàgs. 86-94]. 
414 .- CLADERA FEMENIA, Joan Antoni: “La Banda de Música de Búger (1910-1939)”, a SERRA, S. i 
COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins a l’actualitat. 
Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 445-449. 
415 .- CAPELLÀ, Llorenç (text) i MONTSERRAT, Tomàs (selecció fotogràfica): L’esport a les Balears 
(1893-1936). Govern Balear. Palma, 1994. 
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Martorell (1944)416 i la més recent de Miquel Vidal i Jordi Vidal (2005).417 La Copa President 
de la República de futbol (1934-36) també ha estat investigada per Jordi Vidal Reynés.418 
Així mateix, també sobre el ciclisme tenim les investigacions de Bernat Comas i Mateu 
Flaquer sobre la participació de corredors mallorquins a la Volta Ciclista a Espanya.419 
També la columbòfila ha estat estudiada per Joana Maria Pujades Mora.420 
 
1.5.3.12. Les investigacions sobre educació 
El 2002, el catedràtic d’història de l’educació de la Universitat de les Illes Balears, Bernat 
Sureda, feú una excel·lent síntesi sobre la història de l’educació a les Balears a l’obra 
conjunta Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939.421 
El treball de Carme Martorell, partint de la figura del mestre d’escola Miquel Buades Riber, 
estudia l’experiència innovadora que suposà l’Escola Decroly de Campanet a la Mallorca 
republicana i que va ser estroncada amb la Guerra Civil.422 Així mateix, també hem de 
destacar l’estudi de Miquel Jaume sobre l’escola unitària de nins de Consell durant la dècada 
de 1930, dirigida pel mestre Miquel Deyà Palerm.423 
També són força interessants els treballs biogràfics d’alguns mestres d’escola, com Joan 
Capó Valls de Padrinas,424 Rosa Roig,425 Josep Rosselló Ordines,426 Melcior Rosselló i 
Simonet,427 Àngel Muerza Esparza428 i Gonçal Castelló.429 Malgrat que se centra en el procés 
de depuració del magisteri mallorquí, el llibre Maestros depurados en Baleares durante la 

416 .- FONT MARTORELL, G.: El Club Deportivo Mallorca. Historia de la institución decana del fútbol 
mallorquín. 1916-1944. Cosmos. Palma, 1944 [especialment el capítol VI dedicat des de les temporades 1930-31 
a 1935-36, pàgs. 179-231, excel·lentment il·lustrada]. 
417 .- VIDAL PERELLÓ, Miquel i VIDAL REYNÉS, Jordi: Història del RCD Mallorca. 1916-2004. Col. 
“Arbre de Mar”, 17. Edicions Documenta Balear. Palma, 2005 [especialment l’apartat de la història del club 
durant el període republicà, pàgs. 45-49]. 
418 .- VIDAL REYNÉS, Jordi: “La Copa Presidente de la República de futbol (1934-1936)”, 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. 585-596. 
419 .- COMAS ROSSELLÓ, Bernat i FLAQUER PALMER, Mateu: Mallorca, los mallorquines y la Vuelta 
Ciclista a España. Consell Insular de Mallorca. Mallorca, 1991 [especialment les referències a la voltes de 1935 
i 1936, pàgs. 13-24]. 
420 .- PUJADES MORA, Joana Maria: “Aproximacions a la Columbòfila a Mallorca (1900-1965)”, a a 
SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): El moviment associatiu a les illes Balears des del final del segle XIX fins 
a l’actualitat. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2001, pàgs. 591-607. 
421 .- GONZÁLEZ-AGÀPITO, Josep; MARQUÈS, Salomó; MAYORDOMO, Alejandro, i SUREDA, 
Bernat: Tradició i renovació pedagògica. 1898-1939. Història de l’educació. Catalunya, Illes Balears, País 
Valencià. Col. “Biblioteca Abat Oliba”, 233. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. Barcelona, 2002. 
422 .- MARTORELL i GELABERT, Carme: La coeducació a Mallorca durant la II República: L'Escola 
Decroly de Campanet (1934-1936). Col. “El Tall del temps”, 9. El Tall editorial. Mallorca, 1992. 
423 .- JAUME CAMPANER, Miquel: Freinet a Mallorca. Miquel Deyà Palerm i l’escola de Consell (1930-
1940). Col. “Llibres de la Nostra Terra”, 48. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2001. 
424 .- COLOM CAÑELLAS, Antoni J.: Joan Capó Valls de Padrinas. Un temps, uns fets. Col. 
“Biografies”, 3. Universitat de les Illes Balears/Ajuntament de Felanitx. Palma, 1993. També DEYÀ PALERM, 
Miquel: Joan Capó Valls de Padrinas. Inspector d’Ensenyament Primari. Gràfiques Miramar. Palma, 1988. 
425 .- COMAS, Francesca i MIRÓ, M. Isabel: Rosa Roig. Biografia d’una pedagoga (1890-1969). Col. 
“Menjavents”, 38. Editorial Documenta Balear/Edicions El Mèdol. Palma-Tarragona, 2001.  
426 .- COL·LECTIU TERANYINES: Josep Rosselló Ordines (1882-1966). Pedagogia innovadora, 
curiositat científica, creació artística. Col. “Monografies santjoaneres”, 12. Col·lectiu Teranyines. Sant Joan, 
2002.  
427 .- COMAS, Francisca: Melcior Rosselló i Simonet, mestre. Col. “Publicacions Coanegra”, 10. Edicions 
de l’Ajuntament. Santa Maria del Camí, 1997. 
428 .- PONS ROCA, Josep A.: “Ángel Muerza Esparza, professor de l’escola laica de Ciutadella, víctima de 
la repressió franquista”, a Pissarra, núm. 117. Palma, setembre-octubre de 2004, pàgs. 32-34. 
429 .- LÓPEZ CRESPÍ, Miquel: “Gonçal Castelló: un mestre republicà a Mallorca”, a Pissarra, núm. 117. 
Palma, setembre-octubre de 2004, pàgs. 26-29. 
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Guerra Civil, del periodista i investigador Santiago Miró, hi ha nombrosa informació sobre el 
paper polític, social i cultural dels mestres d’escola durant la Segona República.430 
L’historiador de l’educació, Jaume Oliver també ha estudiat la influència de l’higienisme en 
el desenvolupament de l’educació de les Balears en el període entre 1880 i 1936.431 Així 
mateix, hem de destacar l’assaig sobre l’educació de Maria Cristina Ferrer González i Maria 
Pons Adrover432 i l’estudi sobre el Museu Pedagògic Provincial de Balears (1917-36) d’A. 
Seguí.433  
El 2007, també varen sorgir dues ponències sobre la política educativa del període republicà, 
de Jaume Oliver434 i sobre el fet educatiu.435 
Recentment, han aparegut dues importants obres col·lectives monogràfiques sobre l’Escola 
Graduada de Palma (coordinada per la professora d’història de l’educació Francesca 
Comas)436 i l’Escola Annexa de Mestres (coordinada per Francesca Comas i Jaume Oliver).437 
Així mateix, hem de detacar l’investigació sobre les escoles de Palma durant el període 
republicà (obra de Pere J. Carrió Villalonga, Manel V. Domènech Bestard i Antoni Ramis 
Caldentey).438 
 
1.5.3.13. Els treballs sobre l’exèrcit 
El paper de l’Exèrcit durant la Segona República a Mallorca és una de les principals llacunes 
historiogràfiques d’aquest període. Solament comptam amb l’estudi del general Simó Gual 
Truyol sobre la guarnició militar d’Inca.439 Així mateix, l’etapa del general Francisco Franco 
Bahamonde com a comandant militar de les Balears (febrer de 1933-febrer de 1935) es 
tractada a les obres de Luis Ramírez,440 Hellmuth Günter Dahms,441 José Antonio Vaca de 

430 .- MIRÓ FERNÁNDEZ, Santiago: Maestros depurados en Baleares durante la Guerra Civil. Col. 
“Llibres de la Nostra Terra”, 36. Lleonard Muntaner Editor. Palma, 1998. Com a font principal, utilitza les actes 
de la Comissió Depuradora del Magisteri i els expedients de depuració.  
431 .- OLIVER JAUME, Jaume: L’higienisme escolar a Mallorca. Aportacions a la sistematització del seu 
estudi (1880-1936). Col. “Biblioteca d’educadors balears”, 4. Direcció General d’Educació. Conselleria de 
Cultura, Educació i Esports del Govern Balear. Palma, 1992. 
432 .- FERRER GONZÁLEZ, Maria Cristina i PONS ADROVER, Maria: Mestres republicanes, ciutadanes 
compromeses. Col. “Treballs feministes”, 3. Universitat de les Illes Balears. Palma, 2005. [Es tracta d’un estudi 
sobre l’educació reglada, la influència de la maçoneria en l’educació, l’educació no formal de les dones i la 
formació específica de les mestres, on es mesclen dades de caràcter general de l’Estat amb algunes referències a 
les Balears]. 
433 .- SEGUÍ, A.: “El Museu Pedagògic Provincial de Balears (1917-1936)”, Comunicació a les IV 
Jornades d’Història de l’Educació als Països Catalans. Full Informatiu de la Societat d’Història de l’Educació 
del Països de Llengua Catalana, núm. 5. 1987, pàgs. 146-151. 
434 .- OLIVER JAUME, Jaume: “La política educativa de 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. 81-90. 
435 .- JANER MANILA, Gabriel: “L’educació 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. 265-273. 
436 .- COMAS RUBÍ, Francesca (coord.): L’Escola Graduada de Palma. Cent anys aprenent (1912-2012). 
Col. “L’arjau”, 29. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2012. 
437 .- COMAS, Francesca i OLIVER, Jaume (coord.): L’Escola Annexa. 175 anys de formació pràctica de 
mestres a les Illes Balears (1835-2010). Col. “L’arjau”, 18. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2010. 
438 .- CARRIÓ VILLALONGA, Pere J.; DOMÈNECH BESTARD, Manel, i RAMIS CALDENTEY, 
Antoni: Les escoles de Palma en temps de la II República. Edicions Talaiots. Palmanova, 2013. 
439 .- GUAL TRUYOL, Simón: Un siglo de historia de Inca a través de su guarnición militar (1879-1986). 
Impremta Politècnica. Palma, 1986. [L’autor dedica els capítols XIX, XX i XXI, pàgs. 221-246 a la guarnició 
durant el període republicà]. 
440 .- RAMÍREZ, Luis: Francisco Franco. Historia de un mesianismo. Ruedo Ibérico. París, [1970], pàgs. 
155-157. 
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Osma,442 Paul Preston443 i Bartolomé Bennassar,444 entre d’altres. També hem de destacar el 
treball de Baltasar Perelló Carrió sobre la Guàrdia Municipal d’Inca durant la Segona 
República.445 
 
1.5.3.14. L’estudi de la maçoneria 
Un tema tabú, com havia estat la història de la maçoneria a Mallorca, s’ha vist notablement 
ampliat amb els treballs de Francesc Sanllorente446 i David Ginard.447 
 
1.5.3.15. Els estudis sobre la història de la dona 
Tal com assenyalen Joana Maria Escartín i Aina R. Serrano en el seu treball sobre La dona 
en la Mallorca contemporània,“la bibliografia sobre la història de la dona a Mallorca és 
gairebé inexistent.”448 Així i tot, pel període republicà, comptam amb alguns treballs com els 
d’Antoni Nadal sobre les primeres celebracions del Dia de la Dona a Mallorca (1934 i 
1936)449 i de Joana Maria Llinàs Mas sobre la moral dominant de la dona450 i la seva presència 
a la premsa mallorquina durant la Segona República.451 També tenim alguns esboços 
biogràfics de Maria Mayol i d’Aurora Picornell, com ja hem assenyalat i un treball 
monogràfic sobre l’associació Foment de Cultura de la Dona de Sóller.452 

441 .- GÜNTER DAHMS, Hellmuth: Franco. Editorial Doncel. Madrid, 1975 [especialment les pàg. 65-68 i 
reprodueix el document de subscripció de Franco al Bulletin de l’Entente Internacionale Anticomunista i una 
visita a la Cartoixa de Valldemossa (pàgs. 86). 
442 .- VACA DE OSMA, José Antonio: La larga guerra de Francisco Franco. Col. “Libros de Historia”, 
37. Ediciones Rialp, S.A. Madrid, 1991, pàgs. 56-60. 
443 .- PRESTON, Paul: Franco, caudillo de España. Círculo de Lectores. Barcelona, 1994. Hem emprat la 
reedició de la Biblioteca Historia de España, de RBA. Barcelona, 2005, pàgs. 120-130. 
444 .- BENNASSAR, Bartolomé: Franco. Col. “Clío. Crónicas de la Historia”, 14. Editorial EDAF. Madrid, 
1996, pàgs. 69-72. 
445 .- PERELLÓ CARRIÓ, Baltasar: “La Guàrdia Municipal a la II República (1931/1936)”, a III Jornades 
d’estudis locals. Ajuntament d’Inca. Inca, 1997, pàgs. 201-218. 
446 .- SANLLORENTE BARRAGÁN, Francesc: “La maçoneria a l'illa de Mallorca (II)”, a Randa, núm. 
32. Barcelona, 1992, pàgs. 41-74; SANLLORENTE BARRAGÁN, Francesc: La maçoneria a les Balears (1836-
1936). Col. “Quaderns d’història contemporània de les Balears”, 9. Palma, 1998, i SANLLORENTE 
BARRAGÁN, Francesc: La masonería en las Islas Baleares (1800-1940). Miquel Font, Editor. Palma, 1999. 
447 .- GINARD, David: “La Lógica maçònica Pitágoras 20 i la Guerra Civil a Mallorca”, a PONS 
BESTARD, Josep: Memoria de Mallorca, 1936. Col. “El Tall del temps”, 3. El Tall Editorial. Mallorca, 1990, 
pàg. 11-22. 
448 .- ESCARTÍN BISBAL, Joana Mª i SERRANO ESPASES, Aina R.: La dona en la Mallorca 
contemporània. Col. “Quaderns d'història contemporània de les Balears”, 6. Documenta Balear. Palma, 1997, 
pàg. 64. 
449 .- NADAL SOLER, Antoni: “Les primeres celebracions del Dia de la Dona a Mallorca”, a El Mirall, 
núm. 42. Palma, febrer de 1991, pàgs. 10-12. 
450 .- LLINÀS MAS, Joana Maria: “Una aproximació a la moral dominant en la dona a través de la premsa 
de la Segona República”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una 
perspectiva històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 369-375. 
451 .- LLINÀS MAS, Joana Maria: “La dona a la premsa mallorquina de la Segona República”, a SERRA, 
S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. Institut d’Estudis 
Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 359-368. 
452 .- MARTORELL FULLANA, Catalina Maria: “La situació de la dona durant la Segona República: 
Foment de Cultura de la Dona de Sóller”, 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. 
467-474. 
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Així mateix, hem d’indicar els treballs d’Isabel Peñarrubia sobre el sufragi femení453 i de 
Margalida Castell sobre la primera participació electoral de les dones en les eleccions de 
1933.454  
 
1.5.3.16. Les investigacions sobre economia 
Respecte a l’economia del període republicà hem d’assenyalar el treball de conjunt de David 
Ginard sobre l’economia balear entre 1929 i 1959.455 Així mateix, tenim treballs sobre 
l’activitat comercial (Pilar Gayoso),456 la indústria (Joana Maria Escartín),457 les condicions de 
vida dels treballadors (Ramon Molina458 i Joana Maria Escartín).459 També les referències 
generals a l’obra Història del creixement econòmic a Mallorca (1700-2000), del catedràtic 
Carles Manera Erbina, en la qual hi ofereix les dades de producció agrícola de les Balears 
(1890-1935) i de comerç exterior pel port de Palma (1912-1936).460 
Però, si hi ha hagut un sector notablement estudiat ha estat el del turisme, amb treballs 
d’Antònia Ripoll,461 Sebastià Serra i Arnau Company,462 a més, de l’aportació del 
col·leccionable, en dos volums, Turisme i societat a les illes Balears, dirigit per Climent 
Picornell, Francesc Sastre i Sebastià Serra.463 També hem de mencionar els estudis d’Antoni 
Vives Reus sobre la història del Foment del Turisme de Mallorca464 i la problemàtica turística 

453 .- PEÑARRUBIA MARQUÈS, Isabel: “El sufragi femení 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. 123-134. 
454 .- CASTELL VALDIVIESO, Margalida: “L’assoliment del sufragi femení i les eleccions de 1933 a 
Mallorca: tractament de la qüestió en el diari La Almudaina”, 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. 323-343. 
455 .- GINARD FÉRON, David: L'economia balear (1929-1959). Col. “Quaderns d'història contemporània 
de les Balears”, 18. Documenta Balear. Palma, 1999. 
456 .- GAYOSO ENRIQUE, Pilar: "Conjuntura crítica i activitat comercial a Mallorca, 1933-1939", a 
Estudis Baleàrics, núm. 53. Palma, octubre 1995-gener 1996, pàgs. 49-61. 
457 .- ESCARTÍN BISBAL, Joana Maria: El procés d’industrialització a Esporles. 1830-1960. Ajuntament 
d’Esporles. Esporles, 1991. 
458 .- MOLINA DE DIOS, Ramon: Treball intensiu, treballadors polivalents. (Treball, salaris i cost de 
vida, Mallorca, 1860-1936). Col. “Tesis doctorals de les Illes Balears.” Conselleria d’Economia, Comerç i 
Indústria. [Palma], 2003. L’autor fa especial esment a les sèries de preus, de salaris i cost de la vida, que 
inclouen els anys de la Segona República.  
459 .- ESCARTÍN BISBAL, Joana Maria: La ciutat amuntegada: indústria del calçat, desenvolupament 
urbà i condicions de vida en la Palma contemporània (1840-1940). Col. “Arbre de Mar”, 2. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 2001, i ESCARTÍN BISBAL, Joana Maria: El quefer ocult: el mercat de treball de la 
dona en la Mallorca contemporània (1870-1940). Col. “Menjavents”, 39. Edicions Documenta Balear. Palma, 
2001. 
460 .- MANERA ERBINA, Carles: Història del creixement econòmic a Mallorca (1700-2000). Col. 
“Refaubetx”, 7. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2001. 
461 .- RIPOLL MARTÍNEZ, Antònia: “Un repàs a l’evolució històrica del turisme a les Balears”, a 
Turisme, societat i economia. Col. “Coneixements, realitats i perspectives”, 1. Fundació Emili Darder. Palma, 
1994, pàgs. 77-86. 
462 .- SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATES, Arnau: “El turisme en les institucions i en el 
debat públic”, a Welcome! Un segle de turisme a les Illes Balears. Fundació La Caixa. Barcelona, 2000, pàgs. 
70-86 
463 .- PICORNELL BAUZÀ, Climent; SASTRE ALBERTÍ, Francesc, i SERRA BUSQUETS, Sebastià 
(dirs): Turisme i societat a les Illes Balears. 2 vols. Ed. Diari de Balears. Palma 2002. Són especialment 
interessants els capítols sobre la història i l’evolució del turisme (1905-1936), de Maria del Mar Caro Mesquida 
(pàgs. 33-48) i sobre les primeres urbanitzacions i els espais turístics, de Miquel Seguí Aznar (pàgs. 145-160). 
464 .- VIVES REUS, Antoni: Història del Foment del Turisme de Mallorca (1905-2005). Foment del 
Turisme de Mallorca. Palma, 2005 [l’autor dedica un apartat a l’entitat durant la Segona República, pàgs. 130-
168. A més de l’evolució i les principals iniciatives del Foment, són força interessants els apartats sobre les 
relacions amb els poders polítics i les institucions republicanes i l’apunt sobre la problemàtica del Decret del 23 
de febrer de 1934.] 
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durant la Segona República.465 Així mateix, tenin un excel·lent treball sobre la incidència del 
turisme en l’arquitectura i l’urbanisme a les Balears, de Miguel Seguí Aznar.466  També va 
sorgir un estudi novedós i, fins ara únic en aquest àmbit, sobre la fiscalitat municipal, 
concretament sobre l’Ajuntament de Manacor, de l’investigador i periodista Antoni 
Tugores.467 
El 2005, varen aparèixer alguns catàlegs de fotografies comentades sobre el període de la 
Segona República, com el de Bartomeu Garí i Simó Tortella sobre Porreres468 i de Xavier del 
Hoyo i Arnau Company sobre Palma.469 També va sortir la síntesi La Segona República a 
Mallorca. Els temps, els fets i els protagonistes d’Albert Herranz i Joana Maria Roque. 
També la premsa es mostrà molt generosa amb la publicació de planes sobre l’esdeveniment 
entorn del 14 d’abril. En aquest sentit, també hem de destacar el serial del Diario de 
Mallorca de l’historiador Joan Mas Quetglas. 
El 2006, se celebrà el 75è aniversari de la proclamació de la Segona República i el 70è de 
l’inici de la Guerra Civil. Arreu de Mallorca hi hagué nombrosos actes, exposicions i 
publicacions especialment sobre el període republicà i el truncament que suposà el cop 
d’Estat del 19 de juliol. No ens centrarem en aquests actes dels quals en fan una acurada 
relació Albert Herranz i Joana Maria Roque.470 En canvi, sí volem destacar alguns actes 
acadèmics, com les celebracions d’unes jornades sobre la Segona República a la UIB, 
organitzades pel CEDOC, i les XXV Jornades d’Estudis Històrics Locals, de l’Institut 
d’Estudis Baleàrics, sobre La Segona República (22-24 de novembre de 2006). Així mateix, 
la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana –juntament amb el Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya, el Museu d’Història de Catalunya, el Programa per al 
Memorial Democràtic i l’Institut Ramon Muntaner- celebrà al Museu d’Història de 
Catalunya els dies 3 i 4 de novembre de 2006 un congrés sobre “Republicans i 
republicanisme a les terres de parla catalana”, que tingué una destacada participació 
mallorquina amb intervencions de Sebastià Serra,471 Antoni Marimon i Arnau Company.472 

465 .- VIVES REUS, Antoni: “La difusió i la problemàtica turística 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. 221-248. 
466 .- SEGUÍ AZNAR, Miguel: La arquitectura del ocio en Baleares. La incidencia del turismo en la 
arquitectura y el urbanismo. Col. “Refaubetx”, 11. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2001 [especialment les 
referències a algunes urbanitzacions turístico-residencials projectades o iniciades durant la Segona República, 
pàgs. 49-69]. 
467 .- TUGORES MANRESA, Antoni: “La revolució tributària republicana des dels municipis de Mallorca. 
El cas de Manacor”, 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. 565-584. 
468 .- GARÍ SALLERAS, Bartomeu i TORTELLA SBERT, Simó: La República a Porreres, un temps 
oblidat. Col. “Patrimoni de Porreres”, 5. Edicions Ajuntament de Porreres. Porreres, 2005. 
469 .- DEL HOYO BERNAT, Xavier i COMPANY MATES, Arnau: Palma 1931-1936. L’evolució de la 
ciutat a través de la imatge. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2005. 
470 .- HERRANZ HAMMER, Albert i ROQUE COMPANY, Joana Maria: La Segona República a 
Mallorca. Els temps, els fets i els protagonistes. Col. “Arca de Noe”, 10. Miquel Font, Editor. Mallorca, 2006, 
pàgs. 14-16. 
471 .- SERRA i BUSQUETS, Sebastià: “La transició de la dictadura a la Segona República a les Illes 
Balears”, a SANTESMASES i OLLÉ, Josep (dir): Republicans i republicanisme a les terres de parla catalana. 
Actes del VII Congrés de la CCEPC. Col. «Publicacions de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla 
Catalana», núm. 5. Cossetània Edicions. Barcelona, 2008, pàgs. 679-700. També SERRA BUSQUETS, Sebastià: 
“De la Dictadura de Primo de Rivera a 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. 31-52. 
472 .- COMPANY i MATES, Arnau: “El sistema de partits polítics i l’obra de govern durant la Segona 
República a Mallorca”, a SANTESMASES i OLLÉ, Josep (dir): Republicans i republicanisme a les terres de 
parla catalana. Actes del VII Congrés de la CCEPC. Col. «Publicacions de la Coordinadora de Centres 
d’Estudis de Parla Catalana», núm. 5. Cossetània Edicions. Barcelona, 2008, pàgs. 511-541. 
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Entre les principals aportacions d’aquests darrers anys, malgrat el fre que ha suposat per 
l’edició la crisi, des de 2011, de les editorials mallorquines hem de destacar l’excel·lent llibre 
Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008), dirigit pels professors Antoni 
Marimon i Sebastià Serra, que ha suposat un immensa aportació sobre les organitzacions 
polítiques, entre les quals hi ha les del període republicà.  
En un altre sentit, l’obertura de l’accés als historiadors dels consells de guerra per part del 
Jutjat de la Comandància Militar de les Balears, ha permés iniciar una important nova línia 
d’investigació que ens possibilita estudiar tot l’aparell repressiu del Franquisme però també 
ens ofereix moltíssima documentació sobre el període republicà.473  

 

473 .- En aquest sentit, volem destacar els treballs de Catalina Moner sobre la figura d’Emili Darder, de 
Josep MASSOT i MUNTANER,: El calvari d’Antonio Espina i de Guillermo Roldán. Mallorca, 1936-1940. 
Col. “L’arjau”, 32. Lleonard Muntaner, Editor. Palma, 2013, i  Josep MOLL MARQUÈS,(a cura de): Crònica 
d’una infàmia. El procés contra Emili Darder, Alexandre Jaume, Antoni Mateu i Antoni Maria Ques. Col. “Els 
treballs i els dies”, 55. Editorial Moll. Mallorca, 2009. 
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2. LA SITUACIÓ DE LA PREMSA A MALLORCA AL COMENÇAMENT DE 1931 
 
2.1. Introducció 
Al primer terç del segle XX el desenvolupament de la societat civil a Mallorca es vertebrà 
sobre l'expansió simultània de la instrucció pública, de la premsa informativa de masses i de 
l'associacionisme. 
Pel que fa a l'evolució demogràfica, el 1920 Mallorca tenia 278.686 habitants de dret, 78.363 
(28,12%) dels quals es concentraven a Palma. El 1930 l'illa havia passat a tenir 298.574 
habitants, fet que suposava un increment de 19.888 persones respecte al 1920. Aleshores 
Palma havia crescut fins arribar a les 87.746 persones. El decenni de 1930 els efectius 
poblacionals de Mallorca continuaren creixent i, el 1940, l'illa registrava 330.569 habitants, 
fet que suposava un increment de 31.995 persones. Mallorca havia superat per primera vegada 
els 300.000 habitants i Palma s'havia convertit en una ciutat que tenia més de 100.000 h, 
concretament 117.188 h, que representaven el 35,45% del total de l'illa. 
Respecte a l’evolució de l’analfabetisme, en els decennis de 1920 i de 1930 hi hagué una 
reducció considerable, que anà minvant des d'una taxa del 77,2% el 1900, al 67,6% el 1910, al 
57,6% el 1920 i al 43,7% el 1930.474 
 
ANALFABETISME (en percentatge) 
Illes Balears 

Any Total Homes Dones 
1887 76 68 84 
1900 73 66 80 
1910 62 55 69 
1920 53 46 60 
1930 38 30 45 
1940 23 16 29 

Font: VILANOVA RIBAS, Mercedes i MORENO JULIÀ, Xavier: Atlas de la evolución del 
analfabetismo en España de 1887 a 1991. Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid, 1992. 
 
TAXA D'ANALFABETISME 

Any Balears Catalunya P. Valencià Estat 
1887 76 60 76 65 
1900 73 53 70 59 
1910 62 42 64 52 
1920 53 29 52 44 
1930 38 21 39 32 
1940 23 14 25 23 

Font: VILANOVA RIBAS, Mercedes i MORENO JULIÀ, Xavier: Atlas de la evolución del 
analfabetismo en España de 1887 a 1991. Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid, 1992. 
 
 
 

474 .- SERRA i BUSQUETS, Sebastià: «Dinàmica social als anys vint», a MARIMON RIUTORT, A. i 
SERRA BUSQUETS, S. (coord): Els anys vint a les illes Balears. XVII Jornades d'Estudis Històrics Locals. 
Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, 1999, pàg. 81. 
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DIFERERÈNCIA DE L'ANALFABETISME DE LES BALEARS I DE L'ESTAT 
Any Balears Estat DF IB-E Balears Estat DF IB-E Balears Estat DF IB-E 

 Total Total Total Homes Homes Homes Dones Dones Dones 
1887 76 65 +9 68 52 +16 84 77 +7 
1900 73 59 +14 66 47 +19 80 69 +11 
1910 62 52 +10 55 42 +13 69 61 +8 
1920 53 44 +9 46 36 +10 60 52 +8 
1930 38 32 +6 30 24 +6 45 40 +5 
1940 23 23 0 16 17 -1 29 28 +1 

Font: VILANOVA RIBAS, Mercedes i MORENO JULIÀ, Xavier: Atlas de la evolución del 
analfabetismo en España de 1887 a 1991. Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid, 1992. 
 
EVOLUCIÓ DE LA DISMINUCIÓ DE L'ANALFABETISME 

Any Balears Balears Estat Estat Balears Balears Estat Estat Balears Balears Estat  
 Total % Dism Total % Dism  Homes % Dism  Homes % Dism  Dones % Dism  Dones   
1887 76 3,95 65 9,24 68 2,95 52 9,62 84 4,78 77  
1900 73 15,07 59 11,87 66 16,67 47 10,64 80 13,75 69  
1910 62 14,52 52 15,39 55 16,46 42 14,29 69 13,05 61  
1920 53 28,31 44 27,28 46 34,79 36 33,34 60 25,00 52  
1930 38 39,48 32 28,13 30 46,67 24 29,17 45 35,66 40  
1940 23  23  16  17  29  28  

Font: VILANOVA RIBAS, Mercedes i MORENO JULIÀ, Xavier: Atlas de la evolución del 
analfabetismo en España de 1887 a 1991. Centro de Publicaciones del Ministerio de 
Educación y Ciencia. Madrid, 1992. 
 
Cap a la construcció d'una societat de comunicació de masses a Mallorca 
La construcció d'una societat de comunicació de masses a Mallorca en les dècades de 1920 i 
de 1930 va constituir una de les columnes sobre les quals es fomentà la progressió de les 
formes massives de vida i de comunicació. Això vingué afavorit per un fort desenvolupament 
dels transports –que experimentaren notables canvis–, que augmentà el volum d'informació 
circulant. 
 
COMPOSICIÓ SECTORIAL DE LA POBLACIÓ ACTIVA DE MALLORCA (en 
percentatge) 

Any Sector I Sector II Sector III  Total 
1920 55,7 26,2 18,1 100,0 
1930 39,7 36,8 23,5 100,0 
1940 52,4 23,4 24,2 100,0 

Font: MANERA, Carles i PETRUS, Joana Maria: «La indústria», a Gran Enciclopèdia de 
Mallorca, vol. 8. Promomallorca, Edicions, S. A. [Mallorca], des de 1988, pàg. 356. 
 
D'una banda, a nivell urbà de Palma, s'assistí a una forta expansió de la xarxa de la línia de 
tramvies elèctrics, que arribà des del centre de la ciutat a barriades perifèriques. També 
s'inaugurà (14 de juliol de 1929) l'electrificació de la línia de Palma a Sóller, que solucionà els 
problemes de potència a les zones de més pendent i convertí aquesta línia ferroviària en una 
activitat no contaminant, més econòmica i amb pocs inconvenients tècnics. Però, a més, un 
nou mitjà de transport com l'aviació gaudí d'una forta empenta amb la creació de la 
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Companyia Aeromarítima Mallorquina, que havia inaugurat (abril de 1922) vols regulars 
entre Palma i Barcelona. Durant els decennis de 1920 i de 1930, augmentà considerablement 
el nombre d'automòbils. Durant el decenni de 1920 i de 1930, augmentà considerablement el 
nombre d'automòbils. Així, segons les dades de Fernando Pujalte, entre el 1900 i el 1919 
s'havien matricultat a les illes Balears un total de 273 vehicles, que donaven una mitjana de 
13,6 vehicles per any i que havien tingut el màxim anual de matriculació el 1914 amb un total 
de 49. Però, a partir de 1920 la xifra augmentà considerablement i el 1923 ja s'havia superat el 
milenar de vehicles matriculats des de 1900 i el 1936 la quantitat ja arribava als 7.047 
vehicles en totes les Balears. Els anys de major matriculació de vehicles foren el 1926 (amb 
768 vehicles), el 1929 (amb 670), el 1924 (amb 579) i el 1928 (amb 578). Així, doncs, entre el 
1920 i el 1939, a les Balears es matricularen un total de 6.818 vehicles, tot i l'espectacular 
caiguda dels tres anys de la Guerra Civil.475 
Com hem vist, també durant aquestes dues dècades, també hi hagué més alfabetització dels 
mallorquins i es produí una uniformització cultural d'àmplies capes de la població, que es 
convertiren en el públic potencial de diversos espectacles socials de masses, com el cinema –
entre 1920 i 1931 hi hagué una expansió del cinema amb l'obertura de nous locals–,476 les 
curses de toros –que eren un dels espectacles més populars–477 i el ciclisme i el futbol –els 
quals es convertiren en els esports més practicats i més populars.– 
Al llarg del decenni de 1920, el turisme prengué força com a activitat econòmica i s'anà 
ampliant la infraestructura hotelera. El 1920 s'havia inaugurat el Grand Hotel Alhambra; el 
1922, el Mediterráneo Hotel, i el 1928, l'hotel Villa Victoria. Al mateix temps, també varen 
créixer els nuclis residencials de ponent de Palma, com Gènova, el Terreno, la Bonanova, 
l'Aigua Dolça i Portopí. 
 
El marc legal 
Tot i la dimissió del dictador Miguel Primo de Rivera al final de gener de 1930,478 la censura 
prèvia no s'aixecà fins a mitjans setembre de 1930. El 18 de setembre, el diari La Última Hora 
informà sobre l’aixecament de la censura.479 Els dies següents tots els altres diaris publicaren 
editorials o articles de fons valorant els set anys de censura que havien sofert els mitjans de 
comunicació. Així, el diari regionalista La Almudaina, publicà l’editorial “El fin de la 

475 .- PUJALTE VILANOVA, Fernando: «Dinámica de matriculación de automóviles en las Islas 
Baleares», a 100 años del automóvil en las Baleares. Grupo Gesa i Jefatura Provincial de Tráfico de Baleares. 
[Palma], 1997, pàgs. 11-39. 
476 .- A Palma, el 1921, s'inaugurà el cinema Dorado; el 1925, obrí les portes el cinema Oriental; el 1926, el 
Rialto; el 1929, el Rívoli i, el 1931, el Born. Però, també el 1930 arribà a Palma el cinema sonor. El primer local 
que va introduir aquesta nova tècnica fou el Modern, de la plaça de Santa Eulàlia, que el 20 de gener de 1930 
estrenà la pel·lícula Trafalgar. 
477 .- Durant el decenni de 1920 començaven a destacar els toreros mallorquins Quinito Caldentey i 
Melchor Delmonte. Precisament, el 21 de juny de 1929 s'inaugurà a Palma una nova plaça de toros, el Coliseu 
Balear. S'havia començat a construir en uns terrenys de Son Brui l'agost de 1928, per iniciativa de l'empresari 
Josep Tous Ferrer i fou projectada per l'arquitecte Gaspar Bennàssar. Els constructors varen ser Antoni Balaguer 
i Sebastià Crespí i tenia una capacitat per a 14.400 espectadors. 
478  .- La revista d’alta cultura La Nostra Terra publicà un editorial en què valorava el període de censura 
del període dictatorial dient: “Quan hom fa tres o quatre hores que està sota terra, dintre una caverna o una mina, 
sent la pruïja de sortir-ne, la necessitat de respirar l'aire pur i de sadollar-se de sol i de llum, de sentir-se lliure 
davant l'espai infinit. Aquesta sensació de relatiu benestar, de retrobar-se quasi en l'element propi, ens ha estat 
produïda per l'aixecament de la censura.” La Nostra Terra, núm. 33. Palma, setembre de 1930, pàgs. 322-323. 
479 .- El 18 de setembre de 1930, a la secció “Del momento” de La Última Hora s’anuncià la desaparició de 
la censura: “Anoche, a las siete, dejó de ejercerse por las autoridades la censura previa de la prensa. Tras siete 
años de haber ejercido nuestra misión sin la amplia libertad que precisa la prensa para desenvolver en forma 
eficaz su altísima finalidad, volvemos a recobrar un imperio que ojalá no volvamos a perder nunca más.” 
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censura” en el qual feia una valoració del que havia suposat la privació de llibertat de la 
premsa.480 També el diari El Día edità l’editorial “La Censura”.481 
El 19 de setembre, l'advocat i cap de negociat del Govern Civil, Jaume Fiol, que s'havia 
encarregat de la censura de premsa, visità les redaccions dels diaris per comunicar-los que 
s'havia aixecat la censura.482 

480 .- “Después de siete años de estar sometidos a la previa censura, hoy la pluma se mueve sin la amenaza 
constante de ver cercenada su labor, desfigurando la opinión escrita, cuando no la trastornaba de tal modo que la 
letra impresa podía expresar ideas hasta opuestas a la perseguida por el escritor: truncando un párrafo bastaba 
para ello. […] 
 No tenía el periodista un momento de tranquilidad ni de seguridad de que su labor, no la de opinión sino 
la puramente informativa, de sucesos, sería respetada. Lo más trivial e inocente recibía la caricia del lápiz rojo, 
solo por si pudiera, de lejos, rozar la sensibilidad no solo de los gobernantes, desde el más alto al más bajo, sino 
de algún familiar de cualquier amigo en candelero. 
 Y hasta salvaguardaba la censura de todo comentario los actos de gobierno de países extranjeros 
tachando incluso las simples noticias de sucesos que transmitía el telégrafo. 
 Y el periodista podía, por la censura, sentar ante sus lectores plaza de inhabil o de mal informador, 
porque, ¡cuántas veces el público ha buscado en la prensa reseñas de actos, informaciones de sucesos, que no 
encontraba y no por desconocerlos el periodista, sino porque el lápiz rojo los había eliminado!, y menos mal que 
ahora permitíase el entrefilete de «Visado por la censura», el cual era explicación de silencios forzados. 
 Hubiera sido tolerable la censura de ejercerla con una norma uniforme en toda España, y con un criterio 
amplio como el que empleaban ciertos censores, que dejaban el paso a todo cuanto no mereciese lógicamente ser 
tachado, pero no sucedía así, que muchas veces, muchísimos artículos, simples noticias publicadas por 
periódicos de Madrid o Barcelona y por lo tanto habían sido autorizadas por la censura de aquellas capitales, se 
intentaba reproducirlos en otras provincias donde el censor les rajaba con su sangrienta arma, y así una parte de 
España se enteraba de muchas cosas que la otra parte se veía obligada a desconocer, y esto sí que era irritante! 
 La opinión deja, desde hoy, de estar controlada.» “El Fin de la Censura”, a La Almudaina, núm. 16.463. 
Palma, divendres, 19 de setembre de 1930, pàg. 1. 
481  .- S’hi afirmava “Espoliada la Nación de todos sus derechos, hollada la ciudadanía por la bota de un 
dictador vulgar, secuestradas las libertades del país, hubo quien aplaudía. Ya decía Figaro que la multitudes son 
imbéciles. 
 Reducida el área nacional a un coto cerrado, en que no era posible ni reunirse, ni asociarse, ni expresar 
el pensamiento, ni opinar, ni protestar, la asfixia operaba el milagro de lo que los indoctos aburguesados 
misoneistas llaman tranquilidad. 
 Dentro de un ambiente ralo[sic], en que el cansancio por la opresión producía la laxitud indiferente de la 
masa, se arruinaba a España moral y materialmente. Ofrecíamos el espectáculo entenebrecedor de un pueblo 
esclavo que el látigo dictatorial conducía, sin atisbos de rebeldía y sin aquella sensibilidad, que impele a un ceño 
duro y a mano crispada, marcando la trayectoria de una decrepitud de raza agotada. 
 Sin esperanza de redención próxima se operó un cambio, bajando la dictadura al foso, por causas que 
encierran los versos del poeta, "las torres que desprecio al aire fueron a su gran pesadumbre se rindieron". 
 Era natural que el artificio, unido a la impostura colocada sobre el retablo nacional, exasperaba, en esta 
comedia bufa de gobernar con notas de "inserción obligatoria", los ánimos de los hombres conscientes, y operara 
la trasformación de los espíritus, afianzando la conciencia inmanente de aferrarse al propósito de instaurar una 
democracia que hiciera imposible el salto atrás que representan para España "los seis años indignos". 
 La democracia es el punto de partida de la soberanía popular. Los que creen que la fuente del derecho es 
el "demo" tienen una misión conjunta y una labor común a realizar, y es enraizar en el alma colectiva esta 
convicción, haciéndola punto de partida para todos los avances y en cada caso en el orden progresivo cimentar lo 
conseguido para volver a avanzar. 
 Salimos de un estado anómalo anti-social, anti-democrático, verdaderamente inhumano; y entramos en 
fase convaleciente y parsimonia al imperio restaurador de todas las energías vitales para conseguir los anhelos de 
una auto-dirección en bien de todos. Sentimos de consuno[sic] los demócratas en conjunto el deseo de que 
gobierne la soberanía nacional. Es posible que solo razones de táctica o de oportunidad separen los espíritus, que 
tienen un gran fondo común que defender, procuremos en vez de ahondar distancias acercar propósitos y buscar 
motivos que nos hagan converger y no disonancias que nos han de separar. 
 A este propósito inclinamos la orientación nuestra seguros de que siendo grande y poderoso el enemigo 
a combatir, no nos es dable otra ruta para defendernos y progresar. Y así abrimos el período de posibilidades en 
la libertad de imprenta para condensar el último recóndito denuesto a la fatídica censura.” “La Censura”, a El 
Día, divendres, 19 de setembre de 1930, pàg. ¿. 
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Tot i això, la premsa quedava afectada legalment pels articles referits als delictes d'impremta 
del Codi Penal de la Dictadura de Primo de Rivera. 
Novament, el 18 de febrer de 1931, La Almudaina, publicà la nota, titulada “La previa 
censura”, en la qual anunciava que el govenador civil havia rebut un ofici del ministre de la 
Governació en el qual havia acordat restablir la censura prèvia de premsa arran de la 
suspensió del període electoral.483 
 
2.2. La premsa diària 
En les primeres dècades del segle XX, s’havia produït a Mallorca el pas d'una premsa diària 
majoritàriament de caràcter polític i d'opinió a una premsa sobretot informativa. Al final del 
segle XIX, varen ser les publicacions diàries que apostaren més per la línia informativa les 
que aconseguiren sobreviure i s'adaptaren al nou tipus de premsa que s'acabà imposant. Així, 
es passarà de 9 diaris el 1893, a 4 el 1915, també a 4 el 1925 i a 4 el 1930. Al final del segle 
XIX, predominaven les capçaleres diàries lligades a tendències polítiques. Tot i això, en varen 
aparèixer algunes amb vocació bàsicament informativa, com La Almudaina (1887-1953) i La 
Última Hora (desde 1893), que introduïren una concepció de diari modern a l'illa. Al voltant 
dels grans diaris d'informació general, redactats totalment en castellà, es consolidaren algunes 
empreses periodístiques. En són exemple La Almudaina (1887-1953), La Última Hora (des de 
1893), La Tarde (1903-1912), Correo de Mallorca (1910-1953) i El Día (1921-39). Així i tot, 
aquestes publicacions, malgrat voler passar per moderades i informatives, no deixaren de ser 
els transmissors de la ideologia dominant liberal o conservadora i foren, alhora, vehicles de 
castellanització del país. 
Al començament de 1930, continuaven sortint dos diaris al matí (La Almudaina i El Día), un 
al migdia (Correo de Mallorca) i un al vespre (La Última Hora). Tots quatre tenien 8 pàgines 
i havien millorat l'ordenació i l'estructuració dels continguts, procés que havia iniciat El Día. 
Així i tot, tenien encara un disseny molt senzill i lineal, sense pretensions estètiques. La 
Almudaina apareixia a 5 columnes; La Última Hora, a 6; Correo de Mallorca, a 5, i El Día, a 
6. Hi havia diferents cossos i tipus de lletres. El disseny més antic el continuava presentant 
Correo de Mallorca, mentre que els altres tres diaris havien igualat en certa mesura el disseny 
més modern. Al mateix temps, s'hi havia incorporat la fotografia, que començava a ser 
habitual en portada o en la contraportada. 
La Almudaina, que s'editava des de l'octubre de 1887, havia estat al final del segle XIX i 
començament del XX, com assenyala Damià Pons, un instrument prestigiós i eficaç del 
moviment de modernització i nacionalització de la societat mallorquina.484 Inicialment havia 
estat dirigit per Joan Lluís Oliver Sabrafín (1887-1897) i Miquel dels Sants Oliver (1897-
1905) i, des de 1905, per Jeroni Amengual Oliver, fill d'un dels propietaris de la Tipografia 
d'Amengual i Muntaner.485 Se subtitulava (des de 1893) "Diario de la Mañana. Avisos y 

482 .- El diari La Almudaina es féu ressó d'aquesta visita i esmentà que havien d'agrair públicament la tasca 
de Jaume Fiol «por haber procurado, en los años que ha ejercido de censor, causarnos las menores molestias 
posibles dentro de las muchas que acarreaba la censura, facilitándonos, aún a trueque de su comodidad, las horas 
más en harmonía con las necesidades de nuestra publicación, gratitud que hacemos extensiva al oficial del 
Gobierno Civil Sr. Llabrés, encargado durante algún tiempo de la censura, que nos dió también toda clase de 
facilidades.” La Almudaina, núm. 16.463. Palma, divendres, 19 de setembre de 1930, pàg. 1. 
483  .- “La previa censura”, a La Almudaina, dimecres, 18 de febrer de 1931, pàg. 2. 
484 .- Sobre els inicis de La Almudaina és molt interessant l'estudi de Damià PONS: El diari "La 
Almudaina" en l'època de Miquel dels S. Oliver. Col·lecció Zitzània. Di7 Edició. Binissalem, 1998. 
485  .- Des de 1905, Jeroni Amengual Oliver (Palma, 1879-1946), fill de Jeroni Amengual –cofundador de 
La Almudaina– s'encarregava de la direcció del diari del qual també era copropietari de l'Estampa Amengual i 
Muntaner. Havia substituït en el càrrec a Miquel dels Sants Oliver quan aquest havia marxat a Barcelona a dirigir 
el Diario de Barcelona. Amengual havia començat la carrera de medicina, que abandonà i es llicencià després en 
Filosofia i Lletres. El 1896, amb 17 anys, havia entrat a la redacció del diari i també col·laborà en la revista La 
Roqueta i participà en la creació (1912) de la revista Vida Isleña. Va alternar la direcció del diari amb la 
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Noticias". Des de la seva fundació fins el març de 1927, va tenir la redacció i l'administració 
en el carrer del Conquistador, núm. 30. Fins a l'aparició d'El Día, havia estat el diari mallorquí 
de més tiratge i havia evolucionat de 5.000 exemplars (1913) a 7.250 (1920), però havia 
descendit fins els 5.000 (1927).486 Integraven la redacció, a més del director Jeroni Amengual, 
Pere Peiró Mas, Antoni Garcia Rover, Joan Bauzà Guañabens i Antoni Piña Forteza.  
L'èxit del diari El Día, propietat de Joan March, obligà La Última Hora i La Almudaina a 
introduir un conjunt de millores tècniques a la segona meitat del decenni de 1920. El 21 març 
de 1927 La Almudaina també estrenà nou local en els carrers del Sant Crist, núms. 14 i 16, i 
de la Campana, núms. 2, 4 i 6. L'entrada de la redacció era pel carrer del Sant Crist, núm. 14, i 
la dels tallers pel carrer de la Campana, núm. 2. La casa d'Amengual i Muntaner estava en el 
carrer de la Cadena. Dies abans, havia arribat amb el vaixell correu de Barcelona el muntador 
alemany Edmund Elgström Werner, que havia d'instal·lar una màquina de composició amb 
l'objectiu de poder compondre tot el diari de nit i, d'aquesta manera, acabar amb els retards 
que patia la publicació arran de l'arribada d'originals a darrera hora, que s'acumulaven en la 
redacció. 
Al final de 1927 tenia 10 redactors, 9 col·laboradors, 5 administratius i 12 treballadors a la 
impremta. L'1 de gener de 1927 canvià el seu format a 50'5 x 36 cm, i el conservà fins al 19 
de juliol de 1935. Des de 1926 també sortí habitualment a 8 pàgines. 
En les eleccions municipals d'abril de 1931 La Almudaina donava suport al partit regionalista, 
fet que li valgué les crítiques d'El Día. 
La Última Hora, que havia aparegut l'1 de maig de 1893, fou el primer diari mallorquí que, 
d'una banda, tingué un cos de redacció retribuït i, de l'altra, que assenyalà les tarifes per als 
anuncis. Aleshores era editat i dirigit per Josep Tous Ferrer, que també n'era el fundador. 
Aquest diari des de l'inici tingué la figura de l'editor (Josep Tous) i del director, càrrec que fou 
ocupat successivament per Baltasar Champsaur, Joan Baptista Ensenyat, Joan Lluís Estelrich, 
Joan Torrandell i Guillem Creus.  
De 1905 a 1926 se subtitulà "Diario de la noche, de información, literario y artístico" i tenia 
l'administració a la Llibreria de Josep Tous –situada a la plaça de Cort, núms. 14 i 16– i la 
redacció al carrer de Sant Bartomeu, núm. 32. Publicava diàriament 4 pàgines i canvià de 
format en diverses ocasions. Entre el 15 de maig de 1922 i el 31 de desembre de 1923 tenia un 
format de 61 x 43,5 cm. 
El 1913 tenia un tiratge de 4.000 exemplars, xifra que havia passat a 5.000 (1920). Així i tot, 
l'agost de 1920 declarà que imprimia 6.750 exemplars.  
Sabem que el 1918 la redacció era integrada per Josep Tous Ferrer (director) i per Monserrat 
Barrera, Guillem Creus, Josep Fernández, Francesc Fuster, Pere J. Palmer, Miquel Sastre, 
Ferran Tous, Josep Tous, Nicolau Tous, Enric Vives i Josep Vives. 
Igual que La Almudaina, La Última Hora l'octubre de 1926 adquirí una nova màquina 
d'impressió rotoplana Duplez i, aquell mateix mes, el taller d'impressió es traslladà des del 

d'empresari teatral i d'autor teatral. És autor, amb el pseudònim Calabruix, del sainet en un acte Tenda de calçat 
o na Paquita ja té novio (1935) i de la comèdia en dos actes Un, dos, tres ... sus! (1935). També ocupà la 
presidència de la Societat Econòmica d'Amics del País i fou membre del Consell Provincial d'Indústria i Comerç 
i escrigué dos fulletons sobre qüestions socials, titulats El problema de la emigración (1905) i El abastecimiento 
de las subsistencias en Palma (1910).  Precisament, el 1931, Jeroni Amengual adquirí el teatre del Cercle 
d'Obrers Catòlics de Palma del carrer Fortuny i després de reformar-lo obrí les portes amb el nom de Saló 
Mallorca. El 8 de maig de 1931, la companyia Catina-Estelrich l'inaugurà amb la representació de l'obra En 
Tomeu de sa drassana, de Miquel Puigserver. Des de les pàgines de La Almudaina, Amengual, durant el període 
republicà ajudà notablement a impulsar el teatre mallorquí, conegut com a “teatre regional.” 
486 .- Les dades dels tiratges dels diaris mallorquins estan tretes de Estadística de la prensa periódica de 
España (Referida al 1º de Abril de 1913). Imprenta de la Dirección General del Instituto Geográfico y 
Estadístico. Madrid, 1914, pàgs. 30-33; Estadística de la Prensa Periódica de España (Referida al 1º de Febrero 
del año 1920). Madrid, 1922, pàgs. 6-9, i Estadística de la Prensa Periódica de España (Referida al 31 de 
diciembre de 1927). Imprenta de los Hijos de M. G. Fernández. Madrid, 1930, pàgs. 6-9. 
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carrer de Sant Bartomeu, núm. 27, al dels Oms, núm. 2. Fins aleshores el diari s'havia imprès 
en una màquina Marinoni i en una Albert. Des de llavors, s'edità en una màquina Duplex, que 
tenia una capacitat per tirar entre 6.500 i 7.000 exemplars de 8 pàgines per hora.487 L'abril de 
1929 dugué de Nova York dues màquines de composició Intertype.  
Al final de 1927 era el segon diari de més tiratge de Mallorca, amb 6.500 exemplars. 
Declarava que tenia 8 redactors, 10 col·laboradors, 4 administratius i 16 treballadors a la 
impremta. Havia canviat el subtítol de "Diario de la noche, de información, literario y 
artístico" (1905-26) pel de "Diario ilustrado de la noche, de información, literario y artístico", 
que mantingué fins al 1958. 
Els sectors conservadors s'identificaven amb el Correo de Mallorca, que s'havia fundat el 
març de 1910 com a diari catòlic, i era propietat del bisbat de Mallorca. 
L'Església mallorquina havia tingut un diari des de 1880, primer amb El Ancora, que tingué 
una primera etapa entre el 1880 i el 1890 i que fou substituït per El Católico Balear (1890-
1896). El febrer de 1896 tornà a reaparèixer i inicià una segona etapa marcada per un fort 
integrisme, que durà fins al 1900. Des d'aquest any, les publicacions de caràcter confessional 
foren Diario de Mallorca (1900-1907), que fou substituït per Gaceta de Mallorca i aquesta 
darrera per Correo de Mallorca. Així, des de la data de fundació (1 de març de 1910) Correo 
de Mallorca portava el subtítol significatiu de "Periódico católico." Era dirigit des dels inicis 
pel periodista i poeta Joan Ramis d'Ayreflor i Saura, que també havia estat el darrer director 
(novembre de 1909-febrer de 1910) de la Gaceta de Mallorca. 
Els començaments de Correo de Mallorca havien tingut l'origen en la línia ideològica duita a 
terme per la Gaceta de Mallorca, que havia entrat en polèmica amb els setmanaris 
tradicionalistes catòlics La Verdad i El Verdadero, perquè el consideraven modernista i 
maurista i molt proper al catalanisme. Aquesta confrontació entre sectors catòlics féu que el 
bisbe Pere Joan Campins decidís tancar la Gaceta de Mallorca i treure una nova capçalera 
diària titulada Correo de Mallorca. 
Correo de Mallorca havia tingut inicialment l'administració i la redacció a l'entresòl del carrer 
del Conquistador, núm. 25, el mateix lloc que havia ocupat la Gaceta de Mallorca. Però nou 
dies després de la seva sortida al carrer es traslladà a la plaça de Santa Eulàlia, núm. 1. Aquest 
canvi també coincidí amb el canvi d'impremta, ja que fins aleshores s'havia imprès a la 
Tipografia d'Amengual i Muntaner –que era l'antiga impremta de la Gaceta de Mallorca i la 
propietària del diari La Almudaina.– A partir d'aleshores s'edità a la Impremta de Felip Guasp 
–que editava El Diario de Palma.– El 17 d'abril de 1913 tornà a canviar l'administració i la 
redacció, quan s'instal·là a la impremta La Esperanza, dels germans Sabater. Aleshores 
coincidiren en el mateix local l'administració, la redacció i la impremta del diari. 
Sortia a 4 pàgines i experimentà diversos canvis de format. Així, doncs, des del 2 de febrer de 
1918 fins al 31 de març de 1925 tingué 54,3 x 38 cm. El 1913 Correo de Mallorca declarava 
un tiratge de 3.000 exemplars, xifra que havia augmentat el 1920 a 3.500. Així i tot, des de la 
desaparició el 8 de gener de 1920 d'El Diario de Palma, era la capçalera diària mallorquina de 
menys tiratge. Sortia a primeres hores de la tarda i declarava (1920) que tenia 6 redactors, 15 
col·laboradors i 4 persones d'oficina. 
Al final del decenni de 1920, havia quedat com el diari de disseny més antiquat, tot i haver 
adquirit dues màquines Intertypes el febrer de 1928 i el març de 1929. El 1925 havia substituït 
el subtítol de Periódico católico (1910-25) pel de Diario Católico, que va mantenir fins al 
1947. 
Al final de 1927 continuava essent el diari de menys tiratge de Mallorca, amb 4.000 
exemplars. Aleshores, declarava que tenia 8 redactors, 6 col·laboradors, 4 administratius i 13 

487 .- Els nous tallers es completaven amb una màquina Marinoni, una Albert i una altra per a treballs 
d'estadística, cartells i bitllets. Al costat de la sala de màquines hi havia un magatzem d'uns 400 metres quadrats. 
A l'entrada de l'edifici hi havia l'administració —que ocupava la planta baixa— i, en el primer pis, la redacció. 
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treballadors d'impremta. Tenia (1 d'abril de 1925-3 d'octubre de 1932) un format de 49 x 34,5 
cm. Sortia a primeres hores de la tarda i el 1928, integraven la redacció el director Joan Ramis 
d'Ayreflor Saura i els redactors Jaume Puig Alorda, Santos Esquivias Urquiola, Marià Ramis 
d'Ayreflor i Antoni Sabater Mut.488 
Amb la idea de renovar el periodisme mallorquí, aparegué el 31 de maig de 1921.489 El Día, 
propietat del financer Joan March Ordinas –Verga.– Els dos primers números s'editaren a la 
Impremta de B. Julià, que fou substituïda, a partir del tercer número, per la impremta d'El Día. 
Dirigit (maig de 1921-març de 1922) per Joan Estelrich Artigues, inicialment integrà els 
nacionalistes liberals, l'avantguarda artística i intel·lectual i el progressisme polític en general. 
Aleshores era un diari anticaciquista i mantingué fortes polèmiques amb la premsa 
conservadora i maurista, d'acord amb les idees del Partit Liberal i de Joan March Ordinas. 
Publicava articles de liberals, de republicans i de socialistes, com Josep Pla, Marcel·lí 
Domingo, Indalecio Prieto i Luis Araquistain, entre d'altres. En els seus inicis El Día va ser 
un element de primer ordre en l'estratègia articulada per les forces progressistes de Mallorca. 
El març de 1922 Joan Estelrich deixà la direcció del diari i fou substituït pel periodista 
Joaquim Domènech Coll, que havia dirigit el diari La Tarde (1903-12) i que era membre del 
Partit Liberal. 
Durant la Dictadura de Primo de Rivera la publicació adoptà una postura crítica envers el 
règim i va ser molt sovint objecte de censura. Patí, de fet, dues suspensions, una de dos dies i 
l'altra de deu. Per evitar la censura, una de les estratègies era comentar la política europea per, 
d'aquesta manera i de forma subtil, donar alternatives a la política espanyola. Fruit d'aquesta 
oposició al cop d'Estat de Primo de Rivera, varen córrer rumors al final del mes de setembre 
de 1923 que El Día deixaria de publicar-se.490 
Entre el 1925 i el 1936 els diumenges dedicava una de les seves pàgines a l'avantguarda 
artisticoliterària castellana i catalana, coordinada pel periodista i crític d'art Miquel Àngel 
Colomar Moyà, que feia part de la redacció del diari des de 1921. 
L'aparició d'El Día suposà una renovació del periodisme mallorquí. Amb una millor qualitat 
formal que la resta de diaris mallorquins, des del principi ja aparegué amb 8 pàgines (de 57 x 
35 cm), quan la resta de rotatius sortia a 4 planes. Aquest augment quantitatiu també 
possibilità un increment del volum d'informacions, que anà afegit a un millor ordenament dels 
continguts per raons temàtiques o geogràfiques. 
Aquest èxit d'El Día el convertí ràpidament en el diari de més tiratge de Mallorca. Així, el 
1927, declarava que imprimia 10.000 exemplars, mentre que el segon diari, La Última Hora, 
se situava entorn dels 6.500 exemplars. Aquell any tenia 8 redactors, 15 col·laboradors, 6 
administratius i 21 treballadors a la impremta. 

488 .- Reconstrucció a partir de la relació de membres de l'Associació de la Premsa de Balears publicada al 
Boletín de la Federación de la Prensa Catalano-Balear, núm. 3. Barcelona, setembre de 1928, pàg. 38. 
489 .- Sobre el diari El Día són interessants els articles de Damià PONS i PONS: «El Día (1921-1939). Una 
trajectòria ideològica i cultural», a Mayurqa, núm. 17. Palma, 1977-78, pàgs. 235-239; de Mariantònia 
MANRESA i MONSERRAT: «El Día i Joan Estelrich: les veus de la modernitat», a DIVERSOS AUTORS: 
Miscel·lània Joan Estelrich. El Tall editorial. Mallorca, 1997, pàgs. 167-173, i d’Antònia SABATER: «El Día. 
Primer semestre de 1924», a SERRA i BUSQUETS, Sebastià i COMPANY i MATES, Arnau (eds.): La premsa, 
la ràdio i la televisió des d'una perspectiva històrica. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 519-526. 
490 .- El 27 de setembre de 1923 publicà una breu nota dirigida als lectors, que deia: «Habiendo llegado 
hasta nosotros los rumores que se han hecho circular, no sabemos por quien, de que cesaría en breve la 
publicación de EL DÍA, nos vemos en el caso de dirigirnos a nuestros lectores desmintiendo categóricamente 
aquellos rumeres[sic], cuya base está en el vacío. 
 Nosotros no podemos contener la desbordada fantasía de algunos que han forjado tales rumores. Lo 
único que podemos aconsejarles es que esperen de sentados, pues hay EL DÍA para largo rato. 
 Y al buen entender, pocas palabras.» El Día, núm. 725. Palma, dijous, 27 de setembre de 1923, pàg. 3). 
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El Día, a causa d'aquesta postura crítica envers la Dictadura de Primo de Rivera, hagué de 
patir dues suspensions, una de dos dies491 i l'altra de deu. Aquesta segona, a més, suposà el 
canvi de director. El col·laborador Gabriel Alomar publicà, el dissabte 26 de novembre de 
1927, l'article «La alegoría de Noceda», fet que motivà que el governador civil imposàs al 
diari una multa de 1.000 pessetes i una suspensió de tres dies. El ministre de la Governació, 
però, allargà la suspensió a 10 dies. Així, quan reaparegué, el 9 de desembre de 1927, Nicolau 
Brondo Rotten havia substituït Joaquim Domènech Coll en la direcció. 
Alomar, però, no fou l'únic col·laborador habitual censurat durant el règim de Primo de 
Rivera. Precisament un article a El Día de Josep Pla —que hi escriví entre el 1924 i el 1925— 
titulat «¿Se abandona Marruecos?» (aparegut el 29 de juliol de 1924), tot i haver rebut el 
vistiplau de la censura militar, va ser considerat injuriós contra l'Exèrcit. S'ordenà la seva 
detenció mentre es trobava a l'estranger com a corresponsal de La Publicitat. Pla no pogué 
tornar fins al cap de tres anys, quan els militars varen sobreseure el cas.492 
Al final de 1927 El Día era el diari de més tiratge de les Balears, amb 10.000 exemplars, i 
declarava que tenia 8 redactors, 15 col·laboradors, 6 administratius i 21 treballadors 
d'impremta. El 1928, la redacció del diari era integrada pel director Nicolau Brondo Rotten493 i 
pels redactors Pere Ferrer Gibert, Rafel Ramis Togores, Jaume Torres Riera, Joan Alomar 
Cifre, Ernest Maria Dethorey, Simó Fullana Font, Joaquim Maria Domènech i Miquel Àngel 
Colomar.494 
Davant les eleccions municipals d'abril de 1931, El Día donà suport al Partit Liberal de Joan 
March i atacà durament els regionalistes, que acusà d'estar subordinats a Francesc Cambó. 
Aquesta actuació li valgué una polèmica amb el diari La Almudaina. 
 
Difusió i consum dels diaris de Mallorca (1927) 

Nom Lloc Tirades N. Exemplars per 
cada mil hab.  

La Almudaina Palma 5.000/ 
5.500 

  

Correo de 
Mallorca 

Palma 4.000   

El Día Palma 10.000   
La Ultma Hora Palma 6.500   

 Palma 25.500 4 329,38 

491 .- L'11 d'octubre de 1927 el governador civil Antonio de Lara Derqui va decidir suspendre'l durant cinc 
dies i imposar-li una multa de 500 pessetes per «burlar la censura en el complot de Madrid.» Però el governador 
civil, després d'escoltar les explicacions del director interí del diari i convençut que no hi havia hagut malícia 
sinó un descuit lamentable, reduí la suspensió a dos dies i condonà totalment la multa. 
492 .- Sobre aquests problemes d'El Día amb la censura durant la Dictadura de Primo de Rivera, vegeu el 
meu article «Premsa, censura i activitat periodística a Mallorca durant el decenni de 1920», a Estudis Baleàrics, 
núms. 64-65. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, juny de 1999-gener de 2000, pàgs. 117-133. Pel que fa al cas 
dels problemes de Josep Pla amb la censura arran del seu article «Se abandona Marruecos», també són 
interessants els paràgrafs que hi dedica Lluís COSTA i FERNÁNDEZ: La Dictadura de Primo de Rivera (1923-
1930). Rafael Dalmau, Editor. Barcelona, 1995, pàgs. 69-71. Aquesta informació li vaig facilitar el 1994, però 
s'oblidà esmentar-ho. 
493  .- Nicolau Brondo Rotten (Palma, 1872-1941).Col·laborà a La Almudaina i al Correo de Mallorca. Fou 
redactor (1921-1927) i director (1927-1939) d'El Día. Quan aquest diari es fusionà amb Falange per convertir-se 
amb el diari Baleares, hi continuà com a redactor i després com a director (1940-1941). A més, dirigí la revista 
falangista Aquí Estamos. Va esser president de l'Associació de la Premsa de Balears. Va estar inscrit al Registre 
Oficial de Periodistes amb el número 2.407. Tenia el títol de Marquès de Bellet de Mianes. També va esser 
regidor de l'Ajuntament de Palma i director del Conservatori de Música de Mallorca. 
494 .- Reconstrucció a partir de la relació de membres de l'Associació de la Premsa de Balears publicada al 
Boletín de la Federación de la Prensa Catalano-Balear, núm. 3. Barcelona, setembre de 1928, pàg. 38. 
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 Mallorca 25.500 4 94,53 
 Balears 30.400 9 86,62 

FONT: Elaboració personal a partir de l'Estadística de la Prensa periódica de España 
(Referida al 31 de diciembre de 1927). 
 
Personal dels diaris de Mallorca (1927) 

Nom Redactors Col·lab. Administr. Impremta 
La Almudaina 10 9 5 12 

Correo de Mallorca 8 6 4 13 
El Día 8 15 6 21 

La Ultma Hora 8 10 4 16 
TOTAL 34 40 19 62 

FONT: Elaboració personal a partir de l'Estadística de la Prensa periódica de España 
(Referida al 31 de diciembre de 1927). 
 
Característiques tècniques dels diaris de Mallorca (1927) 

Nom Maquinària 
d'impressió 

Maquinària 
del diari 

Format cm Nombre 
de pàg. 

La Almudaina 2 de 
composar, 1 

de plana 
senzilla i 1 
de doble 

Si 70x50 4 

Correo de Mallorca 1 plana 
senzilla 

Si 50x35 8 

El Día 1 rotoplana Si 74x50 8 
La Ultma Hora 1 plana doble Si 93x65 4 

FONT: Elaboració personal a partir de l'Estadística de la Prensa periódica de España 
(Referida al 31 de diciembre de 1927). 
 
2.3. Un setmanari satírico-humorístic i anticaciquil d’àmplia difusió: Foch-y Fum  
Hem de destacar la publicació satírico-humorística i anticaciquil Foch-y-Fum (tercera època: 
2 de gener de 1931-17 de juliol de 1936), dirigit per Jordi Martí Rosselló –es Mascle Ros-, 
que arribà a tenir un tiratge de 5.000 exemplars. Emprava el català dialectal de Mallorca com 
a una eina per fer arribar al poble en general les seves idees i pensaments. Era freqüent, que 
en els casinos i cafès, i en el moviment associatiu en general, es fessin rotlades on les 
persones amb més lletres llegissin en veu alta les notícies, informacions i articles que sortien a 
les pàgines del setmanari.495 
L’editor Jordi Martí Rosselló –es Mascle Ros– va néixer a Palma l’11 de juliol de 1891. Va 
estudiar fins als 13 anys i el seu primer ofici va ser de mossó d’un sabater, després aprengué 
l’ofici de fundidor i, de nou tornà a treballar com a sabater. Posteriorment, es féu impressor i, 
per aquest motiu, fundà el 1923 la Impremta Independència, de Palma. Es Mascle Ros fou un 
personatge singular i molt popular i el Foch-y-Fum era practicament escrita completament per 

495 .- Sobre aquest setmanari, vegeu els estudis del professor Sebastià SERRA BUSQUETS: “«Foch y 
Fum»: Cap a la formació d'una mentalitat crítica a la Mallorca del primer terç del segle XX”, a La vida 
quotidiana dins la perspectiva histórica. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, 1985. pàgs. 219-229; SERRA 
BUSQUETS, Sebastià: “La prensa satírica y anticaciquil en Mallorca: «Foch i Fum» (1917-1936)”, a I 
Encuentro de Historia de la Prensa. La prensa de los siglos XIX y XX. Servicio Editorial de la Universidad del 
País Vasco. 1986, pàgs. 291-306; SERRA BUSQUETS, Sebastià: “Les publicacions periòdiques d'Es Mascle 
Ros”, a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des d’una perspectiva històrica. 
Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, págs. 561-573; i FONT, Joan y SERRA, Sebastià: Foch y Fum. (Estudi 
i selecció de textos). Ajuntament de Palma. Palma, 1988. 
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Jordi Martí. El setmanari tenia un clar to satíric, irònic i humorístic, al contrari de les 
publicacions de l’època controlades pels sectors dominants. L’èxit del Foch-y-Fum entre els 
sectors populars era a causa que tractava temes d’actualitat política, sobre personatges 
populars, problemes socials puntuals i, sobretot, pel seu to còmic, que sempre produïa un gran 
impacte públic i, en ocasions, escandalosos. Incloïa una mescla de temes d’inspiració 
esquerrana amb un fort to popular que va rompre els costums habituals de l’època. 
 
2.4. La premsa dels partits polítics i sindical 
Durant la transició política des de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera fins a la 
proclamació de la Segona República, es va rellançar l'activitat dels partits polítics, sobretots 
dels antimonàrquics. La premsa de partits polítics, allunyats de la propietat dels diaris, es 
varen dotar de publicacions periòdiques. El Partit Socialista tingué com a òrgan, compartit 
amb la Unió General de Treballadors, el setmanari El Obrero Balear (8 de desembre de 1900-
17 de juliol de 1936). Des de 1916, se subtitulava “Organo de la Agrupación Socialista-
Defensor de la clase obrera”. Apareixia els dissabtes i tenia habitualment 4 pàgines. Tenia 
l’administració i la redacció a la Casa del Poble, al carrer de Maria Cristina, núm. 47, de 
Palma i s’imprimia a Gráficas Mallorca. Des de l’abril de 1919, era dirigit per dirigent 
socialista Llorenç Bisbal, però el 6 de març de 1931, quan editava el núm 1.506, es féu càrrec 
de la direcció Jaume Rebassa. El març de 1931, la redacció era integrada per Ramon García 
Galán –de la Joventut Socialista–, Josep Bernat i Pere Soler. Acostumava a fer un número 
especial amb motiu de la festa del Primer de Maig. Tenia una àmplia xarxa de col·laboradors i 
corresponsals als pobles de la Part Forana de Mallorca.    
El Partit Republicà Federal de Mallorca –que aglutinà la majoria del republicanisme illenc des 
del juliol de 1930 fins el gener de 1932– publicà el setmanari Ciutadania (6 de setembre de 
1930-30 de gener de 1932). Va ser continuació del setmanari federal La Voz del Pueblo 
(1911-20).496 Se subtitulà “Organ del Partit Republicà Federal” (del núm. 1, del 6 de setembre 
de 1930, fins al núm. 69, del 26 de desembre de 1931). Sortia els dissabtes i tenia la redacció i 
l’administració al Centre Republicà Federal de Palma (carrer de Sanç, núm. 11) i s’imprimia a 
Gràfiques Mallorca, de Palma. El número solt costava 15 cèntims de pesseta i les 
subscripcions mensuals eren de 60 cèntims a Palma i trimestrals de 1,75 pessetes a Mallorca i 
2 pessetes a la Península. 
Va ser dirigit pel periodista Joan Alomar Cifre –fill de Gabriel Alomar– (des del núm. 1, del 6 
de setembre de 1930, al núm. 21, del 24 de gener de 1931), el professor d’institut Luis Ferbal 
Campo (des del 9 de febrer de 1931). Inicialment, es decantà per un caràcter popular i 
nacionalista497 i es redactava en català i castellà. El seu consell de redacció era integrat per 
Marià Aguiló, Daniel A. Palmer, Miquel Ramon Simonet –de la Joventut Republicana 
Federal– i Gabriel Meneu Pinya –de la Joventut Republicana Federal.–498 Així mateix, 
comptava amb una àmplia xarxa de corresponsals als pobles de l’illa, com Joan Mas i Verd 
(Montuïri), Pere Oliver Domenge (Felanitx), Antoni Amer Llodrà (Manacor), Antoni Mateu 
(Inca), Andreu Pol (Binissalem), Julià Vila (Santanyí), Josep Miralles (Montuïri) i també els 
pseudònims Liberto (Manacor) i Rillora (Selva). 

496 .- El diari La Almudaina, del 26 d’agost de 1930, a la pàgina 3, publicà una nota sobre la possibilitat que 
sortís una nova etapa del setmanari La Veu del Poble, com a òrgan del Partit Republicà Federal de Mallorca. 
Així i tot, al final, sortí amb el nom de Ciutadania.  
497 .- En el núm. 1, del 6 de setembre de 1930, publicava destacat “En l’oficial com en el privat hem 
d’emprar la llengua que s’usi en la regió on visquem. PI I MARGALL.” També inclogué la secció “Correccions 
lingüistiques: No digueu... digau...”[núm. 10, del 8 de novembre de 1930, pàg. 6. Ho repetí en diversos números 
següents]. 
498  .- Ho comunicava en els núms. 47, del 25 de juliol de 1931, pàg. 3; núm. 48, de l’1 d’agost de 1931, 
pàg. 2; núm. 50, del 15 d’agost de 1931, pàg. 2; núm. 51, del 22 d’agost de 1931, pàg. 3;  
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Entre el 7 (núm. 27) i el 21 (núm. 29) de març de 1931 publicà com a fulletó –que inaugurava 
la Biblioteca “Ciutadania”– “Asamblea Municipal del Partido Republicano Federal de 
Madrid. Recuerdo de la Fiesta del Programa. Celebrado en el “Círculo Republicano Federal” 
el día 22 de junio de 1904”. 
Aquest setmanari va ser una eina fonamental en la difusió del republicanisme federal i en la 
represa, des del darrer trimestre de 1930 fins a la proclamació de la Segona República, d’una 
estructura organitzativa del Partit Republicà Federal de Mallorca amb la creació 
d’agrupacions locals arreu dels pobles de l’illa. Així mateix, aleshores, va polemitzar amb les 
publicacions catòliques Studia i Correo de Mallorca i amb el setmanari regionalista La Veu 
de Mallorca. 
Davant les eleccions municipals d’abril de 1931, donà suport a la candidatura del Front Únic 
Antimonàrquic i accentuà el seu caràcter anticlerical i contrari al catalanisme dretà representat 
per Francesc Cambó. 
A mitjans gener de 1931, el nucli comunista de Palma va treure la primera època del 
setmanari Nuestra Palabra499 (17 de gener de 1931-4 de febrer de 1932). Se subtitulà 
“Periodico obrero” (des del núm. 1, del 17 de gener de 1931, al núm. 7, de l’11 d’abril de 
1931) i l’encarregat de la direcció i de l’administració va ser Ateu Martí. En la capçalera 
publicà lemes com “La redención de los obreros tiene que ser obra de ellos mismos” (des del 
núm. 1, del 17 de gener de 1931 fins al núm. 5, del 10 de març de 1931); “Proletarios: Vuestra 
patria espiritual debe ser la República Rusa” (des del núm. 1, del 17 de gener de 1931 fins al 
núm. 9, del 13 de maig de 1931), i “La familia es el peor enemigo del hombre, en ella 
comienza el egoismo, todo a los míos, ¿y los otros...?” (des del núm. 6, del 27 de març de 
1931, fins al núm. 9, del 13 de maig de 1931). Tenia 4 pàgines (44,5 x 32,5 cm) i el número 
solt costava 15 cèntims de pesseta i les subscripcions eren de 30 cèntims mensuals i d’1 
pesseta deu números. Tingué l’administració i la redacció al carrer de Mateu Enric Lladó, 
núm. 44, de Palma –seu del Centre d’Estudis Socials– (del núm. 1, del 17 gener de 1931, fins 
al núm. 9, del 13 de maig de 1931) i inicialment la seva periodicitat va ser de dues vegades al 
mes (del núm. 1, del 17 de gener de 1931, al núm. 3, del 14 de febrer de 1931) i quinzenal –
sortia els dies 10 i 25– (del núm. 4, del 25 de febrer de 1931, fins al núm. 13, del 10 de juliol 
de 1931). S’edità a la Impremta Independència, del carrer de Ramon Llull, núm. 17, de Palma. 
Tal com assenyala Pere Gabriel, “mostra de la poca relació que devia tenir el grup amb el 
Partido Comunista Español fou el seu òrgan, subtitulat de moment “Periódico Obrero”, que va 
tenir en un començament un fort caire anticlerical i anà apareixent ple de crides metafísiques 
per l’aixecament dels obrers contra la burgesia, per una humanitat lliure, per un dia de demà 
més venturós. Malgrat tot, sí que hi figuraven algunes qüestions concretes, producte sens 
dubte de la inserció d’alguns membres del grup en el moviment obrer: Antoni Bauzà, el més 
sòlid ideològicament, dirigí una forta campanya contra els comitès paritaris i, d’altra banda, 
insertà en el periòdic una munió de trossos escollits d’autors marxistes, ben sovint amb 
comentaris propis; els pocs líders sindicals (Miquel Llabrés, Jaume Cañellas, Pere Canals, 
Daniel Campins) donaren referències constants de la seva activitat en els sindicats.”500 

499 .- Sobre aquest setmanari, vegeu GINARD FÉRON, David: “Nostra Paraula, publicació antifranquista 
(1936-1977)”, a SERRA BUSQUETS, Sebastià i COMPANY MATES, Arnau (coord): La premsa, la ràdio i la 
televisió des d’una perspectiva històrica. Intitut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 295-305, i NADAL 
SOLER, Antoni: “Notes sobre “Nuestra Palabra” (1931-1936)”, a Randa, núm. 28. Barcelona, 1991, pàgs. 5-18. 
500 .- GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca. Col. “Biblioteca de cultura catalana”, 7.Editorial 
Lavinia. Barcelona, 1973, pàgs. 220-221. 
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En aquells mesos abans de la proclamació de la Segona República, el setmanari comunista va 
polemitzar amb el setmanari socialista El Obrero Balear501 i, fins i tot, arribà a declarar un 
tiratge de 800 exemplars  (març de 1931).502 
En les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, va defensar la candidatura comunista. 
Precisament, el primer número (que sortí després de la proclamació de la Segona República i 
coincidint en la celebració del Primer de Maig introduí diversos canvis. Primer, canvià el 
subtítol per “Periodico obrero. Organo de la Agrupacion Comunista Palmesana (S.E. de la 
I.C.)” (des del núm. 8, de l’1 de maig de 1931 fins al núm. 9, del 13 de maig de 1931) i el 
dirigent comunista Antoni Bauzà es féu càrrec de la direcció i l’administració. 
El 17 de gener de 1931, la premsa política ciutadana també es va veure incrementada en un 
nou setmanari, La Veu de Mallorca503 (17 de gener-19 de desembre de 1931), òrgan del 
recentment creat Centre Autonomista i portaveu del Comitè Mixt del Centre Autonomista i el 
Partit Regionalista. Es tractava de la recuperació d’una clàssica capçalera regionalista i 
apareixia com a la quarta època. Se subtitulà “Setmanari mallorquí. Quarta època” (del núm. 
1, del 17 de gener de 1931, fins al núm. 21, del 6 de juny de 1931 i del núm. 31, del 19 de 
juliol de 1931 fins al núm. 49, del 21 de novembre de 1931), dirigit pel mestre d’escola i 
editor Andreu Ferrer Ginart.  
Durant la seva època setmanal apareixia els dissabtes; tingué la redacció i l’administració al 
carrer de Maura, núm. 5, de Palma (del núm. 1, del 17 de gener de 1931, fins al núm. 21, del 6 
de juny de 1931) i s’editava a l’Estampa de la Llibreria Politecnica. La venda del número solt 
costà 15 cèntims (del núm. 1, del 17 de gener de 1931, fins al núm. 2, del 24 de gener de 1931 
i del núm. 31, del 19 de juliol de 1931, fins al núm. 49, del 21 de novembre de 1931) i 20 
cèntims (del núm. 3, del 31 de gener de 1931, fins al núm. 21, del 6 de juny de 1931) i la 
subscripció trimestral a Espanya valia 2,50 ptes (del núm. 1, del 17 de gener de 1931, fins al 
núm. 30, de l’11 de juliol de 1931).  
Tingué un tiratge d’entre 300 i 600 exemplars i hi col·laboraren Joan Estelrich, Miquel Ferrà, 
Guillem Colom, Faust Morell, Maria Antònia Salvà, Salvador Galmés i també reproduí 
articles de Francesc Cambó, Lluís Nicolau d’Olwer i Antoni Rovira i Virgili. Es redactà 
íntegrament en català. 
Durant la campanya electoral de les eleccions municipals d’abril de 1931 donà suport a les 
candidatures regionalistes i va ser un element important de la campanya electoral del Centre 
Autonomista i del Comitè Mixt autonomista-regionalista. 
 

501 .- En el núm. 6, del 27 de març de 1931, a la pàg. 1, en l’article “Aldabonazos”, signat per Pedro, deia: 
“El “Obrero Balear” está de luto; siente el dolor de que les disputemos las masas. Y tiene razón el probrecito. 
Lleva XXXII años de raquítica existencia y tan sólo tiene una tirada de 800 ejemplares la que va descendiendo… 
En cambio Nuestra Palabra, la palabra de las moscovitas y de los Stanlin con sólo tres meses ha recorrido el 
camino que el viejo Obrero en ¡32! Años ¡Cuando llegue el oro ruso (¿?) en nuestras manos vamos a hacer! dos 
ediciones diarias.” 
502  .- En el núm. 6, del 27 de març de 1931, a la pàg. 1, en l’article “Aldabonazos”, signat per Pedro, deia: 
“El “Obrero Balear” está de luto; siente el dolor de que les disputemos las masas. Y tiene razón el probrecito. 
Lleva XXXII años de raquítica existencia y tan sólo tiene una tirada de 800 ejemplares la que va descendiendo… 
En cambio Nuestra Palabra, la palabra de las moscovitas y de los Stanlin con sólo tres meses ha recorrido el 
camino que el viejo Obrero en ¡32! Años ¡Cuando llegue el oro ruso (¿?) en nuestras manos vamos a hacer! dos 
ediciones diarias.” 
503 .- Sobre aquesta publicació, vegeu SERRA BUSQUETS, Sebastià: “La Veu de Mallorca": Una 
publicació nacionalista entre el 1900 i 1931”, a Mayurqa, núm. 20. Palma de Mallorca, 1980-1984. pàg. 293-
318; CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: El Regionalisme a Mallorca: "La Veu de Mallorca" (1900-1931). 
Memòria de llicenciatura. Departament d'Història Moderna i Contemporània. Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de les Illes Balears. Palma, 1985 (inèdita); CARRIÓ TRUJILLANO, Bartomeu: “El Regionalisme a 
Mallorca 1900-1936: La Veu de Mallorca. Avenç d'un estudi en curs”, a Quinze anys dels premis d'investigació 
Ciutat de Palma (1970-1984). Ajuntament de Palma, 1986. pàg. 87-106. 
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2.5. Les revistes culturals 
Les revistes culturals també assoliren notable rellevància, especialment la d’alta cultura i 
regionalista La Nostra Terra (gener de 1928-maig de 1936) i la religiosa Studia (juliol de 
1929-març de 1958). També sorgiren les revistes de música Philarmonia (desembre de 1929-
1936) i també s’editava, des de 1885, la revista d’història Bolletí de la Societat Arqueològica 
Lul·liana. 
El gener de 1928, aparegué la revista d’alta cultura La Nostra Terra504 (gener de 1928-maig de 
1936), que se subtitulà “Revista mensual de Literatura, Art i Ciències.” Sorgí en un moment 
molt crític per al desenvolupament lliure de la premsa ja que ens trobàvem en plena Dictadura 
del general Miguel Primo de Rivera. Aquest règim havia suposat un fre per a l'activitat 
periodística, concretat en la desaparició de nombroses publicacions i en la manca d'una 
llibertat política necessària per a l'expansió del món periodístic. Redactada íntegrament en 
català, els homes de la revista La Nostra Terra –dirigida inicialment per Francesc Vidal i 
Burdils (gener-març de 1928) i després per Antoni Salvà Ripoll (abril de 1928-maig de 
1936)– tingueren el coratge i l’atreviment d'engegar i dur a terme el projecte d'una revista 
d'alta cultura, amb l'objectiu clar de defensar la llengua catalana, la cultura de Mallorca i 
aprofundir en les relacions culturals entre les illes i Catalunya.  
Des d'un principi, La Nostra Terra topà amb les reticències i la mirada atenta del governador 
civil de les Balears, Pere Llosas Badia (Olot 1870-1955). Lloses era un home que havia 
evolucionat ideològicament des del carlisme cap a la Lliga Regionalista de Catalunya i, 
després, col·laborà estretament amb la Dictadura de Primo de Rivera. Va ser governador civil 
de les Balears en dues ocasions, la primera entre 1921 i 1922 i la segona entre 1926 i 1930. 
Des del començament de la publicació s’adonà que la revista era un element desafecte al 
règim i que podia alterar la tranquil·litat del “contentisme” polític que regnava a l'illa. Per 
aquests motius, el governador civil observà minuciosament cada una de les galerades dels 25 
números de la revista que aparegueren durant el temps que ocupà el càrrec. En certes 
ocasions, els textos censurats eren un poema de Maria Antònia Salvà o un article d'Antoni 
Maria Sbert, però en altres casos el llapis vermell del governador desfigurava l’original de tal 
manera que el contingut no s’entenia o canviava complement de sentit. Una secció de la 
revista que també va patir la mà del governador-censor fou la publicació de textos d'altres 
periòdics. Aquest fet, sens dubte, demostrava el major zel de l’autoritat mallorquina 
comparada amb la d’altres zones de l’Estat. També en ocasions intervingué en temes que 
denotaven preferències personals i coartaven injustament i arbitràriament l’acció de la crítica 
en qüestions perfectament opinables. En foren exemples la posició del governador civil contra 
les propostes i les crítiques de La Nostra Terra als projectes de les escalinates del Mirador de 
la Seu o dels nous vitralls de la Seu. 
Fins i tot, el governador civil Llosas comunicà al director de la publicació Antoni Salvà la 
imposició d'una forta multa i la suspensió definitiva de la revista per haver enviat una notícia 
al diari El Matí, de Barcelona. Dies després, l’autor de la nota, que no tenia cap lligam amb 
La Nostra Terra, es presentà a Pere Lloses per aclarar-li el tema i per aquest motiu l'amenaça 
no anà endavant. En conclusió, podem dir que per a Pere Lloses els homes de La Nostra Terra 
no eren més que uns separatistes, fet que li permetia justificar tota la seva actuació i el seu zel 
envers la revista.505 

504 .- Sobre La Nostra Terra, vegeu l’exhaustiu estudi de Bartomeu MESTRE i SUREDA: “Vindicació de 
La Nostra Terra”, a La Nostra Terra. vol. 1. El Gall Editor/Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 2009, pàgs. 13-
134. Edició facsímil i MARTÍNEZ TABERNER, Catalina: “«La Nostra Terra» (1928-1936): Anàlisi 
ideològica”, a Randa, núm. 16. Barcelona, 1984. pàgs. 129-142.  
505 .- L.N.T.:“Punts a les is”, a La Nostra Terra, núm. 26. Palma, febrer de 1930, pàgs. 42-45. 
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La Nostra Terra celebrà la dimissió de la presidència del Govern el dictador Miguel Primo de 
Rivera i la substitució del governador civil Pere Llosas.506 I el setembre de 1930, també es 
congratulà de la supressió de la censura governamental.507 
En prosa, hi col·laboraren Angel Aguiló, Francesc de Sales Aguiló, Joan Alomar, Lluís 
Amorós, Manuel Andreu Fontirroig, Jaume Busquets Mulet, Agustí Calvet, Anna Canalias, 
Josep Carner, Joan Chabàs, Mateu Cladera Palmer, Guillem Colom, Guillem Colom 
Casasnovas, Gabriel Cortès, Andreu Crespí, Emili Darder, Bartomeu Darder Pericàs, Ernest 
Maria Dethorey –que també tenia cura de la secció de crítica d’art–, Llorenç Maria Duran, 
Josep Ensenyat, Jaume Escalas Real, A. Esclasans, pare Miquel d’Esplugues, Joan Estelrich, 
Luis Ferbal, Miquel Ferrà –Alanís–, Miquel Font Gorostiza, Bartomeu Forteza, Guillem 
Forteza, Salvador Galmés, Antoni de P. Garau, Jacint Garau, S. Hutchinson, Antoni Jiménez, 
Joan Llabrés, Ramon de Mallorca, Miquel Marqués Coll, Daniel Martínez Ferrando, F. 
Maspons Anglasell, Miquel Massutí Alzamora, Arnest Mestre, Antoni Mulet, Francesc de P. 
Navarro, E. Navarro-Borràs, Lluís Nicolau d’Olwer, Antoni Parietti Coll, Mateu Oliver Capó, 
Pere Oliver Domenge, Artur Perucho, Antoni Pons, Joan Pons Marqués, Rafel Ramis 
Togores, Gonçal de Reparaz, Llorenç Riber, Guillem Roca Waring, Joan Rosselló de Son 
Fortesa, Antoni Sagristà, Joan Salom, Maria Antònia Salvà, Baltasar Samper, Elvir Sans, 
Gabriel Sastre, Miquel M. Serra Pastor, Antoni Serra Reus, Ferran Soldevila, Josep Sureda 
Blanes, Joan Maria Thomàs, Antònia Torrents de Pomar, Joan Ignasi Valentí, Joan de 
Valldeneu, Francesc Valls Taberner, Joaquim Verdaguer, Damià Vidal, Francesc Vidal 
Burdils i Francesc Villalonga. També publicà poesies de Manuel Andreu Fontirroig, Andreu 
Arbona Oliver, Josep Artigues-Riera, Bartomeu Barceló, Xavier Benguerel, Josep Carner, 
Guillem Colom, Llorenç Duran, A. Esclasans, Miquel Ferrà, Miquel Forteza Pinya, Jaume 
Grau Casas, Bartomeu Guasp, Josep M. López-Picó, Maria Mayol, Artur Perucho, Joan Pons i 
Marqués, Joan Ramis d’Ayreflor, Antoni Sagristà, Antoni Salvà, Maria Antònia Salvà, Magí 
Verdaguer Callís, Maria Verger i A. Villalonga.   
Des del final de la dictadura de Primo de Rivera fins a la proclamació de la Segona República, 
La Nostra Terra defensà la difusió d'un ideari polític autonomista i la llengua i la cultura 
catalanes. Un dels principals mèrits de la publicació fou que al voltant d'aquests dos ideals 
aglutinà un conjunt de persones de diferents tendències polítiques. 
El juliol de 1929, aparegué la revista mensual Studia (juliol de 1929-març de 1958). Creada i 
dirigida pel canonge magistral Antoni Sancho Nebot, va ser l’òrgan del Círculo de Estudios 
de Palma de Mallorca. Temàticament, en la revista hi predominaven els articles de caràcter 
religiós, però també incloïa poemes, articles d’arqueologia, d’història i de filologia, a més 
d’un important apartat bibliogràfic i d’actualitat. Inicialment, es redactava en català i en 
castellà, però a partir de 1932 progressivament s’anà decantant per l’ús gairebé exclusiu del 
castellà.  
Des del juliol de 1929 fins a l’abril de 1931, hi col·laboraven Antoni Maria Alcover, Miquel 
Alcover, Andreu Caimari, Gabriel Cabrer, Mateu Cladera, Károly Erdösi, Pedro Eusebio, Luis 
García Ruiz, Josep Ginestra, Pere Llosas Badia, Pere A. Matheu, Francesc de Borja Moll, 
Manuel Monjas, Antoni Oliver Frontera, Andreu Pont, Albino Körosi, Antoni Sancho Nebot, 
Francesc Sureda, Venancio Todesco i Diego Zaforteza; va incloure poesies d’Andreu Bosch, 
Andreu Caimari, Miquel Ferrà i Josep Maria Tous i Maroto, i reproduí poemes de Marian 
Aguiló, Tomàs Aguiló, Josep L. Pons i Gallarza, Josep Quint Zaforteza i Jeroni Rosselló. A 

506 .- “Els temps nous” (editorial), a La Nostra Terra, núm. 26. Palma, febrer de 1930, pàgs. 41-42.  
507 .- .Un editorial de La Nostra Terra valorava així el període de censura: “Quan hom fa tres o quatre 
hores que està sota terra, dintre una caverna o una mina, sent la pruïja de sortir-ne, la necessitat de respirar l'aire 
pur i de sadollar-se de sol i de llum, de sentir-se lliure davant l'espai infinit. Aquesta sensació de relatiu benestar, 
de retrobar-se quasi en l'element propi, ens ha estat produïda per l'aixecament de la censura.” “La censura” 
(editorial) a La Nostra Terra, núm. 33. Palma, setembre de 1930, pàgs. 322-323. 
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més, publicà dibuixos d’Elisabeth Ringer i de Josep Pons Frau i també reproduí pintures de 
Josep Pons Frau i una tricotomia de Josep Pons i Josep Oliver. 
El 23 de desembre de 1929, havia aparegut la revista internacional de música Philarmonia, 
que portava com a subtítol “Guia de Arte”. Va ser creada i dirigida per Joan Maria Thomàs. 
Es tractava d’una revista de música que es distribuïa gratuïtament en concerts, exposicions, 
galeries d’art, associacions culturals, grans hotels i agències de turisme. Contenia diferents 
seccions com “Philarmonia Catalana”, “Philarmonia Française”, “Philarmonia Argentina”, a 
part de les dedicades a la poesia, concerts, llibres, discs i notícies musicals en general. Abans 
de la proclamació de la Segona República solament aparegué un número. 
El 1921, havia aparegut la publicació anual Almanac de les Lletres, editada per l’Associació 
per la Cultura de Mallorca. Cada número anual incloïa un calendari i una miscel·lània literària 
i informació cultural en general. Es publicava íntegrament en català i s’editava a la Impremta 
de Joan Marquès Mayol, de Sóller. Durant la Dictadura de Primo de Rivera s’havia continuat 
publicant. El desembre de 1930 aparegué el nou número de l’Almanac de les Lletres, que va 
ser el tom onzè de la seva publicació i volia constituir un “llaç d’unió dels nostres escriptors 
amb els de Catalunya.”508 Hi incloïa les col·laboracions de Maria Antònia Salvà, Maria 
Verger, Llorenç Maria Duran, Francesc Matheu, Joaquim Verdaguer i Joan Rosselló de Son 
Fortesa, entre d’altres. Tal com indicava la ressenya de La Nostra Terra, “va ésser aquesta 
edició antològica de la literatura nostra l’única mostra de vida que durant uns anys –
venturosament finits– va donar l’”Associació per la Cultura de Mallorca”; era aquesta 
publicació anyal la que refermava una i altra vegada la solidaritat de l’esperit i de la llengua. 
Renescuda ara l’Associació, plena de venturoses prometences i de possibilitats fecundes, ens 
ofereix en els dies finals de l’any, després d’haver escampat, arreu de les ciutats i dels camps 
mallorquins, el Calendari de què parlàvem en una recensió anterior, aquest Almanac que 
s’arrenglerarà, al costat dels seus antecessors anyals, en la Llibreria dels bons mallorquins. 
[...] 
Les manifestacions espiritiuals de la vida mallorquina, en el seu aspecte més propi, són 
registrades en la “Crónica” que si té un to entre despectiu i irònic en tractar de les darreres 
manifestacions del Centenari de la gesta de Jaume I, organitzades per la gent oficial de la 
Dictadura, sap adquirir un to ple de respecte i de devoció emocionada en tractar de la 
traducció en fets de l’homenatge que Mallorca deu a aquell gran poeta, que, segons Joan 
Alcover, va donar amb les seves estrofes a Formentor el prestigi dels noms augusts. 
La prosa i la poesia nostres omplen aquest llarg centenar de planes de l’Almanac, i al costat 
de la inspiració i la imaginació, característiques de la poesia, trobareu consideracions i judicis 
irònics, pròpies de la prosa. 
Aquest Almanac compleix amb generositat el seu paper de fita que separa un any de l’altre i 
uneix les veus d’aquells que, separats per la mar, estan units per idèntiques emocions 
espirituals.”509 
 
2.6. La premsa forana 
El context polític i cultural de la Dictadura de Primo de Rivera suposà un fre important en la 
Premsa Forana,510 que es va ressentir de la manca de llibertats i va perdre el dinamisme que 
l’havia caracteritzat des del començament del segle XX. 

508 .- “Associació per la Cultura de Mallorca. Crònica”, a La Nostra Terra, núm. 36. Palma, desembre de 
1930, pàg. 468. 
509 .- “Els llibres”, a La Nostra Terra, núm. 37. Palma, gener de 1931, pàg. 28.  
510 .- Sobre el fenomen de la premsa local i comarcal, vegeu per a Catalunya, els estudis de Jaume 
GUILLAMET: La premsa comarcal. Un model català de periodisme popular. Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1983 i del mateix autor «La premsa comarcal a Catalunya», a SERRA 
BUSQUETS, S. i COMPANY MATES, A. (eds): La premsa, la ràdio i la televisió des d'una perspectiva 
històrica. XII Jornades d'Estudis Històrics Locals. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, 1993, pàgs. 139-145. Per a 
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Des de 1883, s’havia iniciat el fenomen de l’anomenada Premsa Forana, que havia 
experimentat un procés d’expansió i consolidació, amb l’aparició de nombroses publicacions 
periòdiques a molts de municipis de Mallorca. 
Així i tot, al començament de 1930, es continuaven editant un conjunt de publicacions 
periòdiques a diversos municipis de la Part Forana de Mallorca que havien resistit el context 
advers de la Dictadura de Primo de Rivera.  A Felanitx, s’editava el setmanari El Felanigense 
–que havia aparegut el 20 de juliol de 1883 i que era la publicació degana de la Premsa 
Forana.– El Cercle Recreatiu havia abandonat la tasca d'edició d'El Felanigense i el setmanari 
des de 1926 duia una etapa feble.511 
A Sóller, s’editaven els setmanaris d’informació local Sóller (que havia tingut una primera 
etapa entre l’1 de juliol de 1885 i el 28 de desembre de 1889 i havia iniciat la segona època el 
3 d’octubre de 1891) i La Voz de Sóller (des del 5 de gener de 1924).512 
El setmanari Soller tenia l’administració i la redacció al carrer de Sant Bartomeu, núm. 14, de 
Sóller i s’editava a la Impremta de Joan Marquès. Oferia informació local de Sóller i des 
altres nuclis de la vall i va tenir seccions dedicades a la dona, la literatura, la música, 
l’agricultura i informació regional. La seva secció literària “De l’agre de la terra” (1907-37),513 
en català, era un dels principals mitjans d’expressió dels escriptors mallorquins. Durant la 
Dictadura de Primo de Rivera s’havia caracteritzat per la defensa que feia de la llengua 
catalana.514 Així mateix, des del seus inicis es convertí en un mitjà de comunicació entre 
Sóller i els sollerics emigrats, sobretot a França i a Puerto Rico.515 Va ser dirigit (1885-1955) 
per l’editor i periodista Joan Marquès Arbona. 
La Voz de Sóller se subtitulà des de la seva fundació “Periódico independiente” i, 
precisament, des del 4 de gener de 1930 el canvià per “Periódico de información”. Va ser 
fundat i dirigit per Salvador Calatayud Caldés i sortia els dissabtes. Tenia l’administració i la 
redacció al carrer de la Lluna i s’editava a la Impremta de Salvador Calatayud. 
A Pollença, es publicava el quinzenari Pollensa (1 d’agost de 1929-30 d’abril de 1939). 
Dirigit pel secretari de l’Ajuntament Antoni Jaume Rosselló, hi col·laboraven habitualment 
Anglada Camarasa, Tito Cittadini i Mateu Cladera Palmer, entre d’altres. Tenia la redacció i 
l’administració al Club Pollensa, de la plaça d’Alfons XIII, i s’editava a la Impremta viuda de 
S. Pizà, de Palma. Incloïa informació local i destacava la crònica “Los Pollensines de 
América” que el lligava a la colònia pollencina americana. 

Mallorca, els inicis de la premsa forana han estat tractats per Arnau COMPANY i MATES a “La primera etapa 
de la premsa forana a Mallorca (1883-1936). Evolució general”, a MARIMON RIUTORT, A. (ed): Verguisme, 
anarquisme i espanyolisme. Noves recerques sobre el s. XX a Mallorca. Col. «Coneixements, realitats i 
perspectives», núm. 3. Fundació Emili Darder. Palma, 1997, pàgs. 181-202. 
511 .- Sobre la premsa felanitxera, vegeu COLL MESQUIDA, Germà: “Notes breus per a la història de la 
premsa periòdica a Felanitx”, a Lluc, núm. 582. Palma, setembre de 1969, pàg. 14-19. 
512 .- Sobre la premsa sollerica, vegeu PÉREZ, Vicenç: «Un segle de premsa a Sóller», a Sóller. Número 
del centenari. Juliol 1885-Juliol 1985. Sóller, 1985, pàgs. 10-11; PÉREZ i PASTOR, Plàcid: “Les publicacions 
periòdiques de les impremtes Marquès i Calatayud”, a I Jornades d’Estudis Locals a Sóller. Ajuntament de 
Sóller. Sóller, 2007, pàgs. 305, i GUAL PONS, Miquel i PÉREZ PASTOR, Plàcid: «Aportació a l'estudi de la 
premsa a Mallora: la impremta de can Pinoi (1885-1972) i el Sóller», a SERRA BUSQUETS, S. i COMPANY 
MATES, A. (eds): La premsa, la ràdio i la televisió des d'una perspectiva històrica. XII Jornades d'Estudis 
Històrics Locals. Institut d'Estudis Baleàrics. Palma, 1993, pàgs. 317-326. 
513 .- PÉREZ PASTOR, Plàcid: “La pàgina literària “De l’agre de la terra”, com a font documental”, a 
FERRANDO, Antoni i HAUF, Albert G. (eds.): Micel·lània Joan Fuster. Vol. 3. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat. Barcelona, 1991, pàgs. 311-316. 
514 .- PÉREZ i PASTOR, Plàcid: "La caiguda de Primo de Rivera i la línia editorial d'un periòdic local 
(1929-1931). Un treball d'anàlisi de contingut", a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la 
televisió des d’una perspectiva històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 455-465. 
515 .- PÉREZ i PASTOR, Plàcid: "Publicitat i emigració a un mitjà de comunicació local mallorquí: el 
setmanari «Sóller» (1925-1932)", a SERRA, S. i COMPANY, A. (coord): La premsa, la ràdio i la televisió des 
d’una perspectiva històrica. Institut d’Estudis Baleàrics. Palma, 1994, pàgs. 467-474. 
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A Andratx, apareixien els setmanaris Andraitx (des del 10 de juny de 1920); El Pueblo (des de 
1922) i Maricel (des de 1921). El periòdic Andraitx sortia cada dissabte i se subtitulà 
“Semanario de Información Local. Va ser fundat i dirigit –des de la seva fundació fins el 
1969– per Antoni Calafell Juan. S’editava a la Impremta Calafell. El setmanari El Pueblo 
(1922-32), que se subtitulà “Periódico independiente”, era d’ideologia progressista i es 
mostrava favorable al republicanisme, fet que li féu entrar en diverses polèmiques amb l’altre 
setmanari local Andraitx. Tenia la redacció i l’administració al carrer de Joaquín Costa, núm. 
20, d’Andratx i s’editava a la Impremta de Francisco Soler Prats, del carrer de Sant Francesc, 
núms. 2 i 4, de Palma. Oferia bàsicament informació local i tenia una xarxa de col·laboradors 
a Cuba, els Estats Units i l’Argentina, països on havia una notable colònia d’andritxols. 
A s’Arracó, s’editava el quinzenari La Voz Arraconense (15 de gener de 1924-30 de juny de 
1936). Oferia informació local, municipal, estatal i internacional, sobretot relativa França, on 
hi havia una important colònia de sarraconers. Aquest periòdic tingué un paper rellevant en el 
procés d’assoliment de la independència municipal (juny de 1926-maig de 1930) del poble 
com a llogaret d’Andratx aprofitant la llei del Directori Militar durant la Dictadura de Primo 
de Rivera. Arran de les despeses del nou municipi, bàsicament per la creació 
d’infraestructures, es produí un ampli debat entre els partidaris de continuar com a municipi i 
els de reintegrar-se novament a Andratx, els col·laboradors de La Voz Arraconense exigien la 
continuació de la independència municipal i una transformació radical de l’economia del 
poble. Es redactava en castellà amb algun article en català i s’editava a la Impremta de 
Fernando Soler, de Palma. 
A Valldemossa, sortia de manera irregular la revista El Eco Lamparil (des del 10 d’agost de 
1925), impulsada per Joan Muntaner Bujosa –Guarín– i un grup de joves de la vila sota la 
denominació de Comisión Lamparilla. Entre l’agost de 1925 i l’agost de 1927, n’havien sortit 
7 números. Tenia un contingut humorístic i satíric, es redactava en castellà i el nombre de 
pàgines oscil·lava entre les 2 i les 8. 
A Inca, el 12 d'abril de 1931, començà a editar-se el setmanari La Ciudad (abril de 1931-juny 
de 1932), fet que suposà la represa de la premsa inquera, 516 que s'havia interromput al final de 
la Dictadura de Primo de Rivera. Se subtitulà “Semanario literario i de información”, fou 
fundat i dirigit per Alejandro Bérgamo i s’edità a la Impremta d’Antoni Vich. Anunciava que 
tenia un tiratge de 600 exemplars –“El “record” en la historia de la prensa inquense.”– Incloïa, 
a més d’informació local, notícies estatals, internacionals i nombrosos articles d’opinió. 
Malgrat que la majoria de publicacions periòdiques editades a la Part Forana tenien un 
contingut informatiu bàsicament local, en aquell període, també sorgiren algunes revistes 
especialitzades vinculades a persones concretes, com foren l’enginyer agrícola Antoni Barceló 
García de Paredes i el vicari Joan Baptista Munar. 
A Consell, s'hi publicà la revista especialitzada agrícola Mallorca Agrícola (setembre de 
1928-1955) –que posteriorment canvià la capçalera per Mallorca Agrícola y Avicultura.– De 
periodicitat mensual, tenia com a objectiu fomentar la modernització de l’explotació agrària i 
el cooperativisme. Hi destacaven les seccions dedicades a innovacions tècniques en 
l’agricultura i la ramaderia –especialment l’avicultura–, en l’estat de l’agricultura a Mallorca i 
al folklore.517 Tenia la redacció i l’administració a la Granja Barcino –propietat d’Antoni 
Barceló García de Paredes– i s’editava a la Impremta La Esperanza, de Palma.  

516 .- Sobre la premsa inquera, vegeu COMPANY i MATES, Arnau: «La premsa comarcal i local a 
Mallorca. Aproximació a la premsa d'Inca (1883-1936)», a I Jornades d'Estudis Locals. Ajuntament d'Inca. Inca, 
1994, pàgs.177-197, i CORTÈS FORTEZA, Santiago: Petita història de cent anys de premsa a Inca. 1883-1983. 
Col·leccó Ximbellí, 5. Ajuntament d'Inca. Inca, 1983. 
517 .- En l’article editorial de presentació, intitulat “Nuestro propósito”, destacava que la revista “nace para 
servir de protavoz de los más apartados rincones, para que los agricultores, en sus propios hogares, puedan 
leerlos al calor de la lumbre en las veladas de invierno, o en la clasta al atardecer en los días calurosos del 
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A Montuïri, fou la tasca del vicari Joan Baptista Munar i Ramis que intentà en dues ocasions 
dotar el municipi d'una publicació escolar. En primer lloc, el 29 de juny de 1930 sorgí la 
revisteta escolar Juventud, però sembla que no arrancà definitivament fins l'1 de novembre de 
1931. De totes maneres tingué una breu durada. 
Per contra, al començament de 1931, va desaparèixer a Artà la revista Llevant (1916-31) que 
s’editava des del 31 de desembre de 1916. D’ideologia catòlica, mantingué una línia 
conservadora de caire regionalista. Havia estat dirigida per Andreu Ferrer Ginard (1916-29) i 
Josep Sureda Blanes (1929-31).  
Al final de la Dictadura de Primo de Rivera, hem de destacar que algunes ciutats i pobles de la 
Part Forana, com Llucmajor, Manacor, Sineu, Santanyí i sa Pobla, que havien tingut una 
notable presència de capçaleres en els dos primers decennis del segle XX es trobaven sense 
cap tipus de publicació periòdica. Aquest fet, però, es veuria corregit durant la nova 
embranzida que tingué la premsa durant el període de la Segona República.   
 
2.7. Les publicacions periòdiques religioses 
L’Església continuà la trajectòria editora rellevant que tenia des del final del segle XIX i, 
probablement, durant la Dictadura de Primo de Rivera va ser la institució que menys es va 
veure afectada per la política comunicativa del règim. De totes maneres, l’ús freqüent de la 
llengua catalana en algunes publicacions es va veure reduïda. A més del tradicional Butlletí 
Oficial del Bisbat de Mallorca i del diari Correo de Mallorca (1910-53), hi hem d’afegir 
publicacions d’ordres religiosos, congregacions, parròquies i organitzacions catòliques.  
Des del febrer de 1912, els pares Teatins editaven la revista mensual Luz y Vida (febrer de 
1912-desembre de 1946). Va aparèixer amb l’objectiu d’instruir religiosament les famílies 
cristianes a través de la lectura i la devoció a la Sagrada Família i incloïa notícies, articles i 
poesies de temàtica religiosa. Tenia la redacció i l’administració al carrer del general Barceló, 
núm. 42, de Palma i s’imprimia a la Tipografia Catòlica de S. Pizà, del Jardí de la Reina, núm. 
9, de Palma. Tenia 16 pàgines i es redactava en castellà i en català. 
Des del novembre de 1922, les religioses i la federació d’exalumnes del Col·legi de la Puresa 
de Maria varen treure la revista Mater Purissima (1a època: 1922-66). Havia estat fundada a 
instàncies de l’arquebisbe de València, Enrique Reig, per Maria del Carme Castaño Planells i 
Margalida Casasayas Pizà. Es redactava íntegrament en castellà. 
El gener de 1921, els Missioners dels Sagrats Cors –que tenien cura des de 1891 del santuari 
de Lluc– començaren a publicar la revista mensual Lluch518 (gener de 1921). Se subtitulà 
“Publicación mensual dirigida por los PP. de los Sagrados Corazones.” Amb l’objectiu inicial 
de promoure la devoció a la Mare de Déu de Lluc i els ideals i objectius dels Missioners dels 
Sagrats Cors, també incloïa articles històrics i folklòrics. Tot i que inicialment es publicà 
majoritàriament en castellà, amb algunes poesies i textos antics en català, el 1927, el pare 
Gaspar Munar Oliver introduí una secció popular en català i, des de 1930, varen ser molt 
freqüents les col·laboracions en aquesta llengua. Des d’aleshores i fins a l’inici de la Guerra 

verano; la cuestión es orientar a los agricultores y ganaderos en el perfeccionamiento de sus explotaciones, y 
divulgar, porque en Mallorca, en Baleares, hay verdaderos modelos de cultivos, los sistemas empleados por 
aquellos que van a la vanguardia de los procedimientos modernos e intensivos, que pueden competir con los más 
adelantados de España. 
 Otra finalidad de esta Revista es la defensa de los intereses agro-pecuarios, que son los más importantes 
de la provincia, y ser el lazo de unión de todos los agricultores y ganaderos.” BARCELÓ GARCÍA DE 
PAREDES, Antoni: “Nuestro propósito”, a Mallorca Agrícola, núm. 1. Consell, setembre de 1928. 
518 .- Sobre la revista Lluc, vegeu SEGUÍ TROBAT, Gabriel: “La revista «Lluc» 1921-gener-2001. 
Vuitanta anys d’història”, a Lluc, núm. 826. Palma, gener-febrer de 2002, pàgs. 3-6; LLABRÉS MARTORELL, 
Pere J.: “La revista «Lluc»: Una fita en la cultura de Mallorca. Una publicació, balanç i esperança”, a Serra d'Or, 
núm. 386. Barcelona, febrer de 1992. pàgs. 42-43, i LLABRÉS, Pere Joan: “«Lluc». Fidelitat al nostre poble”, a 
Lluc. Palma, novembre-desembre de 1993, pàgs. 2-6. 
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Civil va assolir una notable qualitat com a publicació cultural. Tenia la redacció i 
l’administració al carrer de la Pau, núm. 3, de Palma, i s’imprimia a la Tipografia La 
Esperanza, del carrer de la Llonjeta, núm. 11, de Palma. 
L’1 de març de 1909, la Tercera Ordre de Sant Francesc  inicià la publicació de la revista 
Heraldo de Cristo (1 de març de 1909-1974). Des del gener de 1930, se subtitulà “Revista 
mensual ilustrada dedicada al fomento y propagación de la Venerable Orden Tercera de San 
Francisco de Asís, dirigida por los Padres Franciscanos Terciarios Regulares.” S’imprimia a 
la Tipografia Catòlica de S. Pizà, de Palma, i es redactava majoritàriament en castellà amb 
algun article en català. 
La Congregació Mariana i l’associació laica masculina Congregació de Seglars Catòlics –
establerta a Palma el 1879– va treure la revista El Seglar Católico (1909-36). Fundada i 
dirigida pel pare Guillem Vives Rotger –que havia fundat el 1907 el Patronat Social de Sant 
Josep de Palma–, havia tengut una periodicitat mensual (1909-11 i 1925-36) i setmanal (1911-
25). A partir de 1925, havia començat a ser il·lustrada i es redactava en castellà, amb alguns 
articles o poemes esporàdics en català. S’imprimia a la Tipografia Catòlica de S. Pizà. 
Des del juny de 1917, la Lliga contra el mal parlar començà a publicar mensualment el butlletí 
El Bon Mot, que portava com a lema “Parlar bé no costa res.” Defensava l’ús adequat i cortès 
del lèxic, en contra de la flastomia i del mal parlar. Hi col·laboraren Maria Antònia Salvà, 
Xavier Far, Magdalena Estelrich, Eugeni Úbeda i Manuel Bengoa. Es redactava 
majoritàriament en català. 
Els pares Carmelites Descalços –l’institut s’havia establert a Mallorca el 1923–editaren la 
revista mensual Carmelo Balear (16 de gener de 1931-16 de desembre de 1935). Se subtitulà 
“Boletín dirigido por PP. Carmelitas Descalzos” i tenia la redacció i l’administració a la 
residència dels pares Carmelites de la barriada de Santa Catalina, de Palma. Tal com 
anunciava el diari La Almudaina arran de la seva propera publicació, “Dicho boletín se 
ocupará ante todo del hermoso templo que, con la piedad de los fieles y devotos de la excelsa 
Reina de los mares, se le construye en el arrabal de Santa Catalina (Palma). Se darán detalles 
de todo y se publicarán grabados de los planos, de las partes construídas y de lo que se vaya 
construyendo, a fin de tener a los bienhechores al corriente de todo. A más de esto, el nuevo 
adalid de la prensa procurará extender y propagar la antigua y consoladora devoción a la 
Santísima Virgen del Carmen, con los privilegios, indulgencias y prerrogativas incontables 
del santo Escapulario; dará a conocer las glorias más preclar de la Orden Carmelitana y la 
doctrina importantísima de sus grandes doctores místicos, Santa Teresa de Jesús y San Juan 
de la Cruz. Y, finalmente, se dará cuenta a los lectores del desarrollo maravilloso del culto y 
advocación de Santa Teresita del Niño Jesús, y de la influencia moral y ascética que ejerce en 
todo el mundo, así como de sus milagros y favores que dispensa a los que a ella recurren, 
especialmente en países de infieles, acreditando cuán justa y santamente lleva el título de 
Patrona de las Misiones con que la ha condecorado el Soberano Pontífice. Con este motivo el 
boletín traerá también su sección misional.”519 S’imprimia a la Tipografia d’Amengual i 
Muntaner, de Palma. 
També algunes parròquies editaren butlletins, fulls parroquials i dominicals, com La Caridad 
(Parròquia del Santíssim Cor de Jesús dels Hostalets, de Palma). En aquest sentit, destacà el 
Bolletí Dominical de les Parròquies de Mallorca (1910-30), fundat pel bisbe Pere Joan 
Campins. Era de distribució gratuïta a totes les esglésies de Mallorca i arribà a tenir un tiratge 
de 10.000 exemplars. El seu contingut era bàsicament el santoral de cada setmana, la biografia 
d’un sant i temes de doctrina i propaganda cristianes. Des de 1926 al 1930, tingué una segona 
etapa en la qual hi introduí biografies de mallorquins il·lustres per la seva pietat, notícies 
catòliques, folklore religiós de l’illa, aniversaris de fets de caràcter religiós i poemes. També 

519 .- “Carmelo Balear”, a La Almudaina, núm. 16.362. Palma, divendres, 2 de gener de 1931, pàgs. 2-3. 
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se’n feien edicions especials per a parròquies, que hi reservaven una pàgina per a notícies 
pròpies. Es redactava íntegrament en català. 
 
2.8. Altre tipus de premsa 
Malgrat que com hem vist, el context de la Dictadura de Primo de Rivera no va ser propici pel 
desenvolupament ni la diversitat de la premsa, hem de mencionar també les publicacions 
periòdiques oficials, com el Boletín Oficial de la Provincia de Baleares (1833-1987); el 
Boletín de la Estadística Municipal de Palma (des de setembre de 1913), editat per la 
Delegació a les Balears de l’Institut Nacional d’Estadística; o la publicació mensual gratuïta 
Hoja Sanitaria Provincial de Baleares (gener de 1929-desembre de 1933), promoguda per 
l’Institut Provincial d’Higiene. 
Des del començament del segle XX, les corporacions professionals havien duit a terme una 
important tasca d’edició a través de butlletins interns per als col·legiats i d’altres que es 
convertiren en revistes de difusió més àmplia. Hem de destacar les publicacions periòdiques 
de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Palma que publicà el mensual 
Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de Mallorca 
(1899-1976), del Col·legi de Metges de les Balears que edità la Revista Balear de Medicina 
(abril de 1926-1936) i del Col·legi Oficial del Secretariat Local de les Balears tragué la revista 
mensual El Secretariado Balear (abril de 1928-setembre de 1936). 
També algunes entitats tingueren les seves publicacions, com l’Institut de la Dona que 
Treballa –Vida Femenina Balear (febrer de 1930-agost de 1935)–, el Foment del Civisme –La 
Vanguardia Balear (juny de 1914-1937)– i el Rotary Club de Mallorca, fundat a Palma el 
desembre de 1926, que publicà un butlletí amb el mateix nom de l’entitat i que s’edità entre el 
1929 i el setembre-desembre de 1936. 
Així mateix, durant la dècada de 1920, els esports continuaren la seva implantació en la 
societat de masses que s’anava configurant, amb un interès cada vegada més gran per bona 
part de la població i un increment de la pràctica esportiva, sobretot el futbol. Els diaris 
mallorquins cada vegada definien més la secció esportiva i prestaven  més atenció, sobretot al 
futbol i al ciclisme. Però al marge d’aquesta presència del món de l’esport en la premsa diària, 
sorgiren algunes publicacions periòdiques especialitzades, com la publicació hípica, editada 
per la Societat Hípica de Mallorca, com Boletín Oficial de las Carreras de Caballos al trote 
(1930-juny de 1935). 
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3. LA SITUACIÓ DEL SISTEMA DE PARTITS POLÍTICS ABANS DE LA 
PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA 
 
3.1. Introducció 
Abans de la proclamació de la Segona República, la situació del sistema de partits polítics a 
les Illes Balears era particular en cada una de les illes. 
Des de la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera, les forces polítiques, com succeïa arreu 
de l’Estat, havien encetat un procés de readaptació a la nova situació política. A Mallorca, 
d’una banda, els partits monàrquics, que defensaven el tro d’Alfons XIII, estaven dividits en 
les tres formacions dinàstiques: Partit Conservador, Partit Liberal i Partit Maurista. Durant la 
Dictadura de Primo de Rivera havien estat inoperants i gairebé havien desaparegut 
pràcticament, més per la massiva captació dels seus militants i agrupacions locals per la Unió 
Patriòtica que per una repressió selectiva que afectà a alguns dirigents, com el conservador 
Sánchez Guerra o els liberals Santiago Alba i el comte de Romanones. Així mateix, el Partit 
Maurista havia vist desaparèixer la seva principal figura, Antoni Maura Montaner, el 1925. 
En el període de transició des de la dimissió del dictador Miguel Primo de Rivera (28 de gener 
de 1930) fins a la proclamació de la República (14 d'abril de 1931), tant els conservadors com 
els liberals i mauristes havien evolucionat dins una certa confusió, provocada per la reaparició 
de les velles divisions de caràcter personalista i l'abandonament de la causa monàrquica per 
un sector de la classe mitjana. Des del febrer de 1930, els partits Conservador, Liberal i 
Maurista intentaren reconstruir les seves organitzacions i recuperar els àmbits d'influència. 
Però, planejava com una llosa la participació d'alguns dels seus dirigents en la Unió Patriòtica, 
fet que els llevava legitimitat per participar en la transició política que intentava impulsar el 
Govern dirigit pel general Dámaso Berenguer. A Menorca i a les Pitiüses, es varen 
reorganitzar el Partit Conservador i el Partit Liberal. 
D’altra banda, es varen crear nous instruments dins la legalitat, com el Centre Autonomista i 
el Centre Regionalista, que s'uniren per formar el Comitè Mixte Regionalista-Autonomista, 
liderat per l'antic maurista Bartomeu Fons Jofre de Villegas. Aquesta coalició, a nivell estatal, 
s'adherí el març de 1931 al Centre Constitucional, liderat pel dirigent de la Lliga Regionalista 
Francesc Cambó. Al voltant d'aquesta plataforma de convergència que volia impulsar la 
modernització de la Monarquia des de posicions centristes, fent creïble el retorn a la 
normalitat constitucional, s'hi integraren la Lliga Regionalista, el Partit Maurista i diversos 
grups de caràcter regionalista. El programa del Centre Constitucional era moderadament 
reformista i descentralitzador, encara que sense renunciar al conservadorisme bàsic. A les 
Pitiüses, es reorganitzà el Partit Conservador, dirigit per Lluís Tur Palau i el Partit Liberal, 
encapçalat per Pere Matutes Noguera, i sorgí el Partit Liberal Regionalista, liderat per Carles 
Roman. 
Tot i estar situat al marge del monarquisme alfonsí, el tradicionalisme carlista estava el 1930 
en “el seu punt més baix des de la dècada de 1870.”520 Així, alguns autors apunten que “el vell 
i desorientat carlisme semblava anar dret cap a un procés de dissolució, del qual solament el 
salvaria la caiguda d'Alfons XIII.” Aleshores, poc abans del canvi de règim, s’estava formant 
el Partit Integrista. 
Respecte al republicanisme, a nivell de l'Estat espanyol, el 1930, havia arribat dividit en 
diversos partits i corrents d'opinió, tot i que s'havien establert llaços de solidaritat en la lluita 
contra la Dictadura. Des de 1926 funcionava un organisme de coordinació, l'Aliança 
Republicana, que estava integrada bàsicament pels grups: Partit Republicà Radical –dirigit pel 
vell republicà Alejandro Lerroux–, Partit Republicà Democràtic Federal –encapçalat per 
Manuel H. Ayuso i feel seguidor de l'ideari de Pi i Margall–, Acció Republicana –fundada el 

520 .- BLINKHORN, M.: Carlismo y contrarrevolución en España. 1931-1939. Barcelona, 1979, pàg. 68. 
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1925 i la seva figura més destacada era el funcionari del Ministeri de Justícia i escriptor 
Manuel Azaña–, el Partit Republicà Català –dirigit per Marcel·lí Domingo i Lluís Companys– 
i també col·laboraven amb l'Aliança Republicana nombrosos intel·lectuals independents, com 
Miguel de Unamuno, Gregorio Marañón o Antonio Machado. 
Els integrants de la plataforma tenien en comú l'ideari republicà i la majoria procedien de la 
classe mitja, però les seves idees polítiques diferien molt. Els radicals de Lerroux es 
caracteritzaven pel pragmatisme, els federals tenien propostes decimonòniques i els grups 
d'Azaña i de Marcel·lí Domingo tenien un concepte més elaborat i modern de model d'Estat i 
de les reformes que necessitava. Alguns membres de l'Aliança Republicana defensaven una 
acció política conjunta amb els socialistes, que dugués la República per la pressió de les 
masses i a través de processos electorals, mentre que altres, conscients de la debilitat del 
republicanisme, preferien escurçar els terminis, recorrent a l'activitat conspirativa, en la qual 
els militars afins havien de jugar un paper fonamental. El desembre de 1929, com a fruit de 
les tensions dins l'Aliança Republicana, els elements més esquerrans l'abandonaren per crear 
el Partit Republicà Radical Socialista, que tingué un programa de liberalisme molt avançat. 
Fou presidit per Marcel·lí Domingo i entre els dirigents hi havia Álvaro de Albornoz, Eduardo 
Ortega y Gasset, Juan Botella Asensi, Félix Gordón Ordax i Ángel Galarza. Sens dubte, el 
període de transició provocat per la caiguda de la Dictadura de Primo de Rivera provocà que 
fos el republicanisme qui ampliàs les seves bases de suport social i dugués a terme una 
important estructura organitzativa. 
El juliol de 1930, antics polítics monàrquics s'incorporaren al republicanisme i crearen la 
Dreta Liberal Republicana, dirigida pel liberal Niceto Alcalá-Zamora i pel conservador 
Miguel Maura. Aquest nou partit defensava una república molt moderada, a la qual s'hi 
pogués adherir “gent d'ordre”, i aportà a la causa republicana figures de “suficient prestigi” 
per inspirar confiança a les classes mitjanes conservadores. 
També hem de destacar l'aportació de tres intel·lectuals liberals, com José Ortega y Gasset, 
Gregorio Marañon y Ramón Pérez de Ayala, que impulsaren la creació de l'Agrupació al 
Servei de la República,521 que sense ser un partit polític, féu una intensa campanya a favor de 
les candidatures republicanes en les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931. 
A Mallorca, el republicanisme –tot i nombrosos matisos com veurem més endavant– estava 
gairebé tot unit entorn del Partit Republicà Federal de Mallorca, dirigit per Francesc Julià i 
que integrava des de republicans històrics, com Francesc Villalonga Fàbregues i Antoni Pou 
Reus, fins a intel·lectuals, funcionaris i professionals liberals joves, com el metge Emili 
Darder, els professors d'institut Francesc de Sales Aguiló i Andreu Crespí, i el felanitxer Pere 
Oliver Domenge i el manacorí Antoni Amer Llodrà. 
A Menorca, el republicanisme s’aglutinava entorn de la Unió Republicana, dirigida pel 
periodista maonés Joan Manent i el consignatari de vaixells ciutadellenc Josep Teodor Canet. 
En aquesta illa, el republicanisme gaudia d’una gran tradició i era l’indret de les Illes Balears 
on tenia més implantació. A les Pitiüses, existia l’Aliança Republicana, liderada per 
l’apotecari Joan Morales i Ramon Medina. 
Durant la dictadura de Primo de Rivera, el socialisme havia estat dividit entre els 
corporativistes obrers –preocupats per preservar i enfortir l'organització política i sindical 
socialista i millorar les condicions de vida dels treballadors al marge del sistema polític 
vigent– i els reformadors polítics –que anteposaven a l'expansió de les organitzacions obreres 

521 .- El manifest va ser publicat en el diari madrileny El Sol el 10 de febrer de 1931 i reproduït per 
nombroses publicacions republicanes, com Ciutadania. Aquest manifest fundacional cridava a la mobilització de 
"tots els espanyols d'ofici intel·lectual per que formin un copiós contingent de propagandistes i defensors de la 
República espanyola, ja que es obligatori per a tots sortir de la seva professió i posar-se sense reserves al servei 
de la necessitat pública."  
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o a la consecució de les condicions objectives per a la revolució, la necessitat d'una 
democràcia formal, que garantís les llibertats.–  
Al començament de 1930, els socialistes es trobaven decantant-se cap a posicions obertament 
antimonàrquiques, no sense una certa desconfiança cap al republicans petits burgesos. Els 
socialistes mallorquins impulsaren la reorganització de les societats obreres en el marc de la 
Unió General de Treballadors –UGT–  de les Balears (fundada el 1925) i l'enfortiment de les 
agrupacions locals –sobretot presents a Palma, Llucmajor i Manacor.– Així i tot, davant el 
projecte de retorn a la normalització constitucional del Govern de Berenguer mantigueren una 
posició de rebuig generalitzat i anaren cercant una inteligència amb la coalició de grups 
republicans. 
Al marge del socialisme marxista, hi havia la Confederació Nacional del Treball –CNT– que 
poc abans de la proclamació de República a Palma tenia un Ateneu Sindicalista i una 
Federació Local dels Sindicats Únics. 
Els comunistes havien impulsat a mitjans gener de 1931 la publicació del periòdic Nuestra 
Palabra –que se subtitulà inicialment “Periódico obrero”–, que tenia poca relació amb el 
Partido Comunista Español. Tenien un fort caire anticlerical i proclamaven l'aixecament dels 
obrers contra la burgesia.  
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4.- LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 12 D’ABRIL DE 1931 
 
4.1. Introducció 
Des del gener de 1931, a Mallorca es va viure una intensa activitat política, amb un augment 
de la conflictivitat social, el creixement organitzatiu dels partits antidinàstics –especialment 
del Partit Republicà Federal de Mallorca– i una mobilització social notable, caracteritzada per 
protestes estudiantils. 
El 14 de febrer de 1931, va dimitir el president del Govern, general Dámaso Berenguer, que 
va ser substituït per l’almirall Aznar. El Govern d’Aznar tingué com a propòsit fer una triple 
consulta electoral encaminada a normalitzar la vida política de l’Estat: primer, unes eleccions 
municipals; després, provincials i, finalment, de diputats i senadors. 
El 6 de març de 1931, el Consell de Ministres va establir el calendari electoral per a les 
eleccions municipals: el 5 d'abril, la proclamació de candidats; el dia 12, la celebració 
d'eleccions; el dia 16, la proclamació general, i el 16 de maig, la constitució de les 
corporacions. A més, el 16 de març s'havien de celebrar els plens extraordinaris dels 
ajuntaments per fixar el nombre de regidors i el 29 de març les juntes municipals del cens 
havien de designar els adjunts de les meses electorals.522 
 
La voluntat manifesta del Govern de garantir la sinceritat electoral  
El Govern intentà que els comicis es desenvolupassin en una escrupulosa neutralitat, que 
intentà mantenir el governador civil de les Balears. Així, el 15 de març, Elier Manero Pineda, 
que havia desenvolupat el càrrec de governador civil de les Balears, sortí amb el vapor correu 
cap a València per establir-se a Alacant.523 Havia estat substituït en el Govern Civil, per 
Joaquín Ignacio Mencos y Bernaldo de Quirós –comte del Vado.–524 
El 7 de març, el ministre de la Governació envià als governadors civils una circular telegràfica 
en la qual exposava que: “Deseoso el Gobierno de garantizar la sinceridad de las elecciones 
próximas, como muestra de su alejamiento de toda ingerencia política, ha acordado con 
carácter general continuen en sus puestos Alcaldes y Presidentes Diputacion que habiendo 
presentado su dimisión. Ruégole lo comunique interesados y dé cuenta este Ministerio si 
insistiese alguno y causa de ello.”525  
La renovació dels ajuntaments havia de ser total, per sufragi universal directe i d’acord amb 
les lleis municipal de 1877 i electoral del 8 d’agost de 1907. Donades les circumstàncies 
especials dels comicis d’abril quedava suspesa la llei denominada “de Mellado” sobre 
restriccions per a ser elegit. 
El 14 de març de 1931, el ministre de la Governació telegrafià als governadors civils per 
aclarir que el nombre de regidors s’havia de determinar pel Cens de 1920 amb la rectificació 
del Padró d’habitans de 1929, però sense modificar la divisió de districtes, que s’havia de 
respectar.526 Sens dubte, per les dificultats de les comunicacions, el 16 de març, a les 19,30 h., 

522 .- "Decreto sobre las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 3. 
523 .- "Marcha del ex Gobernador señor Manero", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 1. 
524 .- "El nuevo gobernador civil", a Ciutadania, núm. 28. Palma, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 1;  
525  .- El 10 de març de 1931, el ministre de la Governació envià a tots els governadors civils de les 
províncies, al governador militar d’Algeciras i al delegat del Govern de Maó la circular telegràfica –núm. 35– 
que deia: “Remita urgentemente noticia telegráfica de resoluciones sobre constitución Municipios apeladas ante 
V.E. y pendientes de resolver, con expresión de las causas; resoluciones firmes ya adoptadas y pendientes de 
ejecución, tambien con expresión causas. Esta noticia telegráfica deberá V.E. ampliarla, tambien urgentemente, 
por correo informando sucintamente cada caso.” L’11 de març, el governador civil de les Balears telegrafià al 
Ministeri de la Governació contestant la circular de remissió de resolucions sobre constitució d’ajuntaments 
apel·lades, indicant “que ante este Gobierno no se ha producido ninguna reclamación contra Constitución 
Ayuntamientos.” Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
526  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
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el ministre de la Governació telegrafià als governadors civils de les Balears, Las Palmas i 
Santa Cruz de Tenerife per fer-los arribar la transcripció de la part expositiva del Reial decret 
de la presidència del Consell de Ministres del 13 de març sobre les eleccions als 
ajuntaments.527 
Novament, el 19 de març de 1931, el ministre de la Governació tornà a enviar una circular 
telegràfica –núm. 41– als governadors civils i delegats del Govern per manifestar-los que: 
“Inminente periodo electoral se servirá V.E. no producir en absoluto ninguna modificación 
Ayuntamientos salvo las dispuestas en fallos Tribunal Actas, y si hubiese algún caso especial 
lo consultará telegráficamente.”528 Aquell dia, també des del Ministeri de la Governació 
s’envià una circular als governadors civils sobre les queixes que diversos batles de pobles es 
dedicaven a coaccionar als veïns per aconseguir la reelecció o afavorir determinades 
candidatures i “antes de que el mal se extienda advierto a V.E. que debe evitar tales 
coacciones, pues el propósito de sinceridad que el Gobierno ha demostrado con respecto a la 
permanencia de las autoridades locales, sería contrarrestado si ellas respondiesen a esta 
actitud, poniendo el cargo al servicio de intereses partidistas.” També sol·licitava als 
governadors que evitassin les coaccions que amb motiu o pretext de la cobrança de les 
contribucions podien convertir-se en “arma electoral.”529 El governador civil, comte del Vado, 
declarà que “el Gobierno tiene especial empeño que las luchas políticas se desarrollen dentro 
de la mayor independencia y normalidad, sin coacciones de ningún género.”530 
En el Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, el governador civil, el comte del Vado, 
publicà una circular en què recordava l'article 2on del Reial decret de la presidència del 
Consell de Ministres del 13 de març pel qual es convocaven eleccions d'acord amb el cens 
electoral vigent de 1930 i amb el procediment assenyalat en la Llei Electoral de 8 d'agost de 
1907. Alhora, recordava com un deure cridar l'atenció sobre “la importancia que han de 
revestir estas elecciones, que son las primeras que se celebran después de un largo período de 
tiempo en que el voto popular no ha tenido intervención en la designación de los 
representantes del pueblo en Ayuntamientos y Diputaciones, encareciendo del cuerpo 
electoral y de todos lo que de un modo activo han de intervenir en las operaciones electorales, 
para que estas se verifiquen, dentro de las normas jurídicas establecidas, por ser propósito del 
Gobierno que aquel se manifieste libremente sin presión de clase alguna y sin otro estímulo 
que el de llevar a las Corporaciones municipales aquellas personas que considere más aptas y 
capacitadas para regir y administrar los intereses locales, dándoles por tanto las mayores 
facilidades para la libre emisión del sufragio.”531 
De totes maneres, des del Ministeri de la Governació continuaren determinats controls sobre 
les activitats dels grups polítics antidinàstics.532 Al mateix temps, també s’incrementaren els 
controls sobre l’activitat de la premsa, especialment de caràcter polític.533 

527  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
528  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
529 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, pàgs. 1-2; "El ministro a los 
Alcaldes", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1.  
530 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
531 .- A més, indicava que quan la personalitat d'algun elector ocasionàs dubtes, s'hauria d'exhibir davant la 
mesa electoral o bé la cèl·lula personal, la cartilla militar o el document que acrediti la seva llicència absoluta, 
estampant-se en el document que exhibeixi un segell en tinta de la mesa electoral que acrediti haver emès el 
sufragi amb la paraula "votó" i a sota la data, no podent les meses electorals negar-se a estampar aquest segell als 
electors que ho demanin per necessitat d'acreditar haver exercit el seu dret de sufragi, substituint-se per aquest 
mitjà el rebut que abans es lliurava als electors en compliment del que disposava la Reial ordre de 25 d'abril de 
1909. “De Baleares. Ante las elecciones municipales”, a La Almudaina, dimarts, 24 de març de 1931, pàg. 3. 
532 .- En són exemples el telegrama que, el 26 de març de 1931, envià el caporal de la Guàrdia Civil 
d’Alaior, Fermín Bennàssar Domingo, al ministre de la Governació per informar-lo –d’acord amb les 
instruccions reservades del 31 de març de 1907- que havia sortir, a les 16,30 h., el veí de la localitat José 
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El 24 de març, el governador civil sortí cap a Madrid i pensava tornar el dimarts,dia 31. 
Aleshores, havia quedat encarregat de la província el president de l'Audiència.534 
 
La composició del número d’integrants de les corporacions municipals 
Mentrestant, el 15 de març, les comissions permanents dels ajuntaments es varen reunir en 
sessió extraordinària per acordar el nombre de regidors que, segons l’escala de l’article 35 de 
la Llei municipal del 2 d’octubre de 1877 havien de formar les properes corporacions 
municipals.535 Palma que fins aleshores s’havia estructurat en 8 districtes passava a tenir-ne un 
més i la proposta dels 41 regidors per districtes va ser la següent:536 
 

Districte Electors Núm. regidors 
1er 2.543 5 
2on 2.649 5 
3er 2.765 6 
4art 1.727 3 
5è 1.983 4 
6è 2.482 5 
7è 2.362 5 
8è 1.859 4 
9è 2.224? 4 
Total 20.594 40 

 

Alberola Navarro, “considerado como anarquista” cap a Maó, amb l’objectiu de prosseguir el viatge cap a 
Barcelona. Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 2 A. Exp. núm. 19. AHN. 
533 .- El 22 de març de 1931, a les 14,25 h, el ministre de la Governació envià als governadors civils, militar 
d’Algecires i delegat del Govern de Maó, una circular telegràfica –núm. 44– que deia: “Para fines estadisticos: 
S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente: Con relación al dia de la fecha se servirá V.E. remitir 
á este Ministerio un estado que comprende los periódicos que se publican en su jurisdicción, indicando el titulo 
del periódico, si es diario, trisemanal, bisemanal ó semanal, localidad donde se publican y si son profesionales ó 
politicos y, en este último caso, expresando los partidos, es decir, si son monarquicos dinásticos ó antidinásticos, 
republicanos, socialistas ó sindicalistas é independientes. Además, desde el dia de mañana, todos los sábados, 
remitirá otro estado que comprenda las hojas sueltas ó carteles que se sellen en ese Gobierno, expresando si son 
profesionales ó politicos y, en este último caso, expresando los partidos como se advierte para los periódicos. 
Con respecto á los folletos se mandará uno de los ejemplares que se presenten, comprendiéndolos en una 
relación autorizada por el Secretario.” Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 49 A. Exp. núm. 30. 
AHN. El 27 de març de 1931, a les 22,30 h, el ministre de la Governació tornà a enviar una circular –núm. 53– a 
tots els governadors civils de les províncies en la qual manifestava que: “Llegan al Ministerio repetidas quejas de 
la abundancia de libros, folletos y revistas pornográficas de venta en librerías, quioscos, puestos de libros, etc. 
Encarezco V.E. preste atención a este asunto procediendo a la recogida de tales publicaciones que ejercen tanta 
influencia en la relajación de las costumbres, a cuya medida puede procederse licitamente.” Fondos 
contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 49 A. Exp. núm. 30. AHN. 
534 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
535  .- Reial Ordre del Ministeri de la Governació del 10 de març i de la circular del Govern Civil inclosa en 
el Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.025 i al Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, 
núm. extraordinari, del 13 de març de 1931. 
536 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 3. El plenari 
acordà com a única modificació que el districte 3er passàs de 5 a 6 regidors. "Teniendo en cuenta la certificación 
expedida por el Secretario de esta Corporación, que se ha leído, de la que resulta que, según la rectificación 
hecha en el año 1929 del Padrón de habitantes, derivación del Censo de Población, la de residentes de esta 
ciudad es de ochenta y dos mil cuatrocientos treinta y tres, con arreglo a la escala del artículo 35 de la Ley 
Municipal del día 2 de octubre del año 1877, declarado en vigor, corresponde al Ayuntamiento de Palma de 
Mallorca, estar constituído por cuarenta y un concejal, esta Alcaldía propone que el Excmo. Ayuntamiento "De 
Baleares. En el Ayuntamiento", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 1. 
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Així, el municipi de Palma s'estructurava en 9 districtes, dels quals 5 tenien 6 seccions (1er, 
2on, 3er, 6è i 9è) i els altres 4 (4art, 5è, 7è i 8è), 5 seccions.537 
El 9 d'abril, La Almudaina publicà la llista de persones que, d'acord amb l'article 1er del Reial 
decret del 7 de febrer de 1918, podier ser habilitades en defecte d'individus que pertanyien al 
Notariat, per a intervenir en les eleccions muncipals.538 El 9 d’abril, es publicaren els articles 
84 i 85 de la Llei electoral que sancionaven les persones que no anassin a votar.539  
El 8 d'abril, diversos candidats demanaren que els diaris recordassin als electors i als 
presidents de les meses electorals la circular de la Junta Central del Cens Electoral de 6 de 
desembre de 1913 per la qual s'afegia a l'article 41 de la Llei electoral que el president de la 
mesa no podia augmentar o disminuir els doblegats amb que la papereta el fos lliurada.540 
El 10 d'abril, el governador civil féu pública, a través de la premsa, una nota en la qual 
recordava que el propòsit era garantir la lliure emissió de sufragis i, que amb aquesta intenció, 
s'adoptarien mesures que aconsellassin prudència. Afegia que el Govern “cuenta con la 
sensatez y serenidad del pueblo mallorquín que siempre dió pruebas de templanza, sanos 
principios y alteza de miras en todos sus actos. En consecuencia, no dudamos ha de responder 

537 .- El districte 1er era format per les seccions de la Casa Consistorial (1a), Sant Nicolau (2a), Santa 
Eulàlia (3a), Banc d'Espanya (4a), Monti-sion (5à) i Santa Fe (6a). El districte 2on, era integrat per les de 
Consolació (1a), Sant Francesc (2a), Mercadal (3a), Escola Graduada (4a), Sindicat (5a) i Gerreria (6a). El 
districte 3er era compost per les de Son Sunyeret (1a), Hostalets (2a), Eixample (3a), La Soledat (4a), Llevant 
(5a) i es Molinar (6a). El districte 4art, era format per les del Vivero (1a), Creu Vermella (2a), Sant Jordi (3a), 
Coll d'en Rabassa (4a) i s'Arenal (5a). El districte 5è era integrat per les de Plaça Major (1a), Sant Antoni de 
Viana (2a), Sant Esperit (3a), Caputxins (4a) i la Rambla (5a). El districte 6è era compost per les de l'Hospital 
(1a), Concepció (2a), Sant Gaietà (3a), Sant Pere (4a), Drassanes (5a) i la Llonja (6a). El districte 7è, era format 
per les de Sant Magí (1a), Molins (2a), plaça de Navegació (3a), plaça de Progrés (4a) i carrer de la Fàbrica (5a). 
El districte 8è era integrat per les de Son Espanyolet (1a), Camp d'en Serralta (2a), Institut (3a), Son Sardina (4a) 
i s'Indioteria (5a). I el districte 9è era compost per les del Terreno (1a), Gènova (2a), Son Serra (3a), Son 
Anglada (4a), Secar de la Real (5a) i Establiments (6a). "Política local", a La Almudaina, dijous, 19 de març de 
1931, pàg. 2.  
538 .- En l'apartat de Magistrats d'Audiència Territorial i Provincial (Pedro Fernández Cavada, Ricardo 
Medina, Francisco Monterde, José Usera, Luis Díaz i Pere Andreu), com a advocats fiscal en propietat (Joan 
Serna), com a secretaris de Govern i de sala de l'Audiència (Jaume Serra –secretari de Govern– i Antonio 
Enriquez –secretari de Sala–), com a secretaris de Jutjats de primera instància (Vicenç Juan Guasch –d'Eivissa–, 
Miquel Sampol –d'Inca–, Enric Clariana –de Maó–, Ferran Gil –de Manacor–, Adolfo Fernández –de la 
Catedral– i Joan Bestard –de la Llonja–), com a aspirants a la Judicatura (cap), com a excedents de la carrera 
judicial i fiscal (cap), com a notaris en excedència voluntària (José Fernández López), com a registradors de la 
propietat (Manuel Losada Gago, de Palma; Rafael Gómez Pavón, d'Eivissa; Antonio Galindo Alcedo, d'Inca; 
Alfredo Gómez de la Serna, de Manacor, i Emilio Pujalte, de Maó); com a funcionaris dels cossos jurídico-
militar i de l'Armada (l'auditor de Divisió Leoncio Agudín; el tinent auditor de 1a Ignasi Grau; tinents auditors 
de 3a Lluís Ramallo, Manuel de Arteche i Ramon Taix; tinent auditor de 2a Josep Olives), com a advocats de 
l'Estat (Miquel Fons, Faust Morell i Felip Guasp) i com a catedràtic auxiliar de l'Institut (Pere Bonet de los 
Herreros). Relació signada el 6 d'abril de 1931 pel secretari Jaume Serra i el president Anselmo Gil de Tejada. 
"Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 1.  
539 .- L'article 84 de la Llei electoral exposava "El elector que sin causa legítima dejara de emitir su voto en 
cualquier elección efectuada en su distrito, será castigado: 
 Primero.- Con la publicación de su nombre como censura, por haber dejado incumplido un deber civil y 
para que se tenga en cuenta como nota desfavorable en su carrera administrativa si la tuviera. 
 Segunda.- Con el recargo de un dos por ciento de la contribución que pagasen al Estado, en tanto no 
vuelvan a tomar parte en otra elección. 
 Si perciben sueldo o haberes del Estado, provincia o municipio, perderán hasta nueva elección un uno 
por ciento de ellos. En caso de reincidencia quedarán además inhabilitados, hasta que tomen parte en otra 
elección, para aspirar a cargos públicos o de nombramiento del Gobierno, de la Diputación o del Municipio." 
L'article 85 deia: "Para tomar posesión de todo destino público, será requisito indispensable, para los mayores de 
25 años, exhibir la certificación de haber ejercido el derecho de sufragio en la última elección, o certificación de 
no ser elector, estar exento de esta obligación i de haber justificado la omisión del voto ante la junta 
correspondiente." "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2. 
540 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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a sus elevadas cualidades de buenos españoles, acudiendo ordenadamente y sin temor alguno 
a los Colegios electorales a emitir su voto.” Acabava dient que esperava que les eleccions 
fossin un “vivo ejemplo de orden y respeto mutuos” i que no seria necessària l'actuació dels 
representants per garantir l'ordre.541  

4.2. Les candidatures 
Davant la convocatòria de les eleccions municipals del diumenge, 12 d'abril de 1931, el 
bàndol monàrquic es presentà dividit entre el Partit Liberal, encapçalat pel financer Joan 
March Ordinas –Verga–; el Centre Constitucional, sota la influència de Francesc Cambó que 
havia volgut confegir arreu de l'Estat les forces conservadores i regionalistes; els liberals 
albistes, partidaris del cabdillatge de Santiago Alba, i els conservadors. Fins i tot, els 
mauristes –amb l’excepció del municipi se Sóller– optaren per l'abstenció. 
En canvi, els partits antidinàstics constituïren (al començament de març de 1931) la 
candidatura del Front Únic Antimonàrquic, integrada pel Partit Republicà Federal, 
l'Agrupació Socialista de Palma i la Unió General de Treballadors de les Balears, a la qual 
posteriorment també s'hi uní el Partit Reformista. 
El 14 de març, La Almudaina comentava que a Palma s'havien d'elegir 41 regidors i que de 
moment el Partit Liberal havia designat 23 candidats i 12 asseguraven que presentarien els 
conservadors, de resultes de la qual la coalició liberal-conservadora presentaria 35 candidats. 
Encara mancava saber quants de candidats presentarien els regionalistes i autonomistes, i el 
Front únic Antimonàrquic –integrat per republicans i socialistes.– Afirmava, el diari, que la 
lluita seria molt renyida.542 
 

4.2.1. El Partit Conservador 
El 7 de març, el Centre Conservador envià a la premsa una nota en què matisava les 
informacions publicades per un setmanari ja que era “inexacto que el núcleo que lo integra 
sufra oscilaciones en sentido diverso, ya inclinándose hacia el Sr. Bugallal ya hacia el señor 
Sánchez Guerra.” Afirmava que en el Centre Conservador, tot i els diferents corrents 
partidistes, no hi havia motius per rompre la unió.543  
El 10? de març, el Partit Conservador es reuní per dissenyar l’estratègia de la formació per a 
les properes eleccions municipals. El cap del partit, Josep Socias, intervingué per parlar de la 
conveniència de presentar-se, tot i que depassà per una propera reunió la designació de 
candidats i l’establiment d’estratègies d'aliances del partit.544 
El 13 de març, el Partit Conservador encara no havia designat els candidats, però hi havia 
rumors que presentaria les 12 persones que, fins aleshores, ocupaven els càrrecs municipals.545 
Finalment, el 16 de març, els conservadors, reunits en assemblea –presidida per Josep Socias, 
el qual donà compte de les gestions efectuades i les seves relacions amb el Partit Liberal–, 
proclamaren nou candidats: el propietari Nicolau Cotoner i de Verí i l'advocat Pere Morell 
Ripoll (districte 1er), el propietari Josep Vich Quetglas (districte 2on), l'industrial Joan Castell 
Ordinas (districte 3er), el comerciant Sebastià Moranta Pascual (districte 5è), el propietari 
Jaume Guasp Perelló (districte 6è), el comerciant Guillem Palmer Moll (districte 7è), i el 
pagès Joan Llabrés Frau (districte 9è) i Pere Estrany Mateu. Així i tot, encara que es deixaren 
sense designar tres candidats perquè no havien donat la seva conformitat. A més, es nomenà 
una comissió per tenir cura de tota l’estratègia electoral.546  En la relació de l'assemblea del 16 
de març, posteriorment s'hi afegiren com a candidats el propietari Gabriel Quetglas Amengual 

541 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2 
542 .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
543 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 8 de març de 1931, pàg. 2. 
544 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 3. 
545  .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
546  .- "Política local. En el Centro Conservador", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2. 
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(districte 4art), l'advocat Josep Salas Mulet (districte 6è) i el propietari Rafel Salas Pons 
(districte 8è) i, en canvi, va caure de la llista Pere Estrany.547 

4.2.2. El Partit Liberal 
El 12 de març, el Partit Liberal acordà designar 23 candidats,548 tot i que manifestà que encara 
n’havia de designar un, que podia ser l’exsenador Lluís Pascual. L’endemà, dissabte, en el 
Casino Liberal es proclamaren els 23 candidats liberals. Varen presidir l'acte els membres del 
comitè: el cap Joan March, Lluís Pascual, Lluís Alemany i Jaume Suau i el president de la 
directiva Joan Canals. El secretari Josep Enseñat llegí la llista de candidats, integrada pel 
president de l'Associació de la Premsa de Balears Josep Tous Lladó i els comerciants Pau 
Taronjí Aguiló i Josep Arbona Sans (districte 1er); l'advocat i secretari de la Cambra de 
Comerç Francesc Barceló Caimari i el propietari Joan Aguiló Bonnín (districte 2on); el metge 
Pere Alou Bernat i el comerciant Francesc Miret Carbonell (districte 3er); el comerciant 
Miquel Falconer Ferragut (districte 4art); els comerciants Josep Mas Torres i Joan Pallicer 
Enseñat i el procurador Melcior Cloquell Serra (districte 5è); el propietari Pere Gual 
Moragues, el comerciant Antoni Planas Rosselló i el metge Cristòfol Serra Carbonell 
(districte 6è); el professor de l'Escola Normal de Mestres Josep Enseñat Alemany, el 
comerciant Just Solà Vicens i Bartomeu Vaquer Franch549 (districte 7è); el comerciant Manuel 
Llofriu Cerqueda, el propietari Rafel Tugores Canals i l'advocat Honorat Sureda Hernández 
(districte 8è), i els comerciants Sebastià Simó Oliver i Francesc Planas Lallana i l'advocat 
Tomàs Feliu Blanes (districte 9è). Acabada la proclamació de candidats, hi hagué discursos 
dels candidats Josep Enseñat Alemany, Francesc Barceló Caimari, Honorat Sureda Hernádez i 
de l'exdiputat a Corts Lluís Alemany.550 

4.2.3. Els partits Regionalista i Autonomista 
El 20 de març, el Comitè Mixt dels partits Regionalista i Autonomista es reuní en el local del 
Centre Regionalista –situat a la plaça de Cort, núm. 9–  per a procedir a l’elecció dels 
candidats.551 A l'acte, presidit pel lletrat Tomàs Muntaner –que detentava la presidència del 
centre– varen ser designats candidats el propietari Josep Pons Marquès, el corredor de comerç 
Jaume Lluís Pou i l’industrial Baltasar Forteza (districte 1er); els industrials Josep Llabrés i 
Antoni Juan i el comerciant Ignasi Palmer (districte 2on); el fabricant Josep Riutort Martínez i 
el comerciant Joan Ramon (districte 3er); el metge Josep Claverol i l’agricultor Bernat Rigo 
(districte 4art); el metge Pere Comas, el professor mercantil Antoni Quintana i l’advocat 
Antoni Martorell Munar (districte 5è); el propietari Josep Quint Zaforteza, l’industrial Tomàs 

547 .- "Ante las elecciones municipales. Los candidatos conservadores", a La Almudaina, dimecres, 25 de 
març de 1931, pàg. 2. 
548 .- Eren Pau Taronjí, Josep Tous Lladó, Josep Arbona, Jaume Enseñat, Josep Aguiló, Miquel Falconer, 
Francesc Miret, Francesc Barceló Caimari, Josep Mas, Joan Pallicer, Melcior Cloquell, Antoni Planas, Cristòfol 
Serra, Josep Gual Moragues, Just Solà, Josep Enseñat, Manuel Llofriu, Honorat Sureda, Rafel Togores, Jaume 
Suau, Francesc Planas i Sebastià Simó. "Política local", a La Almudaina, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2.  
549 .- La nota de premsa del Partit Liberal afirmà que era membre del Pòsit de Pescadors, però l'inspector 
del Pòsit, Jaume Lluís Pou publicà una rectificació dient que Bartomeu Vaquer no pertanyia a l'entitat. "Política 
local", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2. 
550 .- La Almudaina, diumenge, 15 de març de 1931, pàg. 2. Lluís Alemany afirmà que "aún contando como 
cuenta el Partido Liberal, con fuerza suficiente para lograr la mayoría en todos los distritos, hemos pactado una 
alianza con el partido conservador, y como fruto de ella los candidatos que el partido conservador designe 
lucharán conjuntamente con nuestros cadnidatos. Aún cuando pudiéramos ganar todos los puestos (la lucha 
siempre es incierta) preferiríamos siempre ceder algunos para facilitar la fiscalización –que a ella no ha de temer 
la grandeza de nuestro ideal y la honestidad de nuestra conducta–; y deseamos que estos puestos los ocupen 
ahora y siempre las extremas izquierdas, que para ninguna puede ser extraña quien tenga un espíritu 
auténticamente liberal." "Política local", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2.  
551 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria de 
l'acte. 

 117 

                                                 



 

Rullan i el constructor de vaixells Josep Llompart (districte 6è); el fabricant Josep Vidal i 
l’industrial Pere Parets (districte 7è); el procurador Bernat Jaume, el propietari Joaquim 
Morell i el propietari agrícola Antoni Rosselló (districte 8è), i l’agricultor Joan Salas, el 
propietari agrícola Josep Terradas i l’advocat Pau Alcover de Haro (districte 9è). A l'acte, 
també s'acordà confirmar totes les disposicions que fins aleshores havia adoptat el Comitè 
Mixt i donar compte de les decisions de la sessió a Francesc Cambó i al partit Centre 
Constitucional.552 Seguidament, el president del Comitè Mixt, Bartomeu Fons féu un discurs 
programàtic reafirmant que la coalició representava l'ideari d'Antoni Maura i la unió amb el 
programa de Francesc Cambó.553 Assenyalà que la política mallorquina de la dècada de 1920 
s'havia caracteritzat per la dictadura i l'aparició del caciquisme verguista.554 A continuació, 
també parlaren Faust Gual Morell –en nom del Centre Autonomista–,555 Jaume Lluís Pou –que 

552 .- "Política local. Proclamación de los candidatos regionalistas", a La Almudaina, dissabte, 21 de març 
de 1931, pàg. 2; "Proclamació dels nostres candidats", a La Veu de Mallorca, núm. 10. Palma, 21 de març de 
1931, pàg. 2; i "Primera Assemblea dels Partits Autonomista i Regionalista de Mallorca", a La Veu de Mallorca, 
núm. 11. Palma, dissabte, 28 de març de 1931, pàgs. 4-6. 
553 .- Segons la crònica, "Hizo constar que, nacido a la vida política como maurista, seguiría siéndolo 
siempre si viviese aún don Antonio Maura; pero, fallecido aquel excelso patricio, recaba con otros 
correligionarios la libertad de sumarse al grupo que, a su juicio, mejor representa y continúa lo que fué el 
maurismo. Con esto no reniega de su pasado, sino que lo reafirma y ratifica. Fué de los primeros en juzgar 
acertadamente el programa con que hoy actúa en la política nacional don Francisco Cambó. Cree, como éste, que 
la inhibición política es delictiva en los críticos momentos actuales." La Almudaina, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
554 .- Digué que "los dos hechos que en el último decenio han caracterizado la política mallorquina: la 
dictadura y la aparición del cacicato más bochornoso que jamás se haya aquí conocido. La primera, surgida al 
parecer para extirpar el caciquismo en toda España, aparte de los demás fines que proclamara en su comienzo, no 
sólo dejó aquí incumplido aquel objetivo sino que en ella encontró cobijo y valimiento pación del cacicato más 
bochornoso que rrompiendo[sic] y sobornando elementos de todo orden en la vida política, social, económica, 
facultativa, agraria y hasta obrera, instauró en Mallorca el sistema de someterlo todo al interés material del 
mismo cacicato. 
 Así hoy, en vez de la masa neutra a que reiteradamente apeló el inolvidable don Antonio Maura, lo que 
hay en Mallorca es una masa acobardada por miedo al poder personal del cacique, o sometida al incentivo de un 
interés inconfesable, precio de la vergonzosa servidumbre. Sólo ese miedo o ese interés explican, sin 
cohonestarlo, que veamos a hombres tradicionalmente de la derecha, alineados junto a quienes profesan ideas del 
más atrevido izquierdismo; que veamos a quienes se dicen socialistas, puestos a las órdenes del capitalismo más 
caracterizado; que hayamos visto, durante el contubernio del cacicato con el régimen dictatorial o con sus 
representantes oficiales en la isla, subvertida en absoluto a la función normal del poder público, que es garantir el 
derecho del más débil contra los posibles atropellos del más fuerte. A los que nos reprochan como una actitud 
negativa el luchar con tanto ahinco contra un poder personal, hay que responderles que eso que tanto 
abominamos no es un poder personal, sino un intolerable despotismo. Es necesario en Mallorca un periodo de 
sedimentación, para que vuelvan a su sitio las cosas y personas que el cacicato ha desplazado o sacado de quicio; 
de modo que haya monárquicos y republicanos, conservadores y liberales, pero no que los unos sirvan de 
botones a otros.Entre tanto, hagamos cuanto nuestras fuerzas nos permitan para demostrar que Mallorca no está 
dispuesta en lo sucesivo a rendirse por miedo ni a venderse por ningún precio. No aspiramos al poder para 
lucrarnos ni para satisfacer vanidades o caprichos: lo queremos para desarrollar un programa, el que hoy 
exponemos amplia y concretamente, cosa ésta, digámoslo con noble orgullo, que no han podido hacer los demás 
partidos en sus recientes actos similares." "Política local. Proclamación de los candidatos regionalistas", a La 
Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
555 .- Reiterà el contingut del manifest llançat pels autonomistes mallorquins quan s'organitzaren com a 
partit. "Explicó el proceso lógico por el cual han llegado éstos a una coincidencia para la actuación política en 
los momenots actuales, con el partido regionalista, aceptando y secundando la orientación definida por el señor 
Cambó." Acabà la intervenció demanant que s'impulsi la reivindicació de la personalitat pròpia de Mallorca en 
"todos los órdenes, vigorizándola cada vez más y redimiéndola de su pasa exclavitud. Como dijo en versos 
memorables el inmortal Juan Alcover, no es digno de la libertad quien se acostumbra a vivir como esclavo." 
"Política local. Proclamación de los candidatos regionalistas", a La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, 
pàg. 2. 
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llegí el programa municipal–, Josep Quint Zaforteza –en nom dels candidats proclamats-,556 
Jeroni Massanet i Tomàs Muntaner –que tancà l'acte i augurà un èxit notable dels candidats.– 
 
4.2.4. L'abstenció del Partit Maurista 
El 7 de març, varen sortir cap a Madrid els dirigents mauristes Miquel Rosselló Alemany –
degà del Col·legi d'Advocats i exsenador–, Gabriel Carbonell Magraner i Antoni Oliver Roca 
amb l'objectiu d'entrevistar-se amb el duc de Maura per saber l'estratègia a seguir pels 
mauristes mallorquins davant la formació del partit centrista.557 El 14 de març, Miquel 
Rosselló, després de tornar de Madrid, comentà a un periodista de La Almudaina que havien 
estat enviats a demanar a la capital de l'Estat pel duc de Maura “ante la casi imposibilidad de 
entendernos por carta, siendo tantos y tan complejos los asuntos de que tratar y tan delicado el 
momento político.” Afegia que després de conversar més d'una hora i mitja amb el duc de 
Maura, el seu desig era que “nos sumemos a la nueva orientación imprimida al partido. Pero 
yo estimo que el sagrado de la conciencia es algo que no debe coaccionarse y quiero dejar que 
mis amigos resuelvan con toda libertad.”558 
El 15 de març, la junta directiva del Centre Maurista, davant la impossibilitat d’arribar a una 
candidatura conjunta de totes les dretes monàrquiques, decidí no presentar candidats als 
comicis municipals.559  
 
4.2.5. L’Acció Integrista 
El 7 d'abril, el comitè directiu d'Acció Integrista –que estava en procés d’organització com a 
partit– publicà un manifest en el qual afirmà que no presentaria candidatura a les eleccions 
municipals. Assenyalava que un dels partits que es presentaven havia sol·licitat la seva 
col·laboració i els havia ofert la possibilitat de presentar els seus candidats inclosos en la 
candidatura de coalició. Indicava, però, que el fet de no presentar candidats no suposava que 
refusassin la lluita electoral.560 Afirmava que no eren un partit “al uso” i per això tenia 
procediments distints i que anirien a la lluita electoral quan poguessin aconseguir els llocs a 
l'Ajuntament per “nuestras propias fuerzas, y de verdad y en apariencia nuestros concejales no 
estén mediatizados al poder del partido con el cual fuéramos a la lucha coaligados.” 
Assenyalava que tot i no tenir candidatura pròpia cap dels seus simpatitzants s'havia d'abstenir 
d'anar a votar, ja que les properes eleccions “son, mejor que elecciones, plesbicito en que van 
a deslindarse y ponderarse dos grandes corrientes: la revolucionaria y la monárquica.” Davant 
aquestes circumstàncies, afirmava que s'havia de donar suport a la candidatura monàrquica, 
tot i que això no implicava “conformidad con los partidos que en ella, con programas 
liberales, han sido la raíz y la causa de los desórdenes que ahora deploramos; sino que es 
preciso trabajar contra la coalición republicano-socialista, que a pesar de las afirmaciones o 

556 .- Agraí el suport en nom dels candidats a tots els assistents i "por sí mismo y por los demás ofreció no 
omitir esfuerzo ni sacrificio para realizar la tarea tan brillantemente definida por los anteriores oradores, 
especialmente por el señor Fons." "Política local. Proclamación de los candidatos regionalistas", a La 
Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
557 .- Anaren al moll a acomiadar-los els regidors Bernat Obrador i Nadal Comas, el tinent de batle Ramis 
d'Aireflor i el dirigent Pascual Ribot. "Política local", a La Almudaina, diumenge, 8 de març de 1931, pàg. 2. 
558 .- "Política local. Hablando con el señor Rosselló y Alemany", a La Almudaina, diumenge, 15 de març 
de 1931, pàg. 2. 
559  .- "Política local. Los mauristas se abstienen", a La Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2; 
"De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.203. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 4. 
560 .- Assenyalava que "nuestros partidarios no se ganan con promesas de prebendas políticas, o empleos 
particulares ni con la exacerbación de enconos personales; sino con la compenetración y la coincidencia en unos 
principios políticos inalterables, que no dependen de la persona que aquí o fuera de aquí los mantenga. Los 
integristas no se organizan al pie de un hombre sino alrededor de unas ideas, que los que las profesamos de 
antiguo hemos de propagar y dar a conocer para ganar prosélitos." "Política local. «Acción Integrista» y las 
elecciones municipales", a La Almudaina, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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divagaciones de quienes inocentemente sostienen que van a crear una república conservadora, 
los hechos prueban en las no esparódicas explosiones de sus huestes habidas fuera de aquí y 
los escritos soeces de sus órganos de prensa en nuestra ciudad, su filiación netamente 
revolucionaria.” Davant aquesta situació, doncs, Acció Integrista lamentava que el 
desplaçament del Partit Conservador cap a l'esquerra –“(con lo que vuelve a su actuación 
tradicional)”– hagués impossibilitat la formació d'un front únic de dretes i reconeixia que 
“harto más gallarda y digna fué su posición en el año 1923, al enfrentarse con la izquierda 
liberal, sus presentes coaligados, lo que hizo posible les fuera prestado por los integristas su 
entusiasta aunque modesto esfuerzo.” Arran de la impossibilitat de la candidatura única 
dretana, comentava que “tengan bien presente nuestros amigos el gravísimo deber señalado 
por Su Santidad el Papa a los católicos españoles, recordado por el Emmo. Cardenal Primado, 
de «apoyar en las elecciones con su voto a los candidatos que ofrezcan sólidas garantías para 
el bien de la Religión y de la Patria, a fin de que salga elegido el mayor número posible de 
personas dignas.»” Afegia que “Aunque las elecciones muncipales tienen, de ordinario, un 
carácter preponderantemente administrativo, no puede negárseles, en absoluto, su carácter 
político; máxime en estos momentos, en que han surgido en la palestra electoral nuevos 
elementos que aspiran a invadir las altas esferas gubernamentales.” Per tot això, recomenava 
considerar en el candidat i “como razón de mucho peso”, la seva afiliació política. Així, 
doncs, tenint en compte les Normes de la Santa Seu que “tanto a las Asambleas 
administrativas como a las políticas del Reino, vayan aquellos que, consideradas las 
condiciones de cada elección, parezca que han de mirar mejor por los intereses de la Religión 
y de la Patria en el ejercicio de su cargo”, i donat que l'abstenció, en la pràctica i en aquelles 
circumstàncies, es reduïa a votar als partidaris del desordre, i encara que no es presentàs 
candidatura que “(con todo el respeto debido a las personas) nos satisfaga completamente, 
sino que pondríamos reparos importantes” recomenava als simpatitzants algunes regles: 
primer, abstenir-se de votar els candidats dels partits d'esquerres, “incluyendo en ella a los 
liberales; no sólo y en términos generales, en cuanto a estos últimos, por su ideología política, 
sino particularmente, en esta ciudad, por su órgano en la prensa «El Día», que constantemente 
hostiliza la Religión y la Iglesia Católica.” En segon lloc, si en algun districte l'elecció es 
presentàs indecisa entre el triomf d'un candidat liberal i un altre antimonàrquic, s'havia de 
votar preferentment el primer. En tercer lloc, en quant a les candidatures de dreta, recomenava 
“elíjanlas según su particular criterio pero no olvidando que las circunstancias de un distrito, y 
aún de un momento determinado de la elección, pueden aconsejar la preferencia de una sobre 
otra para no coadyuvar indirectamente al triunfo de una candidatura más de la izquierda.”561 

4.2.6. El Front Únic Antimonàrquic 
El 7 de març de 1931, s'envià a la premsa una nota en què s’informava que s'havia constituït a 
Mallorca el Front Únic Antimonàrquic, integrat inicialment per l'Agrupació Socialista de 
Palma, la Unió General de Treballadors de les Balears i el Partit Republicà Federal de 
Mallorca.562 La Comissió Executiva del bloc antimonàrquic de Palma acordà en principi 
presentar candidatura tancada per tots els districtes i, el 14 de març, anuncià que es preparava 
la presentació d’un programa comú i la redacció d’un manifest electoral.563 
El 15 de març, en el teatre de la Casa del Poble de Palma hi hagué una assemblea d'afiliats i 
simpatitzants del Partit Socialista, en la qual varen intervenir Miquel Porcel, Ignasi Ferretjans, 

561 .- "Política local. «Acción Integrista» y las elecciones municipales", a La Almudaina, dimecres, 8 d'abril 
de 1931, pàg. 2. 
562 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 8 de març de 1931, pàg. 2. Vegeu també "Frente único 
antimonárquico", a Ciutadania, núm. 28. Palma, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
563  .- La premsa destacava que “en las reuniones del bloque [antimonàrquic], que se ven concurridísimas, 
existe una estrecha cordialidad y reincidencia entre los elementos que lo contituyen.” "Política local. El Frente 
Unico Antimonárquico", a La Almudaina, diumenge, 15 de març de 1931, pàg. 4. 
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Llorenç Bisbal i Jaume Garcia per exposar els acords presos per la comissió de l'aliança 
antimonàrquica.564 
La nit del 17 de març, circulava la candidatura del Partit Republicà Federal de Mallorca, 
integrada per l’advocat Antoni Pou Reus i el llicenciat en ciències Francesc de Sales Aguiló565 
(districte 1er); l’odontòleg Josep Tomàs Renteria i el metge oculista Jaume Comas Cladera 
(districte 2on); el propietari Francesc Villalonga Fàbregues, el metge Emili Darder Cànaves i 
l’agent comercial Lluís Ferrer Arbona (districte 3er); el comerciant Josep Mas Rubí (districte 
4art); el comptable Manuel Cirer Arbona i el llicenciat en ciències Andreu Crespí (districte 
5è); l’advocat Francesc Blanes Viale (districte 6è); el comerciant Francesc Julià Perelló i el 
capità de la marina mercant Damià Rigo (districte 7è); el catedràtic d’institut Lluís Ferbal i 
l’industrial Pere Medina (districte 8è), i el metge Antoni Albertí i el catedràtic d’institut 
Vicenç Tejada (districte 9.)566 Així i tot, estava previst que el 18 de març se celebràs en el 
local del carrer de Sans, núm. 11, l'assemblea general del Partit Republicà Federal.567  
Mancaven designar els candidats socialistes que, el 19 de març, es comentava que serien 
l'empleat Llorenç Bisbal Barceló i el picapedrer Ignasi Ferretjans Sanjuan (districte 2on), 
l'electricista Jaume Garcia Obrador i el sabater Jaume Bauzà Far –de la UGT– (districte 3er), 
Jaume Rebassa Garcias (districte 6è), el fuster Miquel Porcel Torrens (districte 7è) i el 
picapedrer Miquel Navarro Campomar.568 A l'assemblea del Partit Socialista d'aquella nit es 
va  confirmar aquesta candidatura socialista, tot i que en el districte 9è encara estava pendent 
de resolució.569 
El dijous, 19 de març, el Partit Reformista, de Palma, convocà a tots els seus afiliats a una 
reunió per tractar temes electorals en el local social del carrer de Danús, núm. 3 i acordà donat 
suport als candidats de la coalició antimonàrquica.570 
El diumenge, 22 de març, al matí hi hagué en la Casa del Poble de Palma l'assemblea dels 
membres del bloc antimonàrquic, presidida per Jaume Garcia Obrador. El secretari del 
Comitè Republicà, Jaume Bosch, llegí la llista de candidats que es proposaven per a la seva 
proclamació. A la relació que fins aleshores ja s'havia publicada s'hi afegiren els socialistes: el 
llicenciat en ciències Andreu Crespí Salom (en el districte 1er, que abans anava com a 
republicà federal pel districte 5è) i el picapedrer Miquel Navarro Campomar (que es 
confirmava en el districte 9è) i els reformistes el comerciant Josep Quetglas Amengual 
(districte 4art), l'advocat Ferran Pou Moreno (districte 6è) i el procurador Germà Ballester 
Janer (districte 8è). A continuació, parlaren el socialista Ignasi Ferretjans –que afirmà que en 
les properes eleccions municipals anaven junts republicans i socialistes, però que la coalició 

564 .- La crònica afegi que "todos los oradores rechazaron los infundios propalados por ciertos elementos 
respecto a inteligencia entre socialistas y liberales y de los propósitos de éstos de proteger a los candidatos 
socialistas y republicanos en la próxima contienda electoral." "Política local", a La Almudaina, dimarts, 17 de 
març de 1931, pàg. 2. 
565 .- El 18 de març, visità la redacció de La Almudaina el metge Francesc de Sales Aguiló perquè es fes 
constar públicament que no es presentava com a candidat en les properes eleccions i que no pertanyia al Partit 
Republicà Federal. Aclarí que es podia haver confús amb el candidat Francesc de Sales Aguiló, llicenciat en 
ciències naturals. "De Baleares. Política local", a La Almudaina, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 2 
566  .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 2. 
567 .- Aleshores,integraven el Partit Republicà Federal de Palma les entitats del Centre Republicà Balear, 
les Joventuts Republicanes Federals dels districtes 2on i 7è i l'Orfeó Republicà Balear. "Política local", a La 
Almudaina, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2. 
568  .- "Política local. Los socialistas", a La Almudaina, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 3. 
569 .- "Política local. Los candidatos socialistas", a La Almudaina, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. En 
la nota, signada pel secretari Ignasi Ferretjans, s'afirmava que "no obstante no presentar candidatos en los 
restantes distritos, los elementos socialistas trabajarán con entusiasmo para el triunfo de la candidatura de la 
conjunción Republicano-Socialista."  
570 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 2 (publicació de la 
convocatòria): "Política local. Los reformistas", a Correo de Mallorca, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 1.  
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s'havia fet “con fines más altos”–, el republicà federal Francesc Julià –que digué que la “sola 
proclamación de la candidatura antimonárquica representa un triunfo por la marcada 
significación de sus componentes”–, el republicà federal Damià Rigo –que en nom dels 
candidats proclamats dirigí una salutació especial als obrers, als representants “del estado 
llano del país, la clase más sufrida y peor tratada” i excità a tots els assistents a “rebelarse 
contra toda coacción y toda tiranía”–, el reformista Ferran Pou –que destacà que la seva 
actuació en les corporacions oficials havia merescut en nombroses ocasions la conformitat 
dels més significats socialistes–, i el també socialista Joan Monserrat i Parets –en nom de la 
UGT, que digué que “la democracia española se ha comprometido para el triunfo de sus 
ideales”– i tancà la presidència de l'acte, Jaume Garcia, amb la proposta a l'assemblea de 
dirigir dos telegrames, un de felicitació al capità Domingo –defensor del capità Sediles– pel 
seu informe davant el Consell de Guerra de Jaca, i l'altre al Govern, sol·licitant una total 
amnistia per tots els delictes polítics comesos per civils o militars.–571  

4.2.7. La candidatura comunista 
Un grup de col·laboradors del setmanari Nuestra Palabra i simpatitzants comunistes 
decidiren presentar per a regidors dos candidats: els obrers Jaume Cañellas (districte 2on) i 
Miquel Llabrés (districte 3er).572 Tant Llabrés com Cañellas havien estat alguns dels principals 
dirigents del nucli comunista de la societat de paletes El Trabajo.573 
El mateix dia de les eleccions, la premsa publicà una carta d'Ateu Martí en la qual 
manifestava què per no perjudicar i dividir els electors antimonàrquics retiraven la 
candidatura comunista. Així i tot, afirmava que “Sabemos que la burguesía republicana no 
podrá dar solución adecuada a la lucha de clases.”574 
 
4.3. La campanya electoral  
Els partits monàrquics centraren la seva propaganda electoral en tres motius fonamentals: 
a) Eficàcia administrativa i consideració del polític com a gestor. 
b) La tranquil·litat i l'ordre de les seves candidatures. 
c) Donar un sentit purament municipal als comicis. 
En canvi, el Front Únic Antimonàrquic va centrar la seva propaganda en el plantejament dels 
comicis com un plebiscit entre Monarquia –que vinculava al desastre de la dictadura de Primo 
de Rivera– i República, a més de demanar una amnistia general per a tots els civils i militars 
condemnats per motius polítics i socials.  
 
4.3.1. El Partit Liberal 
El Partit Liberal de Joan March tingué un ampli suport del diari El Día, que es va dedicar 
sobretot a combatre el Partit Regionalista. De totes maneres, podem dir que els liberals, tot i 

571 .- "El Bloque Antimonárquico", a La Almudaina, dimarts, 24 de març de 1931, pàg. 2. 
572  .- Especificaven que "el carácter de estos candidatos es puramente obrerista, pretenden ir al Consistorio 
para defender allí la clase trabajadora bajo el punto de vista marxista, no van coaligados con nadie 
absolutamente. Entre los amigos y en la organización Sindical son muy favorablemente comentadas las 
candidaturas de los compañeros Llabrés y Cañellas, por representar la causa obrera limpia de toda mácula de 
contacto con partidos burgueses." "Política local. La candidatura comunista", a La Almudaina, dissabte, 21 de 
març de 1931, pàg. 2. 
573 .- GABRIEL, Pere: El moviment obrer a Mallorca. Curial-Lavínia. Barcelona, 1973, pàg. 176. 
574 .- Deia a la carta que "En el completo convencimiento de que la incomprensión y falta de conocimiento 
de las ideas que sustentamos daría por resultado una excisión en el cuerpo electoral antimonárquico en su 
perjuicio y no queriendo ser un obstáculo a su expansión, los amantes de Rusia[,] primera República de Obreros, 
Soldados y Campesinos, retiramos nuestra candidatura, dejando a los amigos en libertad absoluta de 
pronunciarse por los presentados por el frente antimonárquico." "Ante las elecciones. Una carta de los 
comunistas", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 3.  
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presentar  candidatures a gairebé tots els municipis de Mallorca, organitzà molt pocs actes 
electorals. 
A Pollença, el 6 d'abril, la coalició Liberal-Conservadora féu un míting en el qual varen 
intervenir Sebastià Ferrer, l'advocat Gabriel Llobera i Gabriel Villalonga.575 A Alcúdia, el 8 
d'abril, en el Teatre Victòria va intervenir en un míting Joan March. L'acte del Partit Liberal, 
que fou molt concorregut, va transcórrer sense incidents. Però, quan els oradors es disposaven 
a anar-se'n, un grup de joves –segons semblava, de tendències republicanes– increparen els 
liberals i hi hagué aldarulls que obligaren a intervenir a la Guàrdia Civil.576 
 
4.3.2. La coalició regionalista-autonomista 
La coalició regionalista-autonomista tingué el suport del seu òrgan de premsa, La Veu de 
Mallorca, i també del diari La Almudaina. A més, Joan Estelrich vingué a Mallorca per 
participar intensament en la campanya. Les crítiques més dures contra els regionalistes 
vingueren des del Partit Liberal de Joan March i, especialment, des del seu òrgan El Día.  
El 26 de març, La Almudaina en portada reproduïa del diari La Veu de Catalunya una 
entrevista al dirigent Francesc Cambó que parlava del moment polític en general, de la 
constitució del Centre Constitucional577 i de les eleccions municipals. Sobre aquestes Cambó 
afirmava “Tendrán en toda España un carácter esencialmente político. En Cataluña tendrán, 
no obstante, un carácter distinto, también esencialmente político.”578 
Des de les pàgines del setmanari La Veu de Mallorca, es denuncià la cerca de vots i les 
coaccions del batle de Muro Jaume Campomar Carrió.579 
Un dels actes centrals de la coalició regionalista-autonomista va ser el 4 d'abril, en el local del 
Domus Artis –del carrer de Sant Jaume, de Palma– amb la conferència de Joan Estelrich sobre 
“El moment polític a Mallorca.”580 Començà demanant benevolència pel ritme de vida que 
portava i perquè temia defraudar els assistents. També assenyalà que seria necessari qualificar 
a algunes persones donat el caràcter de la campanya que s'estava fent contra la política 
regionalista. Seguidament, recordà una conferència que havia fet el 1919.581 També féu 

575 .- "Política local. Mitines en Pollensa", a La Almudaina, dimecres, 8 d'abril de 1931, pág. 2. 
576 .- "Tumulto electoral en un mitin de D. Juan March", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, 
pàg. 3. 
577 .- A la pregunta "¿Qué notas características ha podido usted observar en el estado de conciencia de las 
otras tierras de España?" Cambó contestava "una ola muy extensa de republicanismo, o mejor dicho, de 
antimonarquismo. Creo que este movimiento, que todos habíais previsto para cuando cayera la Dictadura, es 
mucho más superficial que profundo. Y coincidiendo con este movimiento, otro mucho más serio, de carácter 
regionalista que está adquiriendo extensión insospechada y que no es, como otras veces, espíritu de imitación o 
simple envidia, sino expresión de un sentimiento afirmativo y conciencia de una personalidad colectiva." A més, 
sobre la manifestació del sentiment regionalista en les eleccions generals, Cambó deia que "En las Baleares, 
como en las comarcas de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia, el Centro Constitucional obtendrá 
representación importantísima. Igualmente confío que Galicia, Navarra y el País Vasco elegirán muchos 
representantes que vendrán con nosotros. Y en León, y en las dos Castillas, en la Rioja y en la Mancha, 
Extremadura y Andalucía, el Centro Constitucional presentará un brillante plantel de candidatos, en medio de un 
ambiente de simpatía popular y sostenidos por la fuerza de la organización que estamos forjando." "Una interviu 
con el señor Cambó", a La Almudiana, dijous, 26 de març de 1931, pàgs. 1-2. 
578 .- "Una interviu con el señor Cambó", a La Almudiana, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 2. 
579 .- "De Muro. Les eleccions municipals", a La Veu de Mallorca, núm. 11. Palma, dissabte, 28 de març de 
1931, pàg. 2. 
580 .- "Política local", a La Almudaina, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. A més, insertà a la pàg. 3 un 
anunci de l'acte. 
581 .- Definí el 1919 com "los comienzos de la crisis histórica, haciendo notar que los partidos no 
comprendían las necesidades y concluyendo que era el momento más propicio para la siembra de nuestros 
ideales, porque aquellos momentos debían beneficiarnos. 
 ¿Qué ha pasado? —pregunta. Ha ido acentuándose la crisis hasta llegar al imperio de la Dictadura y a su 
caída y al momento actual en el que están frente a frente las fuerzas de revolución y las de evolución. 
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referència que el Partit Regionalista-Autonomista era l'únic que tenia un programa aplicat a 
les necessitats de Mallorca.582  

 Un número considerable de circunstancias nos colocan al lado de las fuerzas de evolución, porque 
aprendimos que la violencia izquierdista produciría un imperio dictatorial. 
 En todos los países no constituídos fluctúan estos dos extremos y no hay porqué pensar que España 
pueda escapar de ello. 
 Yo estoy completamente convencido que recogiendo lo que hay de más sereno y estable seremos 
capaces de plantar cara a los dos extremos y librarnos de una nueva dictadura (voces de: muy bien). 
 Estudia el problema político lcoal. En 1917-18 el partido liberal estaba dividio, descompuesto, al 
contrario de lo que sucedía con el maurista y coservador. 
 Por una serie de circunstancias, una acusada personalidad liberal hace que el partido se fortifique y que 
en 1920 ya plante cara al conservador, mientras las izquierdas miraban la lucha sin ver su trascendencia. 
 Así fué formándose este partido, que tomó un carácter absolutamente personal, de un monopolio de 
autoridad, sin ideal, sin contemplaciones ni respeto para nadie. 
 Recuerda un discurso del Conde de Romanones, cuando su venida en esta en 1915, en el que se quejaba 
de que los árboles corpulentos no dejaran crecer a otros árboles de su alrededor. 
 Desde entonces parace que éste fué el programa de los liberales, para llegar a borrar el mismo nombre 
de liberal (aplausos). 
 Traza la visión del Directorio, y de su proclama, en la que prometía suprimir los abusos, alusión clara a 
un caso local de Mallorca, y de la decepción que le siguió. 
 Señala después el movimiento que se hizo en torno del Sr. Cambó, la figura proeminente de la política 
española. Hacia él convergían las personas que deseaban la restauración sin la catástrofe, porque nadie ofrece 
tantas garantías como él. 
 Analiza el año pasado después de la Dictadura, haciendo la separación de fuerzas, y abundando en la 
creencia que una situacóin[sic] política como esta no puede durar. Denomina los tres grandes grupos de la 
división en obrerista-revolucionario, constitucional y, el último, de tipo fascista. 
 Cree que únicamente con el constitucional se puede poner a raya los extremistas. 
 Divide las fuerzas de Mallorca: En Revolucionarios, Regionalistas-Autonomistas, y los Liberales sin 
otro programaque no sea el de dar más seguridades del poder exclusivo en Mallorca. 
 Hace historia de los comienzos del partido autonomista y las prevenciones que se sembraban en contra 
de él, y las razones que se daban de que el poder personal gobernaría de todos modos pues para ello mantenía 
prensa de distintos colores. 
 Pero falta probar si habrá alguien que se oponga a ese querer mandar siempre. 
 Al grupo autonomista se unieron después los del grupo maurista, haciendo que en esta reunión se hallen 
los elementos más auténticamente representativos de Mallorca. 
 Dedica un elogio a la intelectualidad que mantiene el fuego sagrado, restaurador de la personalidad." 
"La conferencia de Juan Estelrich", a La Almudaina, diumenge, 5 d'abril de 1931, pág. 2. 
582 .- "No somos nosotros los que planteamos las cuestiones personales. A mí –añade– se me ha dicho: 
Quien no está conmigo está contra mi, y prepárate a sufrir toda suerte de vejaciones. 
 Para la conservación de nuestro ideal hemos trabajado siempre, y cuando parece que los elementos de 
más valía se acercan y se ve posible su realización, nos encontramos el camino interceptado, y si fuera posible 
nos sacarían de la tierra porque les molestamos. 
 La crítica personal, empero, no es nuestro objetivo. Es un objetivo transitorio, necesario, aunque nos 
duela. Nosotros tenemos afirmaciones que hacer. Tenemos un programa en el que damos soluciones concretas 
para Mallorca e islas hermanas y para todos los problemas. 
 Dice que le cabe el honor de poder las primicias de él, y la describe en sus líneas generales que abarcan 
los puntos de Morfología y Dinámica Urbana, y Política sanitaria, urbana, social, cultural y económica con sus 
muchos y variados trabajos a realizar. 
 Felicita a los que lo confeccionaron, y pone de relieve las estrechas relaciones que unen este partido con 
el constitucional fundado por el señor Cambó, el cual considerando necesarias soluciones especiales para 
Mallorca, le ha concedido plena autonomía para trabajar en completa libertad. 
 Hace resaltar la exclusiva representación concedida al partido autonomista y regionalista, por el 
constitucional, y anuncia la creación de los centros de estudio, que ya tienen en formación en Madrid, Sevilla, 
Zaragoza, Bilbao y Valencia, teniéndose que reunir en breve para la redacción de un manifieso. No  
distribuiremos por toda España para laborar y espero que en ello colaborarán los de Mallorca que darán pruebas 
evidentes de las capacidades aquí existentes. 
 Concluye diciendo que hay mucho trabajo para hacer, siendo lo primero el de limpiar la atmósfera de 
estos ídolos que se creen de oro y no son más que de fango. 
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El 25 de març, els regionalistes feren mítings a Maria de la Salut –des de la casa Morell, amb 
intervencions de Josep Sampol, Emili Morales, Antoni Rosselló, Joan Ignasi Valentí i 
Bartomeu Fons– i a Muro –en el teatre, amb la majoria dels mateixos oradors, a més del 
murer, el metge Cerdó.–583 
A Felanitx, el diumenge, 29 de març, en el Cercle de la Coalició Regionalista Conservadora, 
hi hagué un míting “veient-se molt concorregut” en el qual varen intervenir el president del 
comitè Pere Barceló, el notari de sa Pobla Damià Vidal i Joan Estelrich.584  El 10 d'abril, en el 
cafè de Can Turricano també hi hagué un nou míting dels regionalistes-conservadors.585 
A Pollença, el 6 d'abril, el Partit Regionalista féu un míting en el qual varen intervenir Joan 
Estelrich, Antoni Rosselló i Andreu Ferrer.586 
El 8 d'abril, els partits Autonomista i Regionalista difongueren el programa municipal. 
Comentaven que el propòsit era renovar la vida política dignificant els seus procediments. Per 
això, exposaven el programa que durien a terme els regidors regionalistes des de l'Ajuntament 
de Palma. S'estructurava en quatre capítols: morfologia i dinàmica urbana –reforma interior 
de Palma i embelliment, respectant els barris d'antiga arquitectura civil, com els de la Portella, 
Sant Jaume, l'Almudaina, Sant Feliu, Zavellà, etc; la construcció d'una gran via urbana i d'un 
mercat d'abastos a la plaça de l'Olivar; la urbanització del Jonquet, la construcció d'un passeig 
marítim i l'obertura de la ciutat a la mar; un parc públic en el glacis de Santa Catalina i unes 
zones enjardinades amb grups escolars i biblioteques públiques, la pavimentació general, la 
canalització de les aigües i l'organització d'un Congrés Internacional de Turisme–,587 política 

 Nuestra tarea esencial es la constructiva; hemos de dejar en mármol y en bronce lo mejor de nosotros, 
de nuestro ideal. Unicamente así podremos realizar una obra digna de nosotros mismos y de toda Mallorca." "La 
conferencia de Juan Estelrich", a La Almudaina, diumenge, 5 d'abril de 1931, pág. 2. 
583 .- "Dos mitins regionalistes a Maria i Muro", a La Veu de Mallorca, núm. 11. Palma, dissabte, 28 de 
març de 1931, pàg. 3. 
584 .- "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 12. Palma, dissabte, 4 d'abril de 
1931, pàg. 6; "Política local", a El Felanigense, núm. 2.830. Felanitx, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2.  
585 .- "Elecciones", a El Felanigense, núm. 2.831. Felanitx, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
586 .- "Política local. Mitines en Pollensa", a La Almudaina, dimecres, 8 d'abril de 1931, pág. 3. 
587 .- A més, deia "Según el criterio que informa el programa precisa construir una Gran Via que enlace la 
población baja con la alta, por un punto intermedio entre la Cuesta del Conquistador, de excesiva pendiente, y la 
cuesta de los Olmos demasiada alejada de los sectores de Levante. Esta Gran Vía de acceso a la parte alta de la 
Ciudad, partiría de la plaza del Mercado junto a la casa Berga y terminará en la Plaza de Cirerols, verdadero 
punto crítico de la circulación comercial de la ciudad. De la plaza de Cirerols saldrán dos Vías: una que pondrá 
en directa comunicación dicha plaza con la rinconada de Santa Margarita y a otra que irá a la Puerta de San 
Antonio. En esta forma, además de embellecer a la Ciudad se descongestiona el tráfico. 
 Se aboga por la construcción de la Plaza de Abastos en la actual Plaza del Olivar, porque se considera 
un buen negocio para el Ayuntamiento. Palma por su gran perímetro necesita dos plazas auxiliares: una se 
proyecta construir en Santa Catalina; la otra en las inmediaciones de lo que fué la Puerta del Campo en la 
Calatrava. En esta forma todos encontrarán comodidades en el servicio de abastos, que es hoy uno de los que 
deben cuidar con más cariño todos los municipios. 
 La urbanizazión del Jonquet y la construcción de un paseo marítimo que desde Sagrera, bordeando la 
costa vaya a parar hasta la casa Rubert, contribuirá grandemente a sanear el Puerto, sino también a modificar las 
costumbres aficionando a la geste hacia las casas del mar. Por él circularán los tranvías y los coches, animando 
los clubs, balnearios y fomentando el sport náutico se evitará sigamos viviendo de espaldas al mar. 
 El Glácis de Santa Catalina queda convertido en magnífico Parque lo mismo que los terrenos de la 
antigua puerta del Campo. Magníficos jardines al estido de los de Randa y Aufabia serán ornato de la ciudad y 
lugar de esparcimiento para los niños. En ambas se construirán Grupos Escolares y Bibliotecas Públicas. 
 La Pavimentación general se considera obra urgente y necesaria no solamente en el casco de Palma sino 
en el Ensanche, Santa Catalina y Terreno; la desaparición del polvo permitirá el adecentamiento de la ciudad. 
 La canalización de las aguas debe hacerse no tan solo como elemento de salubridad e higiene sino 
también por decoro y dignidad. La limpieza exige procedimientos de barrido y riego a presión y sin tener el agua 
canalizada ello se hace imposible. 
 La organización de un Congreso Internacional de Turismo y Certamen de Arte e Historia de las 
Naciones Mediterráneas será la base para la construcción del paseo marítimo y la obra de saneamiento del 
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sanitària,588 política cultural589 i política econòmica.590 Els darrers dies abans de les eleccions, 
aquest programa municipal fou repartit per la ciutat.591 
El comitè del Partit Regionalista-Autonomista anuncià que els seus interventors i apoderats 
durien el dia de l'elecció un distintiu que consistiria en un llaç amb el colors de la bandera 
mallorquina.592 
L'11 d'abril, el setmanari La Veu de Mallorca, en la secció “Als pobles de la pagesia” es deia: 
“Avui es impossible ni tant sols extractar-lo que dels pobles, de tots els pobles de la pagesia 
envien a dir. Si haguéssem de posar just els noms dels candidats que es presenten pels partits 
autonomista-regionalista de Mallorca en totes les viles, omplirien vàries de les nostres planes. 
Figurau-vos i dó que seria si haguésem de ressenyar la multitud de mítins que els nostres 

Jonquet. Las ciudades solo se engrandecen pensando y sintiendo en grande y por esto y para afirmar la 
personalidad mediterránea de Mallorca se recogen en el programa regionalista la iniciativa del señor Pou en el 
Comité Representativo de la Exposición Internacional de Barcelona y que entonces no se pudo llevar a la 
práctica por falta de apoyo en el Gobierno." 
588 .- El programa de política sanitària comentava que "Se aboga en él por la creación de instituciones de 
protección de la infancia (Casas de Maternidad, Escuelas, Jardines), inspección médico escolar, Protección a la 
vejez, etc. Dispensarios de medicina interna y tuberculosis de venereología de actuación permanente como el de 
Sabadell. 
 El Municipio debe también estimular el espíritu ciudadano infiltrándole hábitos de limpieza y de 
higiene. 
 Se considera también indispensable la construcción de baños municipales parecidos a los que acaba de 
inaugurar el Ayuntamiento de Barcelona en uno de los hoteles de la Exposición en donde por unos céntimos todo 
ciudadano tiene derecho a tomar una ducha y a nadar en la piscina. 
 El Municipio establecerá contacto con la corporación provincial para laborar conjuntamente enla lucha 
contra el cáncer, la sífilis, el alcoholismo, locura y tuberculosis." 
589 .- "En el es de gran importancia la construcción de grupos escolares, parques y jardines para niños, 
Colonias escolares, etc. Aparte de la primera enseñanza secundaria tales como escuelas regionales de capataces 
agrícolas e industriales y de pescadores que canalizarían necesidades peculiares de nuestra tierra. 
 La posibilidad de la lectura están[sic] todavía para organizar y el Ayuntamiento no puede desatender 
más el funcionamiento de su Biblioteca Municipal y de las populares que se puedan instalar por la ciudad para 
ayudar a la formación espiritual y llena honestamente las horas libres de todos los estamentos oficiales. 
 Nuestra riqueza artística y arqueológica está por inventariar; la protección y defensa oficial y particular 
y hasta el respeto a nuestro pasado monumental es actualmente pura teoría; el carácter y fisonomía personal de la 
ciudad es olvidado crónicamente. El museo mallorquín que podría y debería ser honor de la ciudad está todavía 
por crear. Es por lo tanto grande la tarea que en política cultural piensa desarrollar el partido Regionalista." 
590 .- Assenyalava que "se fija el concepto de la administración municipal en forma de radical 
transformación de la organización actual. Se intensificará el trabajo convirtiendo a los empleados municipales en 
verdaderos oficinistas y para evitar el dualismo de profesiones en perjuicio de la buena administración se 
retribuirá mejor al funcionario creándose negociados autónomos. 
 Como hoy en día se avanza poderosamente en el campo de las actividades comunales y todo tiende a la 
municipalización de servicios se aboga por el derecho y la conveniencia de ir a la municipalización del servicio 
de gas y electricidad y suministro de aguas potables. 
 El Ayuntamiento sin embargo no debe explotar directamente ambos servicios sino que debe darlos en 
arriendo a las empresas  que mejor le atiendan en beneficio de la comunidad. 
 Esta se reservará el cobro de un canon anual que para ambos conceptos se calcula podrá ser de un 
millón de pesetas anuales. 
 Enemigos de cargar al pueblo con nuevas contribuciones los ingresos por municipalización servirán de 
base para los empréstitos con los cuales se piensa llevar a la práctica el vasto plan de reformas urbanas[,] 
sanitarias y culturales que llevamos enumeradas." "Ante las elecciones municipales. Programa municipal de los 
partidos Autonomista y Regionalista", a La Almudaina, dijous, 9 d'abril de 1931, pàgs 1-2. 
591 .- En la nota "Ante las elecciones municipales. La propaganda del Partido Regionalista", a La 
Almudaina, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2 justificava el repartiment del programa del Partit Regionalista 
dient "Siguiendo sus propósitos de renovar las costumbres y prácticas políticas a fin de llevar la lucha al terreno 
de los ideales de los ideales." Afegia, a més, que "Aquellas personas que no lo hubieran recibido no deben 
atribuir a olvido del partido su falta sino a irrgularidades del censo. En el Centro regionalista se facilitarán 
ejemplares de dicho programa a los interesados en poseerlo." 
592 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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homos han anat donant per casi totes les poblacions de l'illa, escampant idees, presentant 
programes, senyalant normes a seguir, revelan orientacions noves, que és estat la tónica dels 
parlaments que s'han fets arreu.”593 
 
4.3.3. La coalició republicana-socialista 
Sens dubte, la Coalició Republicana-Socialista va ser la que desplegà una intensa campanya 
de proganda en aquells comicis. Des de mitjans mes de març, els setmanaris Ciutadania i El 
Obrero Balear intensificaren la seva estratègia propagandista, amb articles, anuncis i 
cròniques sobre l'activitat dels republicans federals i dels socialistes. 
Així mateix, en gairebé plena campanya electoral, la societat Salut i Cultura organitzà un 
conjunt de conferències a la Casa del Poble de Palma: el dijous, el professor Francesc de Sales 
Aguiló parlà de “La nueva ética social”;594 el dia 22, el catedràtic José María Eyaralar dissertà 
sobre “Las causas de la decadencia de España”; el dia 26, l'advocat Miquel Bauzà Morell 
xerrà sobre “L'influència de la Revolució Francesa”[sic] i, el dia 29, Gabriel Alomar clausurà 
el cicle de conferències.595  
A Alaró, el 24 de març, la societat d’obrers del calçat La Fraternidad féu una assembla, en la 
qual acordà dirigir-se al ministre de la Governació “demandando una amplia amnistía por los 
presos por delitos políticos, sociales y militares.”596 Dies després, es féu un míting electoral, 
en el qual varen participar Jaume Bauzà, Jaume Garcia i Francesc Villalonga.597 
A Montuïri, el 25 de març, a les 16 h., el Centre Republicà organitzà un míting, presidit per 
Francesc Julià.598 Varen intervenir els membres del Comitè local Guillem Garcia, Bonaventura 
Roca i Joan Mas Verd, que parlaren de “declarar la guerra al caciquismo, que lo tiene todo 
absorbido” i després prengueren la paraula els ciutadans Antoni Riera i Lluís Ferrer i els 
manacorins Antoni Mas, Vicente Asencio i Antoni Amer, i tancà l'acte Francesc Julià.599 
A Andratx, el 8 de març, Pere Joan Calafell inaugurà el cicle de conferències del Centre 
Republicà Federal.600 El 24 de març, la Unión de Albañiles celebrà la junta general 

593 .- "Als pobles de la pagesia", a La Veu de Mallorca, núm. 13. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 
6. 
594 .- "Conferencias en la Casa del Pueblo", a El Obrero Balear, núm. 1.509. Palma, divendres, 27 de març 
de 1931, pàg. 3, en publicà un breu ressenya d'aquesta conferència que titulà erròniament com "La nova Ética 
sexual." Definia Francesc de Sales Aguiló com un "infatigable divulgador de la cultura" i fou presentat per 
Ignasi Ferretjans, que presidí l'acte. La croniqueta deia que el conferenciant havia començat dient que "el 
momento actual no es propicio para conferencias sino para mítines, para política; pero la política, dice, la hacen 
los ciudadanos y éstos son el resultado de la cultura. Precisa, pues, crear ambiente cultural, ya sea en el Ateneo, 
en la Casa del Pueblo, en A. per la C. de Mallorca, etc., hogares que son o podrían ser más eficaces que los 
centros oficiales." 
595 .- "Conferencias en la Casa del Pueblo", a La Almudaina, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 2, publicà 
el programa. 
596 .- El 25 de març, el president Pere Rosselló i el secretari Andreu Vidal de La Fraternidad”, d’Alaró 
comunicaren telegràficament al ministre de la Governació aquest acord. Fondos contemporáneos. Interior. Serie 
A. Lligall 2 A. Exp. núm. 21. AHN. 
597 .- "Frente Unico Antimonárquico. Propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 
d'abril de 1931, pàg. 3. 
598 .- La crònica del corresponsal a Montuïri del setmanari Ciutadania, pel que feia a l'assistència de públic, 
deia: "Al decir de los viejos nunca habían contemplado cuadro semejante; pues que el acto tuvo que celebrarse al 
aire libre porque los organizadores con gran acierto habían prevenido que no había local suficiente, para todos 
los que habían manifestado deseos de asistir. El pueblo entero se asoció al acto, viéndose gran concurrencia de 
señoras, demostrando las simpatías que todos sienten por la U. R. P." "Mitin Republicano", a Ciutadania, núm. 
31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 6. 
599 .- Els oradors destacaren la importància de donar suport a les candidatures republicanes i explicaren que 
"la república no va en contra de la Iglesia, si no que respecta todas las creencias religiosas." "Mitin 
Republicano", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 6. 
600 .- "Notas políticas", a El Pueblo. Andratx, dilluns, 16 de març de 1931, pàg. 2. 
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extraordinària per acordar donar suport a la candidatura republicana.601 El 27 de març, en el 
Teatre Argentí es féu un míting presidit pel veterà republicà Pere Ferrer i en el qual 
prengueren la paraula Ignasi Ferretjans, Francesc de Sales Aguiló i Luis Ferbal.602 
A Pollença, el dissabte, 28 de març, el Front Únic Antimonàrquic celebrà un míting 
d'afirmació antimonàrquica, propaganda electoral i proamnistia.603 Des de Palma s'hi 
traslladaren Marcial G. Roglà, Vicenç Tejada, i els membres del Comitè Provincial del Partit 
Republicà Federal de Mallorca Josep Tomàs Renteria, Jaume Bosch i Francesc Julià. Foren 
rebuts pels dirigents del Centre Republicà i les societats obreres del municipi adherides al 
Front Únic Antimonàrquic. A les 21 h. en el teatre Nou començà l'acte, la presentació del qual 
anà a càrrec del secretari del Centre Republicà. A més, hi hagué intervencions del secretari del 
Comitè Provincial Jaume Bosch,604 Josep Tomàs Renteria,605 Marcial G. Roglà,606 Vicenç 
Tejada607 i Francesc Julià.608 Tancà l'acte, la intervenció novament del secretari del Centre 
Republicà.609 

601 .- "Notas políticas", a El Pueblo. Andratx, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 2. 
602 .- "Frente Unico Antimonárquico. Propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 
d'abril de 1931, pàg. 3; "Notas políticas", a El Pueblo. Andratx, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 3; "Notas 
políticas. Mitin de afirmación Republicana-Socialista", a El Pueblo. Andratx, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2. 
603 .- "Frente Unico Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 
4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
604 .- Després de saludar els assistents, resaltà que "la afluencia contínua de extranjeros en dicho pueblo 
había sido un factor importantísimo para que todos los allí presentes sintieran y respiraran los aires de libertad y 
de justicia transmitidos por los mencionados extranjeros de las naciones donde imperan ambos factores." A més, 
explicà el sentit del vot i els alentà per tal que no es deixassin sobornar, donant una prova de sensatesa i de 
ciutadania. "Frente Unico Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 
4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
605 .- "Hace un estudio de los desastres coloniales y la pérdida del valor moral y material cuyos causantes 
han sido los gobiernos y dinastías que han desgobernado a España. Dedica un recuerdo a las víctimas del pasado 
Diciembre. Explica lo que motivó el advenimiento de la Dictadura de Primo de Rivera; y explica las ventajas que 
existen en una República en pugna con las que nos coharta y osticuliza[sic] el régimen de monarquías." "Frente 
Unico Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, 
pàg. 3. 
606 .- Parlà de la gran quantitat de negocis fets pels "satélites de las Dictaduras, hechos a espaldas del 
pueblo y sin un Parlamento que pudiera impugnarlos. Explica el alcance trascendental de las futuras elecciones 
(si llegan a celebrarse) e instiga a todos para que no dejen sorprenderse por los lacayos y servidores del 
caciquismo mallorquín. Conceptúa el régimen de monarquías como un cáncer que es necesario extirpar, y 
recomienda que por todos los medios eviten la compra del voto; terminando su discurso con las frases del gran 
escritor Valera, de que «el que vende su voto no merece la pena de ser comprado». "Frente Unico 
Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
607 .- Parlà de l'obstaculització que "contínuamente hacen los elementos dirigentes de la monarquía, que no 
es otro que temor a que el pueblo exija las responsabilidades a que tiene derecho, por haber sido vilipendiados y 
escarnecidos los derechos de ciudadanía." Atacà durament les dictadures i el pronunciament continuat de 
generals "en su mayoría responsables de los desastres nacionales." Explicà el que és la constitució, "cuyo 
contrato se obligan a respetar por una parte el pueblo y por otra la monarquía representando por un poder; y 
cuando éste falta al mismo, se convierte en reo y el pueblo en soberano, porque la soberanía del pueblo está por 
encima de todas las oligarquías." Acabà dient que les properes eleccions eren un "problema de dignidad, e 
instiga a todos para que cumplan como ciudadanos concientes." "Frente Unico Antimonárquico. Acto celebrado 
en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
608 .- Després de saludar els assistents com a ciutadans de la futura República, demostra "la incapacidad de 
los gobiernos pasados en tiempo de la Dictadura y el presente, para convocar unas elecciones, pero 
aprovechamos las que se han convocado para infiltrar en las conciencias ciudadanas lo que el acto de depositar el 
voto significa. Les alienta para que no se dejen conducir cual rebaño guiado por el caciquismo imperante; pues el 
voto propiedad individual debe de ser como una cosa sagrada y no debe entregarse en manos de los que han 
venido ollando y vilipendiando las libertades del pueblo. Les recomienda voten la candidatura del Frente Unico 
Antimonárquico, única capaz de llevar a cabo una sana administración municipal y de hacer un Reparto Vecinal 
equitativo, contribuyendo cada cual según sea su riqueza. Propone se acuerde pedir una amplia amnistía para 
todos los presos por delitos políticos y sociales. Dice que hay que prepararse para exigir por vía legal las 
libertades, y que cuando al pueblo se le obstaculiza la legalidad hay que colocarse dentro la ilegalidad y entonces 
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L'acte central de campanya del Front Únic Antimonàrquic tingué lloc el diumenge, 29 de 
març, a les 11 del matí, en el Teatre Balear, de Palma.610 Es féu un gran míting de propaganda 
electoral i pro-amnistia, presidit pel socialista Llorenç Bisbal.611 Hi assistiren representacions 
republicanes i socialistes de divuit pobles de Mallorca,612 a més de les entitats de Palma. 
L'Orfeó Republicà cantà “La Marsellesa” i “La Internacional Socialista”, i hi hagué 
intervencions de Llorenç Bisbal –que assenyalà la finalitat del míting en el doble aspecte 
electoral i pro-amnistia dels presos polítics i militars–, el socialista Ignasi Ferretjans –que 
llegí les adhesions a l'acte–613, el republicà Andreu Crespí,614 el socialista Jaume Garcia,615 el 
republicà Antoni Amer –en representació dels republicans de Manacor–,616 el republicà 

apoderarse de ellas por la violencia." "Frente Unico Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, 
núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
609 .- "Frente Unico Antimonárquico. Acto celebrado en Pollensa", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 
4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
610 .- "Política local. Frente Unico Antimonárquico", a La Almudaina, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 2 
publicà la convocatòria de l'acte. El setmanari Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2, 
sota el títol "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»" publicà també una àmplia crònica. 
611 .- S'havia anunciat que l'acte el presidiria Gabriel Alomar, però que no ho havia pogut fer "por 
circunstancias excepcionales." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 
31 de març de 1931, pàg. 2. 
612 .- La crònica de Ciutadania esmentava les representacions de Campos, Capdepera, Santanyí, Sant 
Llorenç, Búger, Felanitx, Inca, Pollença Montuïri, Manacor, Alcúdia, Alaró, s'Arracó, Binissalem, Calvià, 
Andratx i Esporles. "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, 
dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
613 .- Hi figuraven la de la Joventut Socialista, l'Ateneu Sindicalista, la Federació de Sindicats únics i del 
Sindicat de la branca de la pell de Barcelona. "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La 
Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
614 .- Demanà un minut de silenci a la memòria dels capitans Galán i García Hernández. A més, atacà la 
"Dictadura primera y las que la siguieron, manifestando que la renovación política se hace con ideas y no con 
fusiles." Acabà el discurs dient que "todos los liberales debían unirse en hermandad para votar la candidatura 
republicana." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 
1931, pàg. 2. Ciutadania comentava que el discurs de Crespí havia estat "con palabra fácil y galanura de estilo" i 
que havia afirmat que "Primo de Ribera[sic] al asaltar el poder demostró que la revolución no puede hacerse con 
una escoba, sino que es necesario que actúe el Parlamento todo lo honradamente posible y no la farsa estúpida de 
una Asamblea regida por un mísero dictador al dictado." Acabà Crespí dient que "la fuerza tendrá que estrellarse 
contra la opinión y que la brutalidad de los mausers no matará nunca el valiente influjo de la palabra." 
"Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
615 .- Digué que el seu discurs es podia sintetitzar en un crit: "Viva la libertad y la fraternidad y de protesta 
por el acribillamiento delos que se levantaron para restablecer la libertad." Assenyalà que feia nou anys que 
"cayó el imperio de la Ley con la venida de la Dictadura que no hizo más que despilfarros, homenajes y 
conceder cruces del trabajo a quienes nunca habían trabajado." Atacà els governs dictorials i afirmà que 
"queremos que se haga justicia: deben venir nuestros hermanos que sufren el destierro y salir de las prisiones los 
que permanecen encarcelados." Acabà "explanando el aspecto de las presentes elecciones señalando que frente a 
los ideales de su causa está el caciquismo, contra el cual tienen que luchar. El pueblo –dice– ha de tener energía 
para despreciar a los negros y a los blancos si quiere que se restablezca el dominio de la libertad; los que tengan 
sed de justicia que vengan al partido republicano-socialista." "Mitin organizado por el frente único anti-
monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. Segons Ciudadania, Garcia digué que "el 
acto que se estaba celebrando era una vibrante protesta contra los inmoladores de los mártires de la justícia y la 
libertad" i afegí que "el pueblo pide amplia amnistía y que sí no se la conceden tiene el pueblo la obligación de 
reclamarla y conseguirla." Acabà dient que "los partidos dinásticos fian su triunfo al soborno y a la más negra de 
las coacciones, el cual dijo, no logrará mientras el pueblo quiera cumplir sus sagrados deberes." "Grandioso 
Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
616 .- Digué que "el triunfo electoral republicano en las próximas elecciones municipales obrará como si 
fuera en unas elecciones generales, después de las cuales estamos seguros que será colocada a lo más alto de las 
Casas Consistoriales la bandera republicana." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La 
Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. Ciutadania assenyalava que havia parlat dels principis liberals i 
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Manuel Cirer,617 el cap del Partit Reformista Ferran Pou,618 el socialista Mateu Soler –en 
representació dels socialistes de Manacor i Capdepera i alentà al triomf–, el socialista 
Alexandre Jaume,619 el republicà Josep Tomàs Renteria,620 el republicà Francesc Julià,621 el 

havia recordat la guerra de la Independència. "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a 
Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
617 .- Comentà que "a la amabilidad del partido republicano se debía que actuara de nuevo en política de la 
que estaba dispuesto a retirarse. La dictadura que quería cerrar nuestras bocas conla amenaza de los maüsers no 
ha podido ahogar nuestras ideas." Repassà el moment polític de Palma i convidà als assistents a lluitar pel triomf. 
"Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
Ciutadania indicava que havia advertit el públic que "a pesar de sus años y de la nieve que cubre su cabeza, lleva 
el fuego de la más ardiente juventud en su corazón republicano, diciendo que se congratulaba de la gran 
afluencia de público ya que aquello significaba la gran simpatía con que el pueblo ve los ideales monárquicos." 
Acabà dient que confiava veure triunfants els ideals republicans. "Grandioso Mitin del «Frente Unico 
Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
618 .- Començà el discurs dient que "un periódico local adecto[sic] a cierto partido al dar cuenta de una de 
sus reuniones políticas, habida en los salones, no muy amplios, de su círculo, que se llenaron por completo, la 
titulaba «La antesala del triunfo», no se lo que diría viendo el aspecto que ofrece este teatro, pero seguramente 
sería «La antesala de cadáveres». (fet que provocà rialles entre els assistents). Continuà comentant que "vengo a 
pediros el voto para el triunfo de la república, pero no como hacen otros subiendo y bajando escaleras y 
repitiendo tantas visitas a una misma casa que la criada ya les conoce al tocar la campanilla, como sucede con el 
lechero o el panadero" (novament rialles). Atacà el Govern, fent una excepció amb el president almirall Aznar, 
que segons les seves referències "es una persona honorable, pero el resto es digno de estar en un asilo mascando 
colillas." (novament rialles). Féu una lloança de les víctimes recents que "han caído defendiendo la causa 
republicana y estimula a que por el recuerdo de los mismos se vote la candidatura republicana." A més, va 
combatre els liberals que "faltan a sus principios y que por carencia de convicción en sus ideas se implantó la 
primera dictadura en España, el único que hizo honor a sus ideas fué el Marqués de Alhucemas, que al tener 
noticia del movimiento dictadorial dijo: «antes pasarán sobre mi cadáver» y dijo verdad, pues desde entonces no 
es otra cosa. (novament rialles). Acabà demanant combatre el caciquisme. "Mitin organizado por el frente único 
anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. Segons Ciutadania, amb paraula fruïda, 
digué que "el entusiasmo reinante entre el público es anucio[sic] de una completa y gloriosa victoria" i féu alusió 
a la "caza de votos, atacando a los liberales y excitando al pueblo para que consiga en unas próximas elecciones 
actas en la Diputación Provincial." "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 
31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
619 .- Començà queixant-se de la "ignorancia de las masas de las doctrinas socialistas" i adreçà una 
salutació als capitans Galán, Garciá Hernández, Sedilles i al seu defensor capità Domingo. Féu un repàs de les 
principals revolucions europees, que "han principiado siempre por movimientos parlamentarios que, a excepción 
de Inglaterra, han demostrado la imposibilidad de converger la autoridad real con la autoridad suprema del 
pueblo." Continuà combatent insistentment la monarquia i el caciquisme i acabà comentant que "no me queda 
más que dirigiros un consejo para luchar con nuestros adversarios que no, reparan en coacciones desde la lisonja 
a la amenaza, que ruego a la prensa lo recoja: Si os intimidaran con quitaros el trabajo y con él el sustento de 
vuestras esposas y vuestros hijos, hacedles saber que vuestros brazos así como sirvieron para aumentar sus 
riquezas con vuestro esfuerzo, servirán para castigar la amenaza." "Mitin organizado por el frente único anti-
monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. Segons la crònica de Ciutadania, comentà 
que "le satisface en extremo el haber sido en Palma el primer burgués socialista, dedica un sentido saludo a la 
juventud escolar española y dice que España va de conmoción en conmoción hacia una verdadera conmoción." 
Aconsellà als partits dinàstics "a que no apelen para su triunfo a los medios indignos de la amenaza y el soborno, 
invitándoles a una noble lucha oponiendo ideal contra ideal" "Grandioso Mitin del «Frente Unico 
Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
620 .- "Empieza aludiendo a una frase filosófica que considera tan necesario en el hombre tener ideas como 
respirar, y expresa la necesidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos en momentos tan oportunos como los 
actuales sin dejarse influenciar por el caciquismo." Féu història de la implantació de la dictadura que "considera 
salvadora de varios generales del Ejército que estaban procesados por los desastres ocurridos en nuestra zona de 
Marruecos el año 1921." Continuà atacant els actes de la dictadura i "con ello a la Monarquía" Presenta el 
panorama de la política local dient que "la lucha en las derechas se hace por dos millonarios. Combate el 
cambonismo en su doble aspecto de Regionalismo y Centrismo. Combate a los liberales locales a los que llama 
políticos del dinero." Acaba la intervenció convidant als republicans i socialistes a combatre les coaccions. 
"Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
Segons Ciutadania, recordà que "en el programa mínimo del loco de Jerez no figuraban para nada las gravísimas 
responsabilidades que se desprenden del célebre cuan eclipsado expediente Picasso." A més, atacà "rudamente al 
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socialista i representant de la UGT Joan Monserrat i Parets,622 el republicà Damià Rigo,623 
novament el socialista Ignasi Ferretjans –que intervingué en castellà-624 i tancà l'acte Llorenç 
Bisbal.625 Altra vegada, es cantà “La Marsellesa” i “La Internacional Socialista.” 

sucio caciquismo, diciendo con gran sazón que al pueblo han de tenerle sin cuidado las luchas cómicas en que se 
han enzarzado los millonarios locales, que con una estulta ambición pretenden el cacicazgo de nuestra amada 
Mallorca." Acabà la intervenció "aludiendo a los poderes del Estado, afirmando que el pueblo debe exigir 
responsabilidades por todos los desaguisados cometidos." "Grandioso Mitin del «Frente Unico 
Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
621 .- "Hace una comparación entre el día del 12 de Diciembre y el 21 de Marzo día de sol y entusiasmo, 
señala el contraste entre estas dos fechas: en la primera caen víctimas por la libertad Galán y Hernández y en la 
segunda en más de cuarenta provincias españolas se lucha contra la Monarquía. Dice que las elecciones que se 
están preparando serán del mismo efecto que las generales porque en las ciudades y en muchos pueblos saldrán 
mayorías republicanas." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de 
març de 1931, pàg. 2. Segons Ciutadania, començà evocant la "fecha triste en que fueron fusilados los dos 
mártires de la más negra ignomínia, Galán y García Hernández." Seguí dient que "oponiéndose al poder que hizo 
fusilar estos dos hombres, existe otro poder que condena inexorablemente al régimen, quedando de este modo 
dos poderes enfrentados en franca lucha de delimitación." A més, recriminà la "execrable política de Berenguer 
por no haber aconsejado el indulto de los pobres capitanes, el que gracias a un indulto de dos pensas de muerto, 
pudo llevar a cabo el asalto al poder recién dejado por el loco de Jerez." Acabà afirmant que "por espíritu de 
conservaci´n todos debemos ser revolucionarios." "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a 
Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
622 .- Comenta que subscriu totes les paraules dites a favor de l'amnistia dels presos militars, civils i socials. 
"Digo también que a cuenta de esta sociedad acepto el consejo expresado por mi amigo Alejandro Jaume, la 
U.G.T. considerará como invitación a la violencia cualquier acto de coacción que se intente con sus afiliados. 
Explica la fusión del partido socialista con el republicanismo con el fin de obtener la libertad." "Mitin organizado 
por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. Segons la crònica de 
Ciutadania, que deia "sentimos no poder anotar íntegro el bello discurso del Sr. Monserrat Parets" i assenyalava 
que havia declarat que "si las amenazas privan de trabajo al que no vote la candidatura monárquica se lleva a 
cabo, la Unión General de Trabajadores sabrá contestar valiente y adecuadamente a la coacción." "Grandioso 
Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
623 .- "Saluda al pueblo, a los representantes del trabajo del campo, del taller y de la Universidad, futuros 
puntales de la próxima segunda república española." Afegí que "no soy político en el sentido que se da a esta 
palabra, soy un ciudadano que viene a ejercer un derecho y cumplir un deber." Ataca el Govern que "no tuvo 
piedad para los que se levantaron con el grito de libertad." Segons la crònica, el discurs de Rigo "desborda el 
entusiasmo entre el público." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 
31 de març de 1931, pàg. 2. Segons Ciutadania, el "lobo de mar y valentísimo repúblico, el cual como de 
costumbre, enardeció hasta el paroxismo los entusiasmos del público, el que de pie le impedía hablar, 
vitoreándole y aplaudiéndole cariñosamente." Després de saludar els representants dels pobles de l'illa, digué que 
"el campesino y el estudiante son las bases de una futura República." Seguidament, va commoure el públic amb 
el record "doloroso de las madres de los caídos, pidiendo a todos que se levanten en testimonio de amor y 
respeto a estas madres laceradas." "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 
31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
624 .- Un dels assistents demana que parli en català de Mallorca i el president Bisbal intervè per dir que "se 
reunieron bajo el aliciente liberal y no se puede exigir a los oradores que se hable en idioma determinado." 
Seguidament, continua Ferretjans dient que "no debemos mendigar la amnistía, debemos exigirla, porque los que 
fueron juzgados fué con una ley que no existe legalmente y bajo un Gobierno que no existe en la legalidad. 
Ataca los partidos de las derechas. Pide a la juventud que colabore para el triunfo de los ideales socialistas y 
republicanos." "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 
1931, pàg. 2. La crònica de Ciutadania no féu referència a l'incident lingüístic, i assenyalava que Ferretjans 
digué que "desde las Cortes de Cadiz no había vuelto a vibrar com ahora el alma republicana. Recuerda que al 
salir Sediles del Consejo de Guerra que le condenó a muerte dos tiernas criaturas fueron a abrazarle diciéndole 
con la voz empañada por el llanto: —No temaís, las calles están llenas de gente que no quiere que os maten." A 
continuació, atacà durament els cambonistes, dient que "los liberales no pueden responder jamás a su verdadera 
significación. Recordando unas palabras de un personaje de L'Avoce de Molière, dijo que el programa de estos 
no era otro más que: mi dinero, mi dinero, mi dinero." "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a 
Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2 
625 .- Digué que molts dels reunits que havien aplaudit entusiàsticametn els discursos, però que n'hi havia 
molts que en les tertúlies de cafès i llocs públics no són capaços de manifestar les seves idees, tornant-se 
"mansos corderos." "Invita a todos a ser constantes en sus ideas que les llevarán a la conquista de la justicia." Al 
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Seguidament, els congregats sortiren amb totes les banderes sense desplegar per ordre de la 
superioritat i, donat que estava prohibida la manifestació proamnistia, s'anaren dispersant.626 
Aquell dia, a les 15 h., el governador civil interí de les Balears comunicà al ministre de la 
Governació que “acaba celebrarse teatro Balear mitin afirmación antimonárquica carácter 
electoral y pro-amnistía presidiendo Lorenzo Bisbal, socialista, asistiendo unas 3.500 
personas, hablando seis socialistas y cinco republicanos, un reformista, todos en forma 
radical, acordándose como conclusiones dirigir telegrama Gobierno pidiendo amnistía para 
todos los presos sociales y políticos, terminando acto sin incidentes, sin manifestarse a la 
salida por haberselo ayer prohibido, por haber fijado itinerario por lugar donde la feria de 
Ramos y con ello se hubiera entorpecido tránsito.”627  
El mateix diumenge, 29 de març, a les 18 h., els dirigents del Partit Republicà de Felanitx 
Antoni Vaquer Obrador –que féu la presentació del míting–,  Joaquim Oliver Bonet628 i Pere 
Oliver Domenge629 feren un acte de propaganda al llogaret de Cas Concos.630 
A Fornalutx, el 29 de març, en el saló-cine, el Front Únic Antimonàrquic féu un acte, en el 
qual intervingueren Andreu Crespí, Francesc de Sales Aguiló i Luis Ferbal.631  
A Palma, sense concretar la data, sabem que aquells dies se celebrà un míting en el Saló-Cine 
de la Soledat en el qual varen prendre part Ignasi Ferretjans, Francesc Villalonga, Jaume 
Garcia, Jaume Bauzà i Emili Darder.632 El 31 de març, en el saló de Can Nadal del Molinar es 

mateix temps, proposa que es cursi un telegrama al Govern demanant una àmplia amnistia pels presos polítics, 
militars i socials, fet que es acordat per unanimitat. També agraeix a Josep Tous la cessió del local per l'acte i 
acabada donant les gràcies a les representacions dels pobles. "Mitin organizado por el frente único anti-
monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
626 .- "Mitin organizado por el frente único anti-monárquico", a La Almudaina, dimarts, 31 de març de 
1931, pàg. 2 i "Grandioso Mitin del «Frente Unico Antimonárquico»", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 
d'abril de 1931, pàg. 2. A fora de l'edifici s'havia concentrat un píquet de guàrdies de Seguretat. 
627  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 2 A. Exp. núm. 21. AHN. 
628 .- Intervingué per dir que "el sostén de la monarquía han sido las oligarquías y el caciquismo, el peor 
mal que ha sufrido España. consecuencia de lo cual ha sido la Dictadura que con sus desafueros y arbitrariades 
fracasó." També exposà la necessitat d'exigir responsabilitats i que "la Nación está ávida de justicia que espera 
con ansia y cuya esperanza está puesta en las izquierdas." Afegí que l'única solució era "la república que encarna 
la igualdad de los hombres ante la justicia y la cultura. Es deber del Estado seleccionar las inteligencias 
privilegiadas que por sus escasos medios de fortuna no pueden desenvolverse" i acabà recomenant la unió sota la 
bandera republicana. "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, 
pàg. 4.  
629 .- "Con bella paradoja retrató el nacimiento del pueblo y su formación; la llegada del destado y con él la 
aparición de los primeros caciques; consecuencia inmediata, la antagonía de los vecinos dispersándose los 
componentes de una bonita y bien organizada banda de música." Seguidament, explicà els mals que havia duit el 
caciquisme i les conseqüències que havia sofert la localitat i l'abandonament en què estava per part de Felanitx "a 
donde contribuyen todos sin recibir mejora alguna." També posà de manifest el caràcter despòtic de la 
monarquia "en tiempos de Carlos V con los Comuneros y su ingratitud con Cristóbal Colón, con el Cardenal 
Cisneros y con Hernán Cortés. La conducta de Fernando VII, que allá en Bayona felicitaba al Emperador francés 
por las victorias que sus tropas obtenían contra los españoles que aquí luchaban por la independencia , y su 
Corona." A més, explicà la diferència entre la monarquia i la república, afirmant que el cacic era "incompatible 
con la república porque mientras en ésta el pueblo impone a sus representantes con la monarquía el cacique 
impone sus representantes al pueblo. Hizo referencia al trece de septiembre de 1923 que un general usurpó el 
poder al pueblo atropellando leyes, destrozando la constitución imponiendo por la fuerza su voluntad y 
capricho." Acabà comentant que el caciquisme "es el enemigo del pueblo y el sostén de la monarquía. El pueblo 
está cansado y tiene hambre y sed de justicia y que solamente con la república puede satisfacer sus anhelos." 
"Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
630 .- Segons l'article del corresponsal del setmanari federal, amb un estil bastant literari, donada la 
nombrosa assistència de públic es demanà permís al batle pedani per l'acte a la plaça pública, però ho denegà. 
"Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
631 .- "Propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
632 .- Segons la croniqueta, "el local estaba atestado." "Propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 31. 
Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3 i "Actos de propaganda electoral del frente antimonárquico", a El 
Obrero Balear, núm. 1.511. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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féu un altre míting en el qual participaren Ignasi Ferretjans, Jaume Garcia, Francesc 
Villalonga i Emili Darder.633 L’1 d'abril, a les 20 h., el Centre Joventut Republicana Federal 
del Districte 7è féu un acte de propaganda en el Teatre Victòria de Santa Catalina.634 Va 
presidir el míting Josep Porta –que explicà que l'acte se celebrava per presentar els candidats 
del 7è i 8è districte– i hi intervingueren el republicà Luis Ferbal,635 el socialista Miquel 
Porcel,636 José Martínez,637 Ramon Garcia Galán –de la Joventut Socialista–,638 el republicà 
reformista Germà Ballester,639 el republicà Francesc Julià640 i el republicà Damià Rigo.641 El 
dilluns, 6 d'abril, en el Saló Oriental de Palma es féu un míting, presidit pel socialista Llorenç 

633 .- "Propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3 i "Actos de 
propaganda electoral del frente antimonárquico", a El Obrero Balear, núm. 1.511. Palma, dissabte, 11 d'abril de 
1931, pàg. 3. 
634 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria. 
635 .- Després de saludar els assistents i comentar que es trobaven en ple període electoral, afegí que "hasta 
hoy se nos ha imposibilitado hablar, cerrándonos la boca, y hollándose todas las libertades populares." Afegí, 
que aleshores es podia parlar, però "con sórdina, como los instrumentos musicales." Comentà les eleccions i 
esmentà que els futurs regidors antimonàrquics duien el programa de la moralitat, decència i honradesa "en todos 
los órdenes de la vida municipal." Acabà demanant al poble que votàs la candidatura del Front Antimonàrquic. 
"El mítin de Santa Catalina", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3.  
636 .- Féu referència al pacte estatal de tots els elements antidinàstics, dient que "ello no obedece al logra de 
unas actas de concejal sino al triunfo de la República." Seguidament, atacà durament els governs anomenats 
liberals i a "toda la grey reaccionaria. Cita los sucesos de Riotinto y la huelga de Málaga que demuestran la 
inexistencia de espíritu liberal en sus actuaciones. Invita al público para que luche por la candidatura de la 
conjunción antidinástica." "El mítin de Santa Catalina", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 
1931, pàg. 3. 
637 .- Intervinguè per incitar al poble per què "vote la candidatura que le dicte la conciencia, y a que se unan 
todos para que la Conjunción triunfe barriendo toda la podre monárquica." "El mítin de Santa Catalina", a 
Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
638 .- Llegí unes quartilles "historiando la génesis de la Dictadura y explicando con elocuente gesto la 
catastrófica actuación dictatorial germinadora del espíritu republicano que inunda todos los ámbitos ibéricos. 
Aboga para que todos los hombres dignos voten la única candidatura eminentemente democrática y popular: y 
termina con estas palabras: «Así lo exige el sentido común y el de la responsabilidad. Votemos por las izquierdas 
o sea por la República, y nuestros hijos nos lo agradecerán con lágrimas en los ojos porque abremos contribuído 
a su futuro bienestar y al del país.» "El mítin de Santa Catalina", a Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 
d'abril de 1931, pàg. 3. 
639 .- Segons la nota, molt breu, demanà que votassin la candidatura de la Conjunció i acabà la breu 
intervenció dient: «Viva la causa republicana.» "El mítin de Santa Catalina", a Ciutadania, núm. 31. Palma, 
dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
640 .- Comentà que "el 13 de Septiembre fatídico se rompió el pacto constitucional al llamar la Monarquía a 
un soldado audaz y sin escrupulos para que barriera toda la chusma de la vieja política tradicional." Afegí que les 
eleccions municipals "tienen un carácter nacional y eminentemente revolucionario." Continuà comentant 
l'evolució cap a la República que "hubiera sido posible por la abdicación real el 1917 depsués de la Asamblea de 
Parlamentarios, ahora es imposible. Sólo nos queda ya un camino único y depurador: la Revolución." Acabà 
dient que l'ajuntament  que sortís elegit havia de tenir un programa i que els electors havien d'empènyer als 
regidors perquè "esta barriada tenga una buena canalización de aguas; la reda de alcantarillado y un buen 
mercado" propi de la raval de Santa Catalina. Una veu del públic interrompè per dir que també calia sanejar el 
Jonquet i Julià l'afegí a les seves reivindicacions. En una segona intervenció, que tancà l'acte, Julià recomenà 
votar la candidatura "sin miedo, que no se encuentren indecisos ante las urnas" i proposà enviar telegrames 
demanant l'amnistia per a tots els presos político-militar-socials i altres a la mare de Galán i vidua i filla de 
García Hernández, "víctimas de la naciente república." "El mítin de Santa Catalina", a Ciutadania, núm. 31. 
Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3. 
641 .- Recordà que aquella era la seva barriada de la infantesa i "viene a defender los intereses del pueblo, 
del cual desciende, ya que sus ascendentos todos fueron proletarios, cuyos únicos títulos ostenta y con los cuales 
se honra." Parlà també dels comicis, dient que "hay que hacer todo lo necesario para triunfar en ellas, de lo 
contrario seréis siempre esclavos" i comentà que "hay que rebelarse y destruir el régimen actual impropio del 
siglo XX, de no hacerlo, no quedaréis como hombres sino peor que las mujeres." "El mítin de Santa Catalina", a 
Ciutadania, núm. 31. Palma, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 3.  
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Bisbal, en el qual intervingueren Francesc Villalonga, Josep Tomàs Renteria i Bisbal.642 El 
dimarts, 7 d'abril, en el Cine Doré dels Hostalets hi hagué un acte republicano-socialista, 
presidit pel socialista Rafel Rigo i en el qual parlaren Ramon García Galán, Sebastià 
Ferretjans, Francesc Villalonga, Jaume Bauzà, Emili Darder i Jaume Garcia.643 
També hi hagué un acte en la plaça de toros d'Inca, en el qual varen prendre part els inquers 
Serra, el president d'una societat obrera i Antoni Mateu i els ciutadans Francesc de Sales 
Aguiló, Francesc Villalonga, Luis Ferbal, Jaume Comas, Damià Rigo, Antoni Pou i Francesc 
Julià.644  
A Binissalem, el 6 d’abril també es féu un acte de propaganda electoral al Saló Cine, en el 
qual varen intervenir el president de l'entitat i els ciutadans Marià Aguiló, Jaume Comas, 
Francesc Julià, Ignasi Ferretjans i Antoni Pou.645 
A Búger, sense precisar la data, també hi hagué un míting en el qual els oradors des dels 
balcons del Centre Republicà es dirigiren als assistents que s'havien congregat a la plaça.646 
A Galilea, el divendres, 3 d'abril, la Joventut Republicana Federal féu un míting en el saló 
d'un cafè, en el qual varen intervenir Andreu Crespí647 i Marià Aguiló.648 
A Manacor, el diumenge, 5 d'abril, en el Teatre Principal, se celebrà un acte electoral i 
proamnistia, en el qual hi hagué representació dels pobles del districte de Manacor.649 Presidí 
l'acte el president del Comitè Republicà de Manacor, Antoni Amer i hi varen intervenir els 
manacorins Mas i Soler i els ciutadans doctor Jaume Comas, el “propietario”[sic] Francesc 
Julià, l'advocat Antoni Pou, el doctor Roglà i el socialista Ignasi Ferretjans, entre d'altres.650 El 
5 d’abril, també hi hagué actes de propaganda republicano-socialista a Artà, Capdepera, Sant 
Llorenç i Alcúdia, en els quals participaren Jaume Comas, Roglà, Antoni Pou, Francesc Julià i 
Ignasi Ferretjans.651 
El dimarts, 8 d'abril, la Unió Republicana Federal de Felanitx organitzà un míting en el local 
de la ciutat, cedit pel seu propietari Salvador Piña. Des de Palma s'hi traslladaren Marcial G. 
Roglà, Jaume Bosch Alemany, Jaume Comas Cladera, Francesc de Sales Aguiló, Francesc 
Julià Perelló i Antoni Pou Reus. Els dirigents de la Unió Republicana Federal de Felanitx, 

642 .- "Actos de propaganda electoral del frente antimonárquico", a El Obrero Balear, núm. 1.511. Palma, 
dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 3. 
643 .- "Actos de propaganda electoral del frente antimonárquico", a El Obrero Balear, núm. 1.511. Palma, 
dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 3. 
644 .- La breu crònica del setmanari federal deia que a l'acte hi havien assistit més de tres mil persones i que 
una banda de música animà l'acte amb els sons de La Marsellesa. Acabava dient que "No podemos dar siquiera 
una pequeña reseña de lo dicho [pels oradors]; nos falta espacio. Diremos sólo que siguiendo como sigue el 
despertar, pronto podremos decir que Inca es republicana." "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. 
Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
645 .- "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
646 .- "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
647 .- Posà de relleu el problema de les responsabilitats, explicant les maneres de fer complir els drets 
electorals. Afirmà que els republicans no hi anaven per "mendigar un voto, sino que, su misión era la de sembrar 
los ideales de Pí y Margall en lo más recondito de todos los corazones." "Propaganda Republicana", a 
Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
648 .- Marià Aguiló explicà breument els deures elementals del ciutadà i convidà als assistents a rebelar-se 
contra les coaccions i la ignomínia. "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 
d'abril de 1931, pàg. 4. 
649 .- La Almudaina, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2 publicà la convocatòria. 
650 .- Segons el corresponsal del setmanari federal, els oradors demostraren "claro y terminante que la 
salvación de España está en la República, y que por instinto de conservación, el pueblo debe dar los votos a los 
candidatos representantes del Frente Unico Antimonárquico." A més, els que prengueren la paraula a l'acte 
posaren de manifest que "para reparar en algo las injusticias cometidas por el actual estado de cosas, deben salir 
de las cárceles rápidamente todos los presos politicos y sociales." S'enviaren telegrames al Govern sol·licitant 
l'amnistia dels presos. També a l'acte sonaren "La Marsellesa" i "La Internacional." "Propaganda Republicana", a 
Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
651 .- "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 

 134 

                                                 



 

encapçalats pel president Pere Oliver Domenge –que era definit com “alma republicana y 
cuerpo viril del Partido”– i Jaume Mas, varen rebre la comissió de Palma i es dirigiren al local 
de celebració del míting, que estava ple de gent.652 Obrí l'acte Pere Oliver Domenge i varen 
intervenir els oradors ciutadans.653 
La crònica de propaganda republicana de Ciutadania comentava que també en aquells dies 
s'havien fet actes a Esporles, Puigpunyent i “en casi todos los pueblos”, igual que en tots els 
districtes electorals de Palma. Acabava dient que “como resumen de todo calificaremos sin 
temor a ser desmentidos, que Palma, Mallorca entera, durante estos últimos quince días ha 
vivido en plena actividad republicana; así queda dicho todo, sellándose esta actividad con el 
triunfo total en la contienda electoral simbolizando República o Monarquía.”654 
En una crònica dels actes de propaganda electoral del Front antimonàrquic, el setmanari 
socialista El Obrero Balear, deia: “Los mítines republicano-socialistas se suceden a granel en 
toda Mallorca, y en todas partes que hablan los oradores nuestros, son escuchados con enorme 
interés y los locales se abarrotan de público entusiasta que aplaude frenéticamente los 
conceptos emitidos por los republicanos y socialistas. No hay duda que España es republicana 
y prueba fehaciente de ello, es que acude en masa a oir las condenaciones de un régimen 
funesto y reponsable del desastre español. Esperemos pues el día 12, día en que el barómetro 
político nos dirá el grado de civilidad a que ha llegado el ciudadano español.”655 
El dissabte, 11 d'abril, a les 20 h. es convocaren tots els candidats del Front Únic 
Antimonàrquic, a més dels interventors i apoderats, a una reunió en el Centre Republicà 
Balear, del carrer de Sanç, núm. 11 amb la finalitat de rebre instruccions sobre els comicis 
municipals. També es convocaren a la mateixa hora als candidats, apoderats i interventors del 
districte 7è en el local de la Joventut Republicana Federal, del carrer de Cotoner.656 
El dissabte matí, 11 d'abril, una comissió integrada pels presidents de la UGT, del Partit 
Socialista i del Centre Republicà Federal, a més d'un representant d'Acció Republicana, 
visitaren el governador civil per denunciar coaccions del Partit Liberal, ja que segons notícies 
havia organitzat un “servicio especial” per conduir a les urnes tots els votants que directe o 
indirectament tinguessin relació amb la Companyia Transmediterrània.657 

652 .- Segons la crònica del corresponsal de Felanitx, "el local [...] estava atestado completamente, 
haciéndose difícil abrirse paso los oradores entre la multitud allí congregada." "Propaganda Republicana", a 
Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
653 .- Dissortadament, el corresponsal de Ciutadania no detalla les intervencions dels oradors de l'acte i 
assenyalà que "no disponemos de espacio para ni siquiera extractar lo dicho por los oradores, baste decir que 
estuvieron a la altura de las circunstancias." Afegix que les intervencions posaren "en claro lo que es hoy la 
España Monárquica, y lo que será mañana la España Republicana. Permaneció firme un extraordinario ánimo, 
sintetizando un éxito rotundo, claro y terminante para el republicanismo felanigense, que quedará demostrado en 
las elecciones." "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
El cronista d'El Felanigense apuntà que tots els oradors varen abogar, "en vibrante frase, por la proclamación de 
la república, como recurso supremo para acabar de una vez con la cadena de desastres con que España se ve 
agobiada. En el amplio almacen de la calle del Padre Aulí, en donde tuvo lugar la reunión, se congregaron hasta 
millar y medio de personas, quedándose fuera muchas otras." "Elecciones", a El Felanigense, núm. 2.831. 
Felanitx, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2?. 
654 .- "Propaganda Republicana", a Ciutadania, núm. 32. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
655 .- "Actos de propaganda electoral del frente antimonárquico", a El Obrero Balear, núm. 1.511. Palma, 
dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 3. 
656 .- "Ante las elecciones municipales. Convocatoria", a La Almudaina, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 
2 publicà la convocatòria.  
657 .- Denunciaven que s'havien establert "entre otras las siguientes agencias electorales: Cana Patas (7 
distrito) y Ca'n Boira (3 distrito), desde donde custodiados por agentes nombrados expresamente, y cuya misión 
es llevar una hoja-registro de l actitud de cada elector para que, así vigilados depositen «espontáneamente y 
voluntariamente», el voto en la urna." Carta del candidat republicà Josep Tomàs Renteria a la premsa. "Ante las 
elecciones municipales", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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A Palma, l’horabaixa de l’11 d’abril, pels carrers del Districte 2on es repartiren fulls 
anunciant una desfilada republicana d'automòbils. Molta de gent es congregà en la plaça d'en 
Coll fins que a les 20,15 va aparèixer una cotxada, encapçalada per una camioneta adornada 
amb la bandera i cartells que es llegia: “Ciudadanos, votad la República” i es llançaven 
proclames. Es varen recórrer festivament els carrers fins devers les 21 h.658 
Així mateix, un bon grup de professionals liberals de Mallorca s'adheriren al manifest “Al 
servicio de la República” dels intel·lectuals Marañón, Ortega y Gasset i Pérez de Ayala. 
Aquests signants eren els catedràtics Vicenç Tejada, Martínez Ferrando, Eyaralar, Gabriel 
Vives i Luis Ferbal; els notaris Enrique Molina, T. Llull, Zabaleta, i Gelabert; els artistes F. 
Bernareggi i C. Simonelli; el registrador Gómez de la Serna; els metges Roglà, Canet, Comas, 
Riera, Trujillo, Darder, Trián, A Maneu, J. Garau i J. Rovira; els enginyers Pascual i Garcia 
Moreno; els advocats Antoni Pou, M. Pou, Pancho Blanes i Joan March; els apotecaris Oliver 
i Calafell; el propietari Antoni Qués; els llicenciats en ciències Francesc de Sales Aguiló i 
Andreu Crespí; els industrials Francesc Julià, Moreira i Francesc Garcia; l'odontòleg Josep 
Tomàs Renteria; els fabricants Alonso i Pere Medina; els periodistes Miquel Estades i Jaume i 
Gabriel Font; l'empleat de banca Francesc Sancho; el corredor de comerç Joan Tomàs, a més 
d'Enrique Flores, Miquel Oliver, Andreu Barceló, Pau Mayol, Joan Serna i Jaume Trian.659 
 
4.3.4. El Partit Comunista 
El dissabte, 4 d'abril, el grup de Nuestra Palabra féu un acte de propaganda en l'antic local de 
la Joventut, del carrer del Socors, núm. 85.660 Així mateix, el candidat a regidor Miquel 
Llabrés publicà un article al setmanari Nuestra Palabra titulat "Luchemos para una España 
mejor."661 
El dia abans de les eleccions, el setmanari publicava en portada l'editorial “Nobleza obliga”, 
en el qual repetia que la República burgesa –que respectava la propietat– no resoldria el 
problemes dels obrers i que la República burgesa o obrera no s'establiria sinó era “tras una 
guerra civil y cuando el pueblo con las armas en la mano la traiga, es muy latente la fuerza 
borreguil que existe.” Es demanava encara quants d'obrers tornarien a votar per la Monarquia 
i afirmava que les eleccions “serán tan bárbaras como todas, despues de ocho años de 
mordazas, quince días de un poco de asueto y apenas con tiempo de abrir la boca y con las 
cárceles llenas de los mejores militantes de todos los partidos va a decirse que nos hemos 
pronunciado y que España es Monárquica, burla sangrienta, comedia soez a la que no 
debieran haberse prestado los antimonárquicos, este sainete bufo servirá para consolidar el 
régimen, sino al tiempo.” Comentava que la por a qualsevol innovació els restava vots i que 
no oblidaven que “los amigos que pudieran votar a nuestros candidatos no serían lo suficiente 
para sacarlos triunfantes.” Assenyalava que “Nuestros votos serían a favor de la Monarquía en 
nuestro caso y no cometeremos la tontería de dárselos, algún cuco habrá pensado que nosotros 
en la liza, era un número a favor de los repetidos marajás de Calarratjada y de Chorrigo y se 
habrá relamido de gusto, pero no era así ni lo es, ya pareció dolerle al «Correo» que los 
comunistas como dice no nos habíamos presentado a la proclamación, que candiditos resultan 
estos chiquillos.” Repetia que en principi “no nos era ni es agradable el tomar parte en 
elecciones de esta manera tan innoble, hubieran abierto las cárceles, decretado el cese al 
conculcador de la constitución y con tiempo indefinido para que el pueblo tuviera ocasión de 
capacitarse, solo entonces hubiéramos ido a las elecciones con gusto pero ahora con tales 
circunstancias es bochornoso.” Sentenciava que “Dejar de hablar en público en una tan corta 

658 .- "Ante las elecciones municipales", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 1. 
659 .- La Ultima Hora, núm. 12.384. Palma, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 5. 
660 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 2 publicà la convocatòria. 
661 .- LLABRÉS, Miguel: "Luchemos para una España mejor", a Nuestra Palabra, núm. 7. Palma, dissabte, 
11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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ocasión que se nos permite habría sido una falta de táctica, restar nuestros votos al frente 
antidinástico sería otra deserción de la cual no somos capaces.” Afegia que “En este país 
medio-eval con manifestaciones tan vergonzosas como las de Semana Santa no podemos de 
menos de amar la República, la querríamos obrera y campesina, repetimos no aminorará los 
efectos de la explotación la que nos traerán acaso los Republicanos españoles, y así siguiendo 
la línia marcada hemos combatido y combatimos a toda la burguesía que quiere solo 
entretener al pueblo con promesas que a nada conducirán.” Acabava l'editorial manifestant, en 
negreta, “¡Viva la República de obreros, soldados y campesinos!” i “¡VIVA RUSIA ROJA!”  
 
4.4. La proclamació de candidats 
El diumenge, 5 d'abril, les juntes municipals del cens electoral es varen reunir per a procedir a 
la proclamació de candidats a regidors. Així, en la sala de sessions de l'Ajuntament de Palma 
es constituí la Junta Municipal del Cens, presidida per Francesc Rius, entre les 8 i les 12 h. del 
matí. Varen ser proclamats els candidats del Partit Conservador, Partit Liberal, partits 
Autonomista i Regionalista, Front Únic Antimonàrquic, a més dels comunistes Jaume 
Cañellas (districte 2on) i Miquel Llabrés (districte 3er) i del regionalista Josep Terrades 
Gallur (districte 9è).662 Aquests tres darrers, però, retiraren les seves candidatures. 

 
 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 Total 
Núm. regidors 5 5 6 3 4 5 5 4 4 41 
Cada elector podia votar  3 3 4 2 3 3 3 3 3 27 
Núm. candidats 11 10 12 6 10 11 9 10 9 88 
Conservadors 2 1 1 1 1 2 1 1 1 11 
Region-auton. 3 3 4 2 3 3 2 3 2 25 
Liberals 3 2 2 1 3 3 3 3 3 23 
Rep. Federals 3 1 2 1 3 1 2 2 2 17 
Socialistes - 2 2 - - 1 1 - 1 7 
Reformistes - - - 1 - 1 - 1 - 3 
Comunistes - 1 1 - - - - - - 2 
 
El diari verguista El Día comentà la proclamació de candidats i afirmà que “¡Aún no 
asamos…! Los cambonistas dejaron ya de proclamar el domingo uno de sus candidatos –el 
señor Terrades por el distrito IX– que antes de la lucha ha sido ya baja. Esta baja inicia la lista 
de las que el cuerpo electoral introducirá el domingo en las filas afectas al salismo.”663 
El Día denuncià irregularitats de la Junta Municipal del Cens de Consell en la proclamació de 
candidats per l'estratègia dels regionalistes.664 
 
4.5. La designació de regidors per l'article 29 de la Llei electoral de 1907 
A les illes Balears, arran del que disposava l'article 29 de la vigent Llei electoral de 8 d’agost 
de 1907 –que establia que, quan el nombre de candidats proclamats era igual que el nombre 
que s'havia d'elegir, la proclamació de cadascun equivalia a la seva elecció– no es feren 
eleccions a 13 municipis de Mallorca i 2 de Menorca. 
El diumenge, 5 d’abril de 1931, es reuniren les juntes municipals del cens electoral dels 
municipis de les illes per fer la proclamació de candidats per a regidors del respectiu terme 

662 .- "La proclamación de candidatos a concejales en el Ayuntamiento", a La Almudaina, dimarts, 7 d'abril 
de 1931, pàg. 2. 
663 .- "Proclamación de candidatos", a El Día, núm. 3.056. Palma, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 
664 .- "El momento político de Mallorca. Lo que pasa en Consell", a El Día, núm. 3.055. Palma, diumenge, 
5 d'abril de 1931, pàg. 2, i "Consell", a El Día, núm. 3.059. Palma, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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municipal, segons disposaven els articles 26 i 27 de la Llei electoral i complir, a més, amb el 
que s’ordenava en l’article 29 de l’esmentada llei. Seguidament, el president declarà oberta la 
sessió i disposà que el secretari de la junta llegís els articles 24 i següents del Títol IV de la 
Llei electoral. Acabada la lectura, el president convidà els candidats perquè per ells mateixos 
o mitjançant els apoderats en forma legal, presentassin en el termini de 4 hores els que no 
haguessin fet ja les seves propostes de documentació o bé els certificats de les seves propostes 
o els documents justificatius del seu dret per a ser proclamats, i els que es trobassin en els 
casos 1r i 2n de l’article 24 i, respecte als del cas 3r del propi article, procedir de conformitat 
amb el que disposa l’article 27è. 
Acabat el termini i llegides les sol·licituds presentades demanant la declaració de candidats, 
s’examinà si els concurrents reunien les condicions exigides pels apartats 1r i 2n de l’article 
24è. Acte seguit, la junta declarava els candidats. Seguidament, en compliment de l’article 
27è, es llegiren les propostes d’electors, procedint, a continuació, la junta a confrontar les 
certificacions presentades amb les rebudes amb antelació pel president i trobant-se conformes 
i resultant venir proposats per suficient nombre d’electors, foren així mateix, proclamats 
candidats –tot i que generalment cap arribava amb aquest precepte.– 
Acabada la proclamació de candidats, el president disposà que, per districtes electorals, es fes 
constar el nombre de regidors que s’havien d’elegir en cada un dels districtes i els candidats 
proclamats. Quan resultava que el nombre de candidats proclamats era igual al de regidors 
que s’havien d’elegir en cada un dels districtes, la junta, per a òrgan del seu president, 
proclamava definitivament elegits els regidors als indicats candidats. Posteriorment, 
s’expedien als interessants les oportunes credencials i la junta acordava al mateix temps que, 
sense demora, es publicàs en la part exterior dels col·legis electorals les proclamacions fetes 
amb la finalitat que els electors i les meses poguessin saber que no hi hauria votació en el 
districte, de conformitat amb el que disposava l’article 29 de la Llei electoral. Finalment, 
s’aixecava la sessió i s’estenia una acta per duplicat, remitint un exemplar a la junta provincial 
i arxivant-se l’altre en la secretaria de la junta.      
El 5 d'abril, a les Balears, foren elegits per l’article 29 un total de 152 regidors, 121 dels quals 
corresponien a Mallorca i 31 a Menorca. L’aplicació de l’article 29 es féu a 13 municipis de 
Mallorca i a 2 de Menorca. Arran d’aquest fet, a Mallorca d’un total de 71.364 electors varen 
ser privats de poder votar la suma de 5.121 persones (7,18%). A Menorca, d’un total de 
10.154 electors, no pogueren dipositar el seu vot 3.971 (39,11%).  
A Mallorca, l’aplicació de l’article 29 possibilità la designació d’una àmplia majoria de 
regidors del Partit Liberal (60) –manquen les dades de Santa Margalida– i un empat entre els 
del Partit Conservador (21) i del Partit Regionalista (21). Així mateix, varen ser designats 13 
regidors independents monàrquics mentre que la conjunció republicano-socialista no 
n’aconseguí cap. D’aquesta manera, els liberals tingueren majoria absoluta en 8 ajuntaments 
(Banyalbufar, Costitx, Deià, Escorca, Lloseta, Mancor, Selva i Vilafranca) i els regionalistes a 
1 (Campanet). En canvi, els conservadors varen tenir majoria relativa a Fornalutx i a Lloret i 
els independents monàrquics a Sant Joan. 
A Menorca, l’aplicació de l’article 29 que es féu en els municipis d’Alaior i de Ciutadella 
generà una situació totalment diferent a la de Mallorca, ja que possibilità la designació de 12 
republicans radicals, 2 republicans de dreta i 2 socialistes mentre que els monàrquics 
independents aconseguiren 15 regidors.665  A Ciutadella, varen ser elegits 10 republicans, 2 

665 .- El 5 d’abril de 1931, a les 20,40 h. el governador civil envià un telegrama al ministre de la 
Governació en contestació de la circular telegràfica núm. 55, en el qual l’informava que “han sido proclamados 
art.º 29 en Ciudadela (Menorca) un democrata independiente, cinco monarquicos independientes, dos 
republicanos derecha, ocho republicanos indeterminados y dos sindicalistas, en demas pueblos provincia se ira a 
eleccion. Alayor (Menorca) cinco mil habitantes proclamacion artº 29 nueve monarquicos y cuatro 
republicanos.” Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 5. AHN. 
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socialistes, 1 demòcrata independent i 5 monàrquics independents. Aixó féu que els 
antidinàstics tinguessin la majoria absoluta amb 12 regidors.666 A Alaior, varen ser designats 9 
regidors monàrquics per les majories i 4 republicans per les minories (Joan Piris Mercadal, 
Francesc Servera Gomila, Josep Sans Triay i Basili Pons Goñalons).667 
El dilluns, 6 d'abril, el governador civil informà als periodistes que, segons les dades que tenia 
–tot i ser encara incompletes–, havien estat elegits regidors per l'article 29 a Mallorca i a 
Menorca, 81 monàrquics, 15 republicans i 2 socialistes.668 L'endemà, el governador 
completava les dades de regidors elegits per l'article 29, que pujaven a un total a les Balears 
de 104 monàrquics i 16 antimonàrquics. Així, doncs, per l'article 29 s'havien elegit 120 
regidors i quedaven per ser triats per elecció un total de 476.669  Novament, el 9 d'abril, des del 
Govern Civil es facilità a la premsa les darreres dades sobre els regidors elegits per l'aplicació 
de l'article 29 a les Balears en el bàndol monàrquic: 48 liberals, 15 centristes, 21 
conservadors, 6 regionalistes-conservadors, 1 demòcrata, 12 albistes i 27 independents. Per 
contra, en el bàndol republicà: 12 radicals i 2 de dreta republicana i, en el bàndol 
antimonàrquic: 2 socialistes i 12 indeterminats. En total, sumaven 146 regidors, 130 dels 
quals eren monàrquics i 16 antimonàrquics.670 
 
4.6. El dia de les eleccions 
Tot i l'aplicació de l'article 29 de la Llei electoral de 1907, el 12 d'abril, de totes maneres, se 
celebraren eleccions a 37 municipis de Mallorca. 
La campanya electoral acabà la mitjanit del dissabte 11 d'abril. La Llei electoral de 1907 
ordenava que el diumenge, a les 7 h del matí i en el local designat es constituïssin les meses 
per a admetre les credencials dels interventors i estendre l'acta oportuna. A les 8 h s'havien 
d'obrir les portes dels col·legis electorals per a fer les votacions, que havien de continuar 
sense interrupció fins a les 16 h, hora en què els presidents de les meses declararien tancada la 
votació. Acte seguit, començava l'escrutini.671  

666 .- La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, dimarts, 7 d'abril de 1931, publicà al centre de la portada, dins 
un requadre, a tres columnes, una nota que deia: "Primera jornada electoral. 
 Grandioso triunfo de la conjunción republicano-socialista en Ciudadela 
 Las izquierdas antidinásticas de Menorca obtuvieron anteayer un triunfo de gran resonancia 
conquistando por primera vez la mayoría del Ayuntamiento de Ciudadela. 
 Ante el crecimiento de nuestras fuerzas, que se inició hace ya muchos años, acentuado luego durante la 
época dictatorial, las menguadas fuerzas conservadoras, divididas, además , por luchas intestinas, perdida ya su 
fuerza y su prestigio, han hecho abandono, confesando de modo elocuente su derrota. […] 
 Nuestra victoria es rotunda y definitiva y al ser conocida en todo Menorca produjo indescriptible 
entusiasmo. 
 Transmitimos a la admirable democracia republicano socialista de Ciudadela nuestra cordial felicitación 
por su triunfo, que servirá para dar nuevo impulso a las izquierdas del resto de la isla en la lucha que han de 
librar en las urnas el próximo domingo." 
667 .- Segons la crònica de La Voz de Menorca, la derrota dels republicans s'havia produït "por diferencias, 
que solamente afectan a los asuntos de aquella localidad entre las izquierdas antidinásticas." "Proclamación de 
concejales y de candidatos", a La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 
668 .- "El artículo 29 en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 
669 .- "El artículo 29 en Baleares", a La Almudainadimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2 
670 .- "El artículo 29 en Baleares", a La Almudaina, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 2. Segons un full 
imprès, omplert a mà, de la Secció d’Ordre Públic del Ministeri de la Governació, en el conjunt de l’Estat 
s’havien elegit 1.493 centristes, 132 ciervistes, 2.978 conservadors, 2.697 liberals, 578 demòcrates, 451 albistes, 
140 reformistes, 205 altres constitucionalistes, 5.203 indepedents i 3.425 indeterminats, que sumaven 17.302; 
1.024 de dreta republicana, 296 radicals i 122 regionalistes; 281 socialistes, 1 comunista –a Lleida-, 490 
independents i 171 indeterminats, que pujaven a 2.385.Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. 
Exp. núm. 3. AHN. 
671 .- Articles 38 al 45 de la Llei electoral de 8 d'agost de 1907. 
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A Palma, el diumenge hi hagué gran animació i entusiasme per les eleccions.672 Des de 
primeres hores del matí, es concentrà molta de gent davant els col·legis electorals i la jornada 
va ser tranquil·la. Els candidats en cotxes es traslladaven d'un districte a un altre. També, hi 
havia cotxes conduïts per membres dels partits que traslladaven electors al seu col·legi. La 
possibilitat d'haver concedit als electors poder doblar la papereta feia aquesta mesura fos molt 
adoptada.673 A mesura que transcorria la jornada, augmentava la tensió dels membres dels 
partits polítics i es formaven grup de persones davant els col·legis. A primeres hores de 
l'horabaixa va recórrer els carrers de Palma un grup d'una trentena de joves que duien dues 
banderes vermelles i donaven crits de “Viva la República”, “Viva los Soviets y el 
comunismo.” Els comentaris giraven entorn de si la coalició liberal-conservadora trauria els 
35 candidats i que els sis llocs restants serien pels representants de la coalició republicano-
socialista. Quan es va saber el resultat de la votació en el districte 7è el candidat republicà 
Damià Rigo fou passejat sobre les espatlles per diversos carrers de la Raval. 
Hi hagué petits incidents arran d'algunes temptatives de compra de vots674 i d'intents d'agressió 
a un candidat –en el col·legi electoral de la Consolació–. Davant el local de la Joventut 
Republicana s'hagué de dissoldre la concentració sense incidents. 
La Almudaina destacava la imparcialitat de l'autoritat civil en els comicis i per aquest motiu 
comentava que “las elecciones del domingo en Palma pueden reputarse de las más sinceras 
celebradas.”675  
Devers les 20 h. es començaren a conèixer els resultats, tot i que mancaven dades d'alguns 
col·legis. Els resultats dels comicis provocaren una sorpresa en general a l'opinió, que 
reconeixien el triomf i la força dels liberals, el fracàs de la coalició liberal-conservadora que 
no havia tancat absolutament el pas als regionalistes i la brillant votació dels republicans i 
socialistes. 
 

4.7. Els resultats electorals 
 
4.7.1. Palma 
A Palma foren elegits 23 regidors liberals, 5 regionalistes, 5 republicans, 4 conservadors i 4 
socialistes. 

672 .- El governador civil declarava als periodistes l'11 d'abril que "el entusiasmo por las elecciones es 
grande." "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 2 
673 .- El comentarista de La Almudaina deia que "con lo que desorientaron a los que estaban acostumbrados 
a hacer cálculos sobre el curso de la lucha electoral, de ahí que a las primeras horas de la tarde nadie aún podia 
con certeza, como iba a ser el resultado de la elección." "Las elecciones municipales del domingo", a La 
Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 1. 
674 .- En el Molinar de Llevant "un hombre dedicado a la compra de votos, fué perseguido por un grupo de 
jóvenes antimonárquicos, ante lo cual se refugió aquel en un piso de las inmediaciones del Portixol, al que 
subieron los perseguidores, arrojando algunos muebles a la calle." En la secció cinquena del districte 6è 
ocorregué un fet entre "un comprador de vots" i un grup de joves republicans. "El indicado «comprador» hacía 
las adquisiones de votos en la puerta del Colegio electoral de la Plaza de Atarazanas, cuando llegó una nutrida 
representación de la juventud republicana, los que intimidaron al referido sujeto la ilegalidad que cometía, 
invitándole a desistir en su empresa. No se avino el tal individuo a las razones de los jóvenes y prosiguió en su 
tarea. Entonces los jóvenes se encararon con él, en tal forma que el individuo tuvo que emprender veloz carrera, 
seguido muy de cerca por ellos, teniendo que refugiarse en la barbería que hay en aquella plaza. No le sirvió 
aquel refugio, saliendo por un portal que aquel establecimiento tiene en el Paseo de Sagrera, dirigiéndose 
seguido de sus perseguidores a una de las sociedades náuticas, cerrando las puertas con llave para asegurar el 
refugio, terminando así el incidente sin más sucesos que algunos revolcones." Aquest grup de joves republicans 
recorregué altres col·legis electorals promovent alguns incidents, com en el col·legi de la placeta de Cavalleria i 
de la secció 4a del districte 6è "que se repartieron algunos bastonazos, siendo llamada la Benemérita, no 
teniendo esta que intervenir." "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
675 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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Per districtes, en el 1r, sortiren triomfants 3 liberals (Josep Tous Lladó, Pau Taronjí Aguiló i 
Josep Arbona Sans),  1 regionalista (Baltasar Forteza) i 1 conservador (Nicolau Cotoner Verí). 
Per contra, quedaren derrotats 1 conservador (Pere Morell Ripoll), 2 regionalistes-
autonomistes (Josep Pons Marquès i Jaume Lluís Pou) i 3 republicans (Antoni Pou Reus, 
Francesc de Sales Aguiló i Andreu Crespí Salom). 
En el 2n, aconseguiren la regidoria 2 liberals (Francesc Barceló Caimari i Joan Aguiló 
Bonnin), 1 republicà (Josep Tomàs Renteria) i 2 socialistes (Llorenç Bisbal i Ignasi 
Ferretjans). Els grans derrotats foren 1 conservador (Josep Vich Quetglas) i 3 regionalistes-
autonomistes (Josep Llabrés, Antoni Juan i Ignasi Palmer). 
En el 3r, tragueren l'acta de regidors 2 liberals (Pere Alou Bernat i Francesc Miret Carbonell), 
2 republicans (Francesc Villalonga Fàbregas i Emili Darder Cànaves) i 2 socialistes (Jaume 
Garcia Obrador i Jaume Bauzà). Quedaren derrotats 1 conservador (Joan Castell Ordinas), 2 
regionalistes-autonomistes (Josep Riutort Martínez i Joan Ramon) i 1 comunista (Miquel 
Llabrés). 
En el 4t, aconseguiren ser elegits regidors 1 liberal (Miquel Falconer Ferragut) i 2 
regionalistes (Josep Claverol i Bernat Rigo) mentre que no aconseguiren sortir elegits  1 
conservador (Gabriel Quetglas Amengual), 1 republicà (Josep Mas Rubí) 1 reformista (Josep 
Quetglas Amengual)  
En el 5è, sortiren elegits regidors  3 liberals (Melcior Cloquell Serra, Joan Pallicer Enseñat i 
Josep Mas Torres) i 1 regionalista (Pere Comas). Foren derrotats 1 conservador (Sebastià 
Moranta Pascual), 3 republicans (Manuel Cirer, Lluís Ferrer Arbona i Jaume Comas Cladera) 
i 2 regionalistes-autonomistes (Antoni Quintana i Antoni Martorell Munar). 
En el 6è, foren elegits 3 liberals (Cristòfol Serra Carbonell, Antoni Planas Rosselló i Pere 
Gual Moragues), 1 regionalista (Josep Quint Zaforteza) i 1 conservador (Jaume Guasp 
Perelló). Per contra, varen ser derrotats 1 conservador (Josep Salas Mulet), 1 republicà 
(Francesc Blanes Viale), 1 reformista (Ferran Pou Moreno), 1 socialista (Jaume Rebassa 
Garcia) i 2 regionalistes-autonomistes (Tomàs Rullan i Josep Llompart). 
En el 7è, varen aconseguir l'acta de regidors 3 liberals (Just Solà Vicens, Bartomeu Vaquer 
Franch i Josep Enseñat Alemany) i 2 republicans (Damià Rigo Mir i Francesc Julià Perelló). 
En canvi, resultaren derrotats 1 conservador (Guillem Palmer Moll), 1 socialista (Miquel 
Porcel Torrens) i 2 regionalistes-autonomistes (Josep Vidal Moranta i Pere Parets) 
En el 8è, foren elegits 3 liberals (Manuel Llofriu Cerqueda, Honorat Sureda Hernández i 
Rafel Togores Canals) i 1 conservador (Rafel Salas Pons). Foren derrotats 2 republicans 
(Lluís Ferbal Campo i Josep Martínez Ribera), 1 reformista (Germà Ballester Janer) i 3 
regionalistes-autonomistes (Bernat Jaume, Joaquim Morell i Antoni Rosselló). 
En el 9è, guanyeren la regidoria 3 liberals (Sebastià Simó Oliver, Tomàs Feliu Blanes i 
Francesc Planas Lallana) i 1 conservador (Joan Llabrés Frau) En canvi, varen ser derrotats 2 
republicans (Antoni Albertí Vanrell i Vicenç Tejada Garcia), 1 socialista (Miquel Navarro 
Campomar) i 2 regionistes-autonomistes (Joan Salas i Pau Alcover de Haro). 
 
Els resultats globals segons les dades del Govern Civil 
Des del Govern Civil de les Balears es comunicà al Ministeri de la Govercació, tal com ja 
s'havia fet amb els resultats de l'aplicació de l'article 29, les filiacions comptabilitatzades 
segons les dades que s'anaven rebent.  
En el Ministeri s'havien preparat uns fulls impresos de l'afiliació dels candidats, que es dividia 
en tres grans blocs: monàrquics –subdividits en centristes, ciervistes, conservadors, liberals, 
demòcrates, albistes, reformistes, altres constitucionalistes, tradicionalistes, independents i 
indeterminats–, republicans –també sudividits en dreta republicana, radicals i regionalistes– i 
antimonàrquics –detallats en socialistes, comunistes, independents i indeterminats.– 
Interessaven al Ministeri amb rapidesa els resultats dels municipis de més de 6.000 habitants. 
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El 13 d’abril, el governador civil envià un telegrama molt urgent al ministre de la Governació 
en el qual l'informava de les dades dels municipis, d'una banda, cap de Partit Judicial i, de 
l'altra, de més de 6.000 habitants.676 Així, segons les dades del Govern Civil, les principals 
poblacions de les Balears havien donat els resultats següents:  
Palma: 5 centristes, 4 conservadors, 23 liberals, 5 dreta republicana i 4 socialistes. 
Manacor: 4 centristes, 10 liberals i 6 dreta republicana. 
Inca: 18 independents monàrquics. 
Andratx: 11 albistes i 4 dreta republicana. 
Llucmajor: 5 conservadors, 6 albistes, 3 dreta republicana i 3 socialistes. 
Sóller: 9 centristes i 8 conservadors. 
Campos: 4 liberals i 10 independents monàrquics. 
Felanitx: 9 conservadors i 9 liberals. 
Pollença: 4 centristes, 6 conservadors i 6 liberals. 
Sa Pobla: 5 liberals i 11 independents monàrquics. 
Maó: 4 indeterminats monàrquics, 16 dreta republicana 1 socialista. 
Eivissa: 4 centristes, 5 conservadors i 6 albistes. 
Santa Eulàlia: 4 centristes, 5 conservadors i 5 albistes.677 
Mancaven arribar encara els informes dels ajuntaments de menys de 6.000 habitants, però 
aquelles primeres dades confirmaven la victòria dels partits monàrquics.  
Quan les dades passaren a ser definitives, a Mallorca i Eivissa, la victòria havia estat de forma 
inapel·lable per les candidatures monàrquiques. En canvi, a Menorca, la victòria havia 
correspost a les candidatures republicanes en la majoria de municipis. 
 
L'escrutini general de la Junta Municipal del Cens Electoral de Palma 
El 17 d’abril de 1931, en la sala capitular de l’Ajuntament de Palma es va reunir la Junta 
Municipal del Cens Electoral, presidida per Francesc Rius Ripoll,678 per procedir a l’escrutini 
general de les eleccions per a regidors verificades el 12 d’abril. Després de llegir els resums 
de les votacions de cada secció i de cada districte, es féu el resum general del resultat de la 
votació en cada un dels districtes, amb expressió dels vots obtinguts per cada candidat per 
ordre de major a menor resultat. Seguidament, el candidat Gabriel Quetglas Amengual 
reclamà contra la “validez de las votaciones realizadas en la sección tercera del Districto 
cuarto circunscripció primera y en las demás secciones de dicho distrito protestando de la 
nulidad de las elecciones por resultar que aparecen mas electores según las listas de votación 
que votos emitidos y porque se han cometido otras irregularidades electorales que se 
concretaran debidamente en los recursos que se entablen.” Així mateix, també es presentà un 
document signat per electors de diversos districtes en el qual es formulava una protesta davant 
la Junta Municipal fonamentada “en las grandes coacciones y sobornos de que fueron objeto 
numerosos electores en la elección de Concejales que tuvo lugar el dia doce de los corrientes 
presentan como pruebas dicen el testimonio de diversos electores y los adjuntos documentos y 

676 .- “Datos recibidos de cabezas de Partido- Manacor cuatro centristas diez liberales y seis de la derecha 
republicana – Mahon cuatro monarquicos indeterminados diez y seis de la derecha republicana un socialista – 
Ibiza cuatro centristas cinco conservadores y seis albistas – Inca diez y ocho monarquicos independientes = 
Datos recibidos de pueblos de sis mil o mas habitantes = Andraitx once albistas cuatro republicanos de la 
derecha – Lluchmayor cinco conservadores seis albistas tres republicanos de derecha y tres socialistas – Soller 
nueve centristas ocho conservadores – Campos cuatro liberales y diez monarquicos independientes – Felanitx 
nueve conservadores y nueve liberales – Pollensa cuatro centristas seis conservadores y seis liberales.”Fondos 
contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 7. AHN. 
677  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 4. AHN.  
678  .- Hi assistiren els vocals Bernat Barceló Rosselló, Josep Tous Ferrer, Joan Pieras Carbonell, Joan 
Martínez Masip, Mateu Modesto Ramis, Restituto Fraile Ruiz. Actes de les eleccions municipals del 12 d'abril 
de 1931. Sign. III-795/1. Arxiu General del Consell de Mallorca. 
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periodicos en la forma siguiente El Obrero Balear – La Almudaina – Ciudadania – Ultima 
Hora y una carta suscrita por D. Jaime Suau[,] una papeleta de votación con contraseña de la 
cual presentó protesta verbal el ciudadano Andrés Crespí, candidato del Distrito primero.” En 
conseqüència i d’acord amb la circular del ministre de la Governació feta pública per 
disposició del governador civil, varen sol·licitar que “quede en suspenso la constitución del 
Ayuntamiento.” Josep Quetglas va afegir la signatura a la protesta presentada en el document 
citat. El president de la Junta, de conformitat amb el que disposa l’article 52 i sense perjudici 
del que es resolgués definitivament sobre les protestes presentades, proclamà els regidors 
electes que havien aconseguit major nombre de vots escrutats per districtes.    
Seguidament i després d’aixecar acta i duplicar-la per remetre un exemplar al president de la 
Junta Provincial del Cens Electoral de conformitat amb l’article 53 i expedir certificacions 
parcials previngudes en l’article 54, així com també al batle de Palma una relació dels 
regidors proclamats i la fixació dels també regidors proclamats en cada un dels col·legis 
electorals.679 
 
4.7.2. La Part Forana de Mallorca 
Els partits antimonàrquics aconseguiren 89 regidors –62 dels quals eren republicans–, mentre 
que els monàrquics n'obtingueren 565.  
La força antidinàstica estava concentrada a Palma i en alguns municipis de la Part Forana com 
Llucmajor, Manacor, Esporles i Montuïri. Solament en aquests dos pobles guanyaren els 
partits antimonàrquics: a Esporles, resultaren elegits 5 socialistes, 2 republicans, 3 liberals i 1 
conservador; i a Montuïri, 7 republicans, 2 conservadors, 1 liberal i 1 independent. 
 
Alaró 
El municipi d'Alaró s'estructurava en dos districtes, el primer de dues seccions, amb un total 
de 653 electors, que elegia 7 regidors, i el segon, de secció única, amb 397 electors, que triava 
5 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Rafel Rosselló 
Salom, proclamà 16 candidats en el districte 1er680 i 9 en el districte 2on.681  
La participació en els comicis va ser molt alta: en el districte 1er (90,05%) i en el districte 2on 
(90,68%).  
En el districte 1er, es varen votar 15 candidats, 5 regionalistes (35,87%), 5 liberals (36,45%) i 
5 socialistes (27,41%), que optaren tots per la majoria. Varen ser elegits 4 liberals i 3 
regionalistes, mentre que cap dels socialistes, tot i fer un resultats notables, no aconseguiren 
cap regidoria. 

679 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931. Sign. III-795/1. Arxiu General del Consell 
de Mallorca. 
680  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral fou constituïda per Llorenç Rosselló Sampol (president) i per Pere Perelló Pizà i 
Antoni Mas Bennàsar, com a adjunts. Els interventors varen ser els regionalistes Joan Homar Fiol i Mateu Borràs 
Salas, els socialistes Arnau Rosselló Muntaner i Bernadí Campins Sastre i els liberals Joan Callejas Pons i 
Gabriel Campins Guardiola. El districte 1er, Secció 2ª, la mesa electoral fou constituïda per Enric Rosselló 
Salom (president) i com a adjunts Felip Palou Bibiloni i Jaume Guardiola Homar. Els interventors foren els 
regionalistes Melcior Rosselló López i Bartomeu Pizà Bibiloni, els socialistes Joan Sampol Rotger i Guillem 
Nicolau Sastre i els liberals Miquel Rosselló López i Josep Rosselló Lladó. (Actes de les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
681 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou presidida per Joan Alorda Planas i com a adjunts Josep Marcó Trafach i 
Teodor Ferrer Lladó. Els interventors foren els regionalistes Bartomeu Simonet Palou i Gabriel Bennàsar 
Sampol, els liberals Pere Homar Sastre i Francesc Rayó Simonet i els socialistes Bartomeu Mayol Rosselló i 
Andreu Sastre Riera. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
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En el districte 2on, es varen votar tres candidats de les tres candidatures i les diferències entre 
els regionalistes (41,69%) i els liberals (38,44%) foren més considerables. Els socialistes 
solament aconseguiren el 19,87%. Varen ser designats 3 regionalistes i 2 liberals. 
En total, hi hagué un empat en el nombre de regidors entre els liberals i els regionalistes, que 
obtingueren 6 regidors perhom. 
 
Alcúdia 
El municipi s’estructurava en dos districtes, d’una sola secció cada un. El 1r elegia 5 regidors 
–amb un total de 406 electors– i el segon, en triava 6 –amb 441 electors.– 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida pel jutge municipal 
Antoni Qués Torrens, proclamà 15 candidats en el districte 1er682 i 14 en el districte 2on.683  
La participació va ser també molt alta tant en el districte 1er (86,45%) com en el 2on 
(84,58%). Estratègicament, els electors varen triar entre la candidatura liberal-conservadora i 
la coalició entre els regionalistes, independents i republicans. En el districte 1er, resultaren 
elegits 3 liberals-conservadors i 1 independent i 1 regionalista –el candidat republicà quedà 
exclós per un sol vot– mentre que en el districte 2on, varen ser triats 4 liberals-conservadors, 
1 regionalista i 1 republicà. En el districte 2on hi hagué una protesta dels candidats Bartomeu 
Serra Bisbal (republicà) i Nicolau Truyol Martorell (regionalista) perquè l’independent 
Francesc Ques Ventayol “no es vecino de esta ciudad de Alcudia y por lo tanto está 
incapacitado para ser elegido concejal.”684 
En conjunt, resultaren triomfants la candidatura liberal-conservadora, amb 7 regidors, seguits 
de 2 regionalistes, 1 independent i 1 republicà. 
 
Algaida 
El municipi d’Algaida es dividia en dos districtes, el 1er de secció única –amb 383 electors 
que elegien 4 regidors– i el 2on, de dues seccions –amb 711 electors que triaven 8 regidors.–  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, es va reunir per proclamar els 
candidats en el districte 1er685 i en el 2on.686 

682  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única ubicada en el Teatre-Cine d’Alcúdia, la mesa electoral fou constituïda per Francesc Vives Camps 
(president) i com a adjunts Miquel Salom Serra i Jaume Ques Capellà. Els interventors foren els liberals-
conservadors Nicolau Truyol Cifre i Joan Ferrer Capó, els republicans Onofre Adrover Fullana i Antoni Fanals 
Sureda i els independents –vinculats al Partit Regionalista- Jeroni Truyol Bisbal i Bartomeu Pizà Guasp. (Actes 
de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
683  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, situada en l’Escola de Nins, la mesa electoral fou constituïda per Jaume Pomar Forteza (president) 
i per Joan Cifre Torrens i Tomàs Albertí Forteza, com a adjunts. Els interventors foren els republicans Antoni 
Massot, Gabriel Camps Colom, Antoni Vanrell i  Jaume Marquès Verger, i els liberals-conservadors Josep 
Rebassa Massanet i Pere J. Pomar Forteza. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-
943. AGCM). 
684  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM. 
685 .- El districte 1er, Secció única, la mesa electoral fou integrada per Pere Joan Oliver Vich (president) i 
com a adjunts Joan Amengual Ballester i Antoni Verger Mayol. Els interventors foren Joan Bibiloni Pou, Antoni 
Mulet Rafal, Francesc Mudoy Crespí, Mateu Garcias Ballester i Bernat Crespí Company, designats pels 
candidats Nicolau Ferragut Sans, Guillem Mulet Mulet, Antoni Fullana Llull i Pere Janer Rafal, però sense 
concretar cada un dels nomenats. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. 
AGCM). 
686 .- El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –ubicada a la Carnisseria- fou composta per Josep Pons 
Ripoll (president) i com a adjunts Guillem Fiol Sastre i Antoni Capellà Sastre. Els interventors foren Andreu 
Oliver Fiol, Jaume Falconer Puigserver, Melcior Ribas Amengual, Miquel Gelabert Oliver, Miquel Oliver 
Ramis, Joan Oliver Pujol i Josep Mascaró Mut, que varen ser designats pels candidats Joan Crespí Amengual, 
Miquel Oliver Vich, Llorenç Oliver Ramis i Cristòfol Capellà Arnau, però tampoc sense concretar cada un dels 
nomenats. En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada a l’Escorxador- fou integrada Pere Joan Mulet Pizà 
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En els dos districtes, la lluita electoral s’establí entre les candidatures del Partit Liberal, del 
Partit Regionalista i del Partit Conservador, que optaren per les majories. La participació va 
ser molt alta: del 81,72% en el districte 1er i del 79,04% en el 2on. 
En el districte 1er, la candidatura regionalista aconseguí la victòria, amb el 51,81% dels vots, 
fet que suposà l’obtenció dels 3 regidors de la majoria, mentre que el liberals aconseguiren el 
39,47% i 1 regidor. En canvi, en el districte 2on, els 6 regidors de la majoria foren pels 
liberals –que aconseguiren el 57,39% dels vots– mentre que els 2 de la minoria varen ser pels 
conservadors (31,54% dels vots). 
El 16 d’abril, en la sala consistorial, es va reunir la Junta Municipal del Cens Electoral, 
presidida per Miquel Balaguer Palou,687 per verificar l’escrutini general de l’elecció de 
regidors. En el districte 1er s’hagué que fer un sorteig entre Antoni Mulet Rafal i Pere Pujol 
Mulet per empat en el nombre de vots (124) i resultà designat el primer. Varen guanyar els 
liberals, amb 7 regidors, seguits de 3 regionalistes i de 2 conservadors. 
 
Andratx 
El municipi d’Andratx s’estructurava en tres districtes, el primer amb dues seccions (elegia 6 
regidors i votaven 957 electors),688 el segon amb una secció única (3 regidors i 418 electors)689 
i el tercer amb dues seccions, que corresponien al nucli de s’Arracó (6 regidors i 765 
electors).690 
En els tres districtes, la confrontació electoral es plantejà entre la candidatura liberal i la 
coalició republicana federal i socialista. La participació va ser relativament baixa: 55,17% en 
el districte 1er; 58,37% en el 2on, i 50,46% en el 3er. 
La victòria va correspondre en els tres districtes als liberals, essent el resultat més ajustat en el 
2on i el més ampli en el 3er. En el districte 1er foren elegits 5 liberals (56,35%) i 1 republicà 
federal (43,32%); en el 2on, 2 liberals (53,58%) i 1 republicans federals (44,58%), i en el 3er, 
5 liberals (69,67%) i 1 socialista (29,94%).  

(president) i com a adjunts Guillem Vanrell Fullana i Miquel Amengual Garí. Els interventors Antoni Mut 
Munar, Antoni Fullana Mulet, Miquel Gelabert Pujol, Gabriel Oliver Vich, Feliu Ballester Ballester i Jaume Juan 
Sastre, que varen ser designats pels candidats Miquel Ballester Munar, Jordi Juan Oliver, Miquel Oliver Vich i 
Antoni Sastre Oliver, però sense concretar cada un dels nomenats. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
687  .- Hi assistiren també com a vocals Joan Crespí Amengual, Antoni Munar Llompart, Pere Oliver Ribas, 
Llorenç Oliver Ramis i Bartomeu Vanrell Mulet. Actuava de secretari Joan Munar Ferratjans. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM). 
688  .- El districte 1er, Secció 1ª, la mesa electoral -situada a la Casa Consistorial- fou integrada per Maties 
Alemany Enseñat (president) i com a adjunts Maties Castell Simó i Sebastià Ferragut Ferrer. Els interventors 
foren el liberal Jaume Covas Alemany i el republicà federal Pere Joan Colomar Rosselló. En la  Secció 2ª, la 
mesa electoral –ubicada en el carrer del Pare Joan, núm. 8- fou composta per Onofre Balaguer Antich (president) 
i com a adjunts Francesc Vicens Morey i Antoni Bosch Alemany. Foren interventors, tot i que no figura en l’acta 
els candidats que els nomenaren, Gabriel Mir Covas i Lluís Juan Porcel. (Actes de les eleccions municipals del 
12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
689  .- El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –situada a Can Prim- fou integrada per Gabriel Palmer 
Enseñat (president) i com a adjunts Guillem Jofre Ferragut i Francesc Marcó Mandilego. Solament es nomenà un 
interventor, Gabriel Enseñat Simó, que tampoc no consta per qui va ser designat. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
690  .- El districte 3er, Secció 1ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola de Nines del carrer de la Font, núm. 
15- fou integrada per Santiago Gómez Cristobal i com a adjunts Jaume Palmer Rosselló i Jaume Ferrer Pujol. Els 
interventors foren Bartomeu Enseñat Alemany (republicà federal) i Ramon Castell Calafell (liberal). En la 
Secció 2ª, la mesa electoral –situada en l’Escola de Nins de s’Arracó- va ser composta per Josep Palmer Pujol 
(president) i com a adjunts Guillem Flechas Alemany i Miquel Llinàs Mir. Els interventors –sense constar per 
qui foren nomenats- varen ser Josep Alemany Flexas, Antoni Flexas Flexas, Joan Flexas Porcel i Joan Ferrà 
Castell. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
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En conjunt, els liberals albistes aconseguiren 12 regidories i els antimonàrquics 3 (2 
republicans federals i 1 socialista), uns resultats, però, que no reflectien les proporcions del 
nombre de vots, corregits pels sistemes de majories i minories. 
 
Artà 
El municipi d’Artà s’estructurava en dos districtes, ambdós de dues seccions, que elegien el 
primer 6 regidors (690 electors) i el segon, 7 (850 electors). 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida pel vicepresident Joan 
Esteva Flaquer, proclama 12 candidats en el districte 1er691 i 13 en el districte 2on.692 
La lluita electoral es plantejà entre la candidatura liberal –que en el districte 2on donà 
cobertura a un candidat antimonàrquic– i els independents monàrquics –alguns de tendència 
regionalista.– 
La participació va ser molt elevada, lleugerament superior en el districte 2on, amb el 86,82%, 
enfront del 84,20% del 1er. 
La victòria a ambdós districtes va ser pels liberals, que aconseguiren 4 regidories en el 
districte 1er i altres 4 en el 2on. Els monàrquics independents obtingueren 4 representants –2 
a cada districte– i també resultà elegit el candidat antimonàrquic del districte 2on.  
 
Binissalem 
El municipi s'estructurava en dos districtes, el primer de dues seccions (661 electors que 
havien d'elegir 6 regidors) i el segon, d’una secció (365 electors i 6 regidors).  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Gaspar Pons Vicens, 
proclamà 14 candidats en el districte 1er693 i 13 en el 2on.694  

691  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nines- va estar composta per Pere Josep Gili Buades 
(president) i com a adjunts Joan Cassellas Cassellas i Bartomeu Alzina Font. Els interventors foren els 
independents monàrquics Francesc Nicolau Sureda i Francesc Campins Pastor i els liberals Joan Sureda Oleo i 
Antoni Tous Servera. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en una cotxeria del carrer d’Antoni Blanes, 
núm. 2- fou integrada per Gabriel Bisquerra Carrió (president) i com a adjunts Miquel Oleo Sureda i Guillem 
Bujosa Ripoll. Els interventors foren Joan Vicens Massanet, Joan Fuster Forteza, Joan Sard Sureda i Miquel 
Fuster Catalina, però no figuren els candidats que els nomenaren. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
692  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció 1ª, la mesa –situada en l’antiga escola pública de nines- fou integrada per Antoni Esteva Amorós 
(president) i com a adjunts Guillem Carrió Pons i Julià Carrió Muntaner. Els interventors foren els independents 
monàrquics Josep Fuster Fuster i Antoni Massanet Casellas (independent monàrquic) i els liberals Ramon Valls 
Bonnín i Miquel Llaneras Flaquer. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’escola del carrer de Bellpuig- 
fou composta per Antoni Cano Garcia (president) i com a adjunts Joan Amorós Cassellas i Bartomeu Amorós 
Sancho. Els interventors foren els liberals Joan Llabrés Arrom i Mateu Carrió Esteva i els independents 
monàrquics Gabriel Cursach Mascaró i Pere Tous Lliteras. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931. Sign. III-794. AGCM). 
693  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a la Casa Consistorial- fou constituïda per Jaume Alorda Lladó (president) i 
per Gabriel Fiol Mayol i Joan Torrents Bibiloni, com a adjunts. Els interventors foren el conservador Lluc Balle 
Romaguera, el liberal Antoni Martí Pons, el regionalistes Antoni Amengual Riera i Antoni Pons Pons i els  
socialistes Joan Saletas Tricaset, Pere Pol Lladó i Miquel Esteve Pons. En la Secció 2ª, la mesa electoral fou 
formada per Andreu Abrines Pons (president) i com a adjunts Bartomeu Moyà Reus i Josep Rubí Salom 
(suplent). Els interventors foren Jaume Moyà Llabrés, Miquel Amengual Riera, Miquel Pons Pons, Jaume Rubí 
Vidal, Joan Amengual Riera, Jaume Bestard Mateu, Bartomeu Bestard Martí i Bartomeu Pons Abrines, però no 
figura en l’acta els candidats que els nomenaren. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. 
III-943. AGCM). 
694  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única –de la barriada de Robines-, la mesa electoral fou integrada per Miquel Albertí Pericàs (president) i 
com a adjunts Miquel Torrens Bestard i Andreu Moyà Pascual. Els interventors foren els regionalistes (consten 
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La lluita electoral es plantejà entre tres candidatures: la liberal-conservadora, la regionalista-
autonomista i la republicano-socialista. La participació en ambdós districtes va ser gairebé 
idèntica, al voltant del 78,8% dels electors. 
Va triomfar la coalició dels partits Liberal i Conservador en ambdós districtes, que aconseguí 
els 4 regidors de la majoria en cada un d’ells, tot i ser major el percentatge dels vots en el 
districte 2on (53,26%) que en el 1er (46,13%). Els regionalistes-autonomistes varen obtenir 
els 2 regidors de la minoria en cada districte, amb el 28,44% i el 27,55% dels vots 
respectivament. 
La gran derrotada fou la coalició republicana federal-socialista que no aconseguí treure 
representació, tot i fer el 25,22% en el districte 1er i el 18,27% en el 2on. 
En conjunt, els liberals-conservadors varen aconseguir 6 regidors i els regionalistes-
autonomistes, 4. 
 
Búger 
Electoralment, Búger s’estructurava en un districte únic, de 302 electors, que elegia els 9 
regidors que formaven la corporació municipal. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Tomàs Capó 
Payeras, proclamà 18 candidats.695 
La participació va ser molt baixa (41,72%) i, finalment, hi hagué una “componenda” que féu 
que els nou regidors a elegir es distribuïssin entre 4 liberals, 3 conservadors i 2 republicans, 
amb un repartiment de 84 vots a cada candidat. 
 
Bunyola 
El Municipi de Bunyola s’estructurava en dos districtes, amb una secció única, el primer dels 
quals corresponia al nucli d’Orient (319 electors que elegien 5 regidors) i el segon a la vila de 
Bunyola (266 electors que triaven altres 5 regidors).  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Gregori Estarellas 
Llinàs, proclamà 7 candidats en el districte 1er696 i 8 en el districte 2on.697 
A Bunyola, la lluita electoral es plantejà entre, d’una banda, la coalició entre els liberals i els 
conservadors i, de l’altra, els regionalistes. La participació va ser molt elevada en ambdós 

com a centristes) Bartomeu Alorda Vallès i Antoni Morey Martí, els republicans Llorenç Bennàsar Pericàs, 
Bartomeu Bibiloni Martorell, Llorenç Torrens Bestard i Antoni Cañellas Martí, el socialista Miquel Villalonga 
Nicolau i els liberals Miquel Moyà Pons i Jaume Moranta Ferrer. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
695 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte únic, 
secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola de nins- fou integrada per Jaume Capó Siquier (president) i 
com a adjunts Antoni Gelabert Beltran i Julià Alemany Villalonga. Els interventors foren els republicans Josep 
Capó Siquier i Rafel Socias Socias, els liberals Guillem Capó Saletas i Pau Buades Alemany i els conservadors 
Sebastià Mora Martí i Bernadí Amengual Payeras. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. 
Sign. III-943. AGCM). 
696 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, d’Orient, la mesa electoral fou integrada per Jordi Amengual Canals i com a adjunts Joan Mulet 
Palmer i Guillem Borràs Rosselló. Els interventors foren els liberals Gregori Negre Quetglas i Gabriel Castell 
Estarellas, els regionalistes Miquel Cañellas Borràs, Salvador Castell Borràs i Sebastià Cañellas Ramon i el 
conservador Cristòfol Dols Cabot. També el candidat Joan Estarellas Llinàs –que llavors no participà en la 
votació- també nomenà interventor Pere Riera Quetglas. 
697 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola Nacional de Nines- fou integrada per Arnau Amengual Colom 
(president) i com a adjunts Francesc Colom Creus i Rafel Colom Pons. Els interventors foren els regionalistes 
Miquel Pons Mayol, Andreu Negre Muntaner i Josep Palou Rosselló, els liberals Guillem Quetglas Cabot i 
Jaume Font Pascual i el conservador Joan Bruno Ignacio. També el candidat Antoni Nadal Muntaner –que 
després no figurà en la votació- nomenà Miquel Cabot Muntaner. 
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districtes: 87,46% en el 1er i 89,10 en el 2on. El dia dels comicis varen concórrer en les 
eleccions 6 candidats en el districte 1er i altres 6 en el 2on. 
Les regidories de la majoria en els dos districtes foren aconseguides pels liberals (4 regidors) i 
conservadors (2 regidors) –que aconseguiren el 57,07% dels vots en el districte 1er i el 
54,58% en el 2on– mentre que els llocs de la minoria varen ser pels regionalistes (4 regidors). 
Varen resultar derrotats un regidor regionalista en cada un dels districtes. 
 
Calvià 
El municipi de Calvià s’estructurava en dos districtes, de secció única, un per a Calvià (amb 
460 electors que elegien 6 regidors) i l’altre per es Capdellà (amb 287 electors que triaven 4 
regidors). 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, va proclamar els candidats en el 
districte 1er698 i en el 2on.699 
La participació va ser del 73,04% en el poble de Calvià i del 68,29% as Capdellà. Els comicis 
presentaren una distribució dels 10 regidors del consistori bastant dividit: 4 independents, 2 
liberals, 2 regionalistes, 1 conservador i 1 antimonàrquic. 
 
Campos 
El municipi de Campos s’estructurava en dos districtes, el primer de tres seccions (amb 1.059 
electors que elegien 7 regidors) i el segon de dues seccions (amb 627 electors que triaven 
altres 7 regidors). 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Antoni Fernández 
Vicens, proclamà 15 candidats en cada un dels dos districtes.700 

698 .- El districte 1er, la Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola Pública de Nines- fou integrada 
per Bartomeu Cañellas Pons (president) i com a adjunts Joan Cañellas Pons i Joan Bosch Sans. Foren 
interventors Jaume Marzo Salvà i Pere J. Terrasa Carbonell (nomenats pel candidat Julià Bujosa Sans), Domingo 
Barceló Barceló (nomenat pel candidat Guillem Vicens Nicolau), Miquel Cabrer Barceló (designat pel candidat 
Jaume Pallicer Pallicer), Nicolau Sans Ramon i Jordi Morey Vicens (nomenats pel candidat Sebastià Estades 
Cañellas), Raimon Martorell Vicens (nomenat pel candidat Francesc Planas Lladó) i Joan Planas Calafell (es 
proposà ell mateix). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
699 .- El districte 2on, Secció única, des Capdellà, la mesa electoral –ubicada en l’Escola Nacional de Nins- 
fou composta per Gabriel Pons Terrades (president) i com a adjunts Francisco Aguareles Blasco i Salvador 
Anollero Verger. Els interventors foren Guillem Palmer Palmer (nomenat pel candidat Josep Simó Simó), Mateu 
Morey Sastre (nomenat pel candidat Miquel Castell Vicens), Joan Lladó Palmer (nomenat pel candidat Francesc 
Terrasa Lladó), Bartomeu Esteva Flaquer (nomenat pel candidat Miquel Sastre Tous), Josep Garau Servera 
(nomenat pel candidat Pere Cabrer Jofre), Antoni Vicens Arbós (nomenat pel candidat Bartomeu Verger 
Enseñat) i Julià Colomar Vich (nomenat pel candidat Joan Palmer Genovart). (Actes de les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
700 .- El districte 1er, Secció 1ª, la mesa electoral –situada als baixos de la Casa Consistorial- fou integrada 
per Bartomeu Ballester Ginard (president) i com a adjunts Pere Joan Aguiló Miró i Joan Veny Vanrell. Els 
interventors foren els monàrquics independents Lluc Fullana Garcias, Antoni Soler Ballester, Blai Garcias Rigo, 
Gabriel Ginard Alou, Lluc Nicolau Sala, Rafel Obrador Prohens, Andreu Mas Lladó, Llorenç Pizà Servera i Joan 
Coll Moll, i els liberals Bernat Santandreu Sala, Bartomeu Rigo Mas, Llorenç Pons Mayol i Jaume Moll Sala. En 
la Secció 2ª, la mesa electoral –situada a l’Hospital- va estar composta per Miquel Ginard Alou (president) i com 
a adjunts Jaume Ballester Mas i Miquel Ferrer Coll. Els interventors varen ser els monàrquics independents 
Miquel Aguiló Forteza, Bartomeu Mas Blanch, Gabriel Mas Ginard, Bartomeu Ginard Garcias, Guillem Mas 
Ginard, Rafel Ginard Nicolau, Bartomeu Roig Artigues, Joan Tous Bujosa, Gregori Ollés Mayol i Pere Joan 
Miró Forteza, i els liberals Onofre Oliver Garcia, Joan Monserrat Oliver, Rafel Mas Mascaró i Damià Alou 
Oliver. En la Secció 3ª, la mesa electoral –ubicada en el núm. 11 del carrer de la Unió- fou integrada per Joan 
Garcias Moll (president) i com a adjunts Jaume Ayarte Mercadal i Pere Ginard Alou. Els interventors foren els 
monàrquics independents Pere A. Mas Vidal, Pere Coll Ginard, Joan Moll Ballester, Antoni Ferrer Terrasa, Joan 
Mascaró Reus, Damià Obrador Caffaro, Guillem Vadell Oliver i Jaume Garcias Mas, i els liberals Sebastià Orell 
Monserrat, Joan Ballester Burguera, Bartomeu Prohens Roig i Bartomeu Mas Antich. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM) 
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La lluita electoral, en ambdós districtes, es va establir entre els liberals i els independents 
monàrquics, que el dia de la votació presentaren cinc candidats perhom a ambdós districtes. 
La participació va ser molt elevada, tant en el districte 1er (93,30%) com en el 2on (94,90%). 
En el districte 1er varen aconseguir les 5 regidories de la majoria els monàrquics independent 
(53,19% dels vots) mentre que les 2 de la minoria foren pels liberals (46,77%). En canvi, la 
lluita en el districte 2on va ser molt igualada, però obtingueren les 5 regidories de la majoria 
també els monàrquics independents (50,42%) mentre que les 2 de la minoria varen ser pels 
liberals (49,41%). Tot i aquesta igualtat, en conjunt, els monàrquics independents varen treure 
10 regidors i els liberals solament 4. 
 
Capdepera 
El municipi de Capdepera s’estructurava en dos districtes, de secció única. El 1er tenia 430 
electors i elegia 6 regidors, mentre que el 2on, en tenia 402 i triava 5 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Antoni Caldentey 
Flaquer, proclamà 10 candidats en el districte 1er701 i 9 en el 2on.702  
La disputa electoral es va establir entre els liberals, els regionalistes –amb alguns 
independents (definits com a neutres) i la coalició republicana-socialista. Els liberals anaren 
en ambdós districtes per les majories mentre que els regionalistes i els republicans i socialistes 
ho feien per les minories. 
Sens dubte, la lluita electoral propicià una participació molt elevada, tant en el districte 1er 
(87,91%) com en el 2on (86,07%).    
Els liberals varen resultar guanyadors en el 1er i en el 2on districte, amb el 61,78% i el 
46,34% dels vots. D’aquí es dedueix una àmplia majoria liberal en el districte 1er mentre que 
en el 2on la lluita va ser més renyida entre els liberals i els regionalistes. Per contra, els 
candidats republicans i socialistes solament aconseguiren l’11,81% en el districte 1er i el 
10,50% en el 2on, quedant sense representació en el consistori gabellí. 
En conjunt, varen resultar elegits 8 regidors liberals –5 en el districte 1er i 3 en el 2on– i 3 
regionalistes. 
 

 El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nins- fou composta per Antoni 
Nicolau Sala (president) i com a adjunts Francesc Bordoy i Antoni Ferrer Coll. Els interventors foren els 
independents monàrquics Pau Cerdà Mas, Mateu Oliver Mas, Joaquim Pomar Fuster, Joan Moll Salom, Antoni 
Prohens Ballester, Antoni Ballester Ballester, Miquel Moll Ginard i Llorenç Ballester Ballester, i els liberals 
Guillem Coll Moll, Sebastià Rigo Lladó, Melcior Taberner Noguera, Tomàs Ferrer Oliver, Antoni Xamena 
Lladó i Joan Puigserver Nicolau.   
 En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en el carrer de la Plaça, núm. 14- fou integrada per Rafel 
Caldentey Gayà (president) i com a vocals Antoni Mercadal Vidal i Joan Veny Verdera. Els interventors varen 
ser els independents monàrquics Joan Garau Garau, Gregori Taberner Mesquida, Miquel Mir Llull, Guillem 
Moll Salom, Mateu Mas Moll, Antoni Prohens Oliver, Bartomeu Garcias Mesquida, Antoni Mas Ballester, 
Miquel Pomar Aguiló i Lluís Roig Prohens, i els liberals Miquel Adrover Vidal, Bartomeu Blanch Garcia, Joan 
Lladó Mulet i Joan Oliver Ginard. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. 
AGCM). 
701 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, de la Caixa Rural, la mesa electoral fou integrada per Joan Ferrer Font (president) i com a adjunts 
Lluís Nebot López i Antoni Alzamora Carrió. Foren interventors els constitucionalistes Antoni Garcia Flaquer i 
Pere Josep Amengual Melis, el republicà socialista Bartomeu Gili Sirer, i els liberals Joan Pellicer Alzina i 
Gabriel Flaquer Massanet. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
702 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola de Nins- fou composta per Miquel Massanet Garau 
(president) i com a adjunts Joan Massanet Garau i Jaume Vaquer Melis. Els interventors foren els liberals 
Miquel Reus Massanet i Llucià Serra Vaquer, els regionalistes-autonomistes Bartomeu Alzamora Carrió i Antoni 
Terrasa Pascual, i el socialista Sebastià Nebot Prats. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. 
Sign. III-794. AGCM). 
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Consell 
Consell constava d’un districte únic, amb una sola secció, integrada per 452 electors, que 
elegien els 9 regidors que formaven el consistori municipal. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Baltasar Isern Vidal, 
proclamà 12 candidats (3 liberals, 3 conservadors i 6 regionalistes-autonomistes).703 Així, 
doncs, la disputa electoral es plantejà entre la coalició liberal-conservadora i la candidatura 
regionalista-autonomista, ambdues lluitant per les majories. El dia de la votació s’afegí un 
candidat republicà-socialista que solament aconseguí 10 vots. 
La participació, afavorida per la lluita electoral, va ser molt elevada (80,09%) i va resultar 
guanyadora la coalició liberal-conservadora, que aconseguí el 52,70% dels vots i els sis 
regidors per la majoria, mentre que la candidatura regionalista-autonomista, amb el 46,83%, 
obtingué 3 regidors. El candidat republicà socialista únicament tragué el 0,47% dels vots. 
Com a resultat d’aquells comicis, el consistori conseller quedà equilibrat amb 3 regidors 
liberals, 3 conservadors i 3 regionalistes-autonomistes. 
 
Esporles 
El municipi d’Esporles s’estructurava electoralment en dos districtes, de secció única. El 1er, 
amb 448 electors, elegia 6 regidors mentre que el 2on, amb 413, en triava 5. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Bartomeu March 
Palou, proclamà 10 candidats en el districte 1er704 i 7 en el 2on.705 La lluita electoral en el 
districte 1er es va establir entre els liberals i la candidatura socialista i republicana, i en el 
districte 2on, entre els socialistes i republicans i els conservadors, que optaven a les majories. 
Hi hagué un acord entre els liberals i els conservadors, que es distribuïren els vots dels dos 
districtes, els liberals en el 1er i els conservadors en el 2on. En el districte 1er també va ser 
votat un candidat regionalista que, sens dubte, també dividí el vot de la candidatura liberal. 
La participació va ser lleugerament superior en el districte 2on (77,24%) que en el 1er 
(74,78%). 
La victòria en ambdós districtes va ser per la llista republicano-socialista, que aconseguí el 
61% dels vots en el districte 1er i el 59,39% en el 2on, que va obtenir les regidories de les 
majories. Va ser l'únic municipi de Mallorca, juntament amb Montuïri, en què varen resultar 
triomfadors els candidats del Front únic Antimonàrquic, amb 7 regidors antimonàrquics –5 
socialistes i 2 republicans–, mentre que els liberals n'aconseguiren 2 i els conservadors altres 
2. 
 
 
 

703 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte únic, 
secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nins- fou composta per Jaume Fiol Garau (president), i 
com a adjunts Gabriel Pol Bibiloni i Joan Barceló Rigo. Els interventors foren el regionalista Miquel Company 
Campins i els liberals Sebastià Company Company i Bartomeu Ramonell Mulet. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
704 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, la 
Secció única, la mesa electoral –ubicada en la Casa Consistorial- fou integrada per Mateu Mulet (president) i 
com a adjunts Tomàs Sastre Sastre i Joan Tomàs Bujosa. Els interventors foren els liberals Antoni Arbona 
Camps i Atilano Gómez Martí, i els republicans Bartomeu Sastre Sastre i Pere Lladó Estarellas. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
705 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, la 
Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola Pública de Nins- fou composta per Jaume Matas Arbos 
(president) i com a adjunts Francesc Llinàs Garau i Miquel Sastre Arbos. Foren interventors els socialistes Joan 
Font Vila i Miquel Seguí Bosch, el conservador Rafel Bosch Nadal i Pere Salas Mir, que va ser nomenat pel 
candidat Jaume Muntaner. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
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Felanitx 
La ciutat de Felanitx s’estructurava en 4 districtes, cada un d’ells dividits en dues seccions. 
Els districtes 1er, 2on i 3er elegia 5 regidors perhom mentre que el 4art en triava 3.  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Pere A. Reus 
Bordoy, es reuní per proclamar 12 candidats en el districte 1er;706 11 en el districte 2on;707 10 
en el districte 3er,708 i 7 en el districte 4art.709 

706 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el carrer del Convent núm. 34- fou integrada per Joan Mestre Vadell 
(president) i com a adjunts Joan Adrover Vaquer i Andreu Adrover Rigo. Els interventors –tot i no figurar els 
candidats que els nomenaven- foren Antoni Sureda Obrador, Joan Miquel Adrover, Miquel Barceló Soler, Mateu 
Oliver Bauzà, Sebastià Obrador Vaquer, Cristòfol Bennàsar Nadal, Cristòfol Rosselló Rosselló, Josep Sirer 
Amengual, Antoni Tugores Adrover, Jaume Oliver Oliver, Gabriel Jordà, Adolfo Ramírez Trabancal, Bartomeu 
Puig Tugores i Miquel Garcias Monserrat. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en el carrer de Prohisos- 
fou composta per Joan Falcó Barceló (president) i com a adjunts Bartomeu Mestre Bennàsser i Miquel Adrover 
Bonet. Els interventors foren Jaume Tauler Mesquida, Joan Fiol Riera, Nicolau Ramis Ferragut, Bernat 
Mesquida Oliver, Lucià Cirer Amengual, Miquel Nicolau Valens, Joan Mesquida Rivero, Antoni Ferrer Castell i 
Antoni Barceló Tauler. També foren nomenats interventors Miquel Veny Alou, Antoni Estelrich Garcias, Pere 
Maura Bennàser, Martí Xamena Ramon, Josep Ignasi Bonnín Miró, Miquel Andreu Cantallops i Llorenç 
Sagrera, que no figuren en la relació de l’acta de la votació. No consten els candidats pels quals foren nomenats. 
(Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
707 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a l’Hospici, núm. 1- va ser integrada per Antoni Gayà Adrover i com a 
adjunts Joan Adrover Adrover i Joan Grimalt Grimalt. Els interventors foren Joan Obrador Estelrich, Jaume 
Obrador Fiol, Jaume Albons Barceló, Francesc Riera Alzamora, Martí Alvárez Sánchez, Joan Ferragut Mondo, 
Jaume Forteza Maimó, Gaspar Fuster Segura, Antoni Lucena Sagrera, Josep Orpí Gomila, Antoni Obrador 
Nicolau, Miquel Vicens Veny, Bartomeu Amorós Cabrer i Joan Xamena Adrover. Tampoc no figuren els 
candidats pels quals foren nomenats. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola de Nines- fou 
integrada per Miquel Rigo Puig (president) i com a adjunts Domingo Andreu Maimó i Bartomeu Adrover 
Adrover. Els interventors foren els republicans federals Miquel Julià Siquier, Jaume Mas Garcia, Antoni Vaquer 
Obrador i Francesc Soler Aulí; Cosme Adrover Bauzà i Antoni Ramon Pons, tots dos proposats pels candidat 
Bartomeu Bennàssar, que després no giura en els resultats de la votació; Antoni Bauzà Binimelis i Pere 
Bennàssar Obrador, ambdós proposats pel candidat Sebastià Vaquer, que després no consta en els resultats de 
l’escrutini; Nicolau Puig Vallros i Miquel Estelrich Nicolau, que varen ser proposats pel candidat Pere Arnau, 
que després tampoc figura en els resultats; els regionalistes conservadors Onofre Serra Julià i Antoni Roig Roig; 
i els liberals Maties Mayol Fuster, Magí Binimelis Artigues i Miquel Nadal Lladó. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
708 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. En el districte 3er, 
Secció 1ª, la mesa electoral – situada al carrer Nou- fou composta per Jaume Adrover Adrover (president) i com 
adjunts Salvador Vadell Adrover i Miquel Mayol Nicolau. Els interventors –encara que no consten els candidats 
que els nomenaren- foren Bartomeu Mestre Bennàser, Miquel Bennàser Juan, Joan Binimelis Antich, Sebastià 
Mestre Sagrera, Cosme Serra Soler, Rafel Andreu Vicens, Antoni Adrover Bonet, Nicolau Bordoy Lladò, 
Crisfòfol Julià Capó, Jaume Nadal Binimelis, Nicolau Oliver Bennàsar i Guillem Barceló Barceló. En la Secció 
2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola Superior de Nins- fou integrada per Francesc Forteza Cortès 
(president) i com a adjunts Gabriel Roig Sastre i Francesc Adrover Alou. Els interventors foren els regionalistes 
conservadors Mateu Obrador Barceló, Marc Vidal Ramis, Josep Vicens Roselló i Antoni Prohens Tauler; els 
republicans federals Damià Mas Suñer, Joan Piña Artigues, Miquel Caldentey Obrador i Andreu Pou Mesquida; 
els liberals Cosme Mayol Uguet i Aleig Rotger Fiol. També foren designats interventors pel candidat Miquel 
Barceló –tot i que després no figura en la votació- Antoni Vicens Grimalt i Joan Gomila Maimó. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
709 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 4art, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a Son Sart- fou integrada per Joan Obrador Bordoy (president) i com a 
adjunts Mateu Tauler Oliver i Guillem Adrover Adrover. Els interventors foren els regionalistes conservadors 
Antoni Antich Obrador, Jaume Rigo Manresa, Antoni Antich Caldentey i Miquel Vaquer Obrador; els 
republicans federals Miquel Amengual Roig i Josep Sbert Portell; i els liberals Joan Simonet Pomar i Jaume 
Barceló Escalas. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en una cotxeria del carrer d’Ordinas- fou integrada 
per Francesc Grimalt Dalmau (president) i com a adjunts Antoni Company Pujol i Joan Adrover Adrover 
(suplent). Els interventors foren els liberals Sebastià Capó Adrover, Francesc Grimalt Adrover i Joan Sard 
Servera; el regionalista conservador Joan Roig Bennàssar. També foren designats interventors Joan Manresa 
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La lluita a Felanitx es va establir entre les candidatures liberal, regionalista conservadora i 
republicana federal. En els tres primers districtes les tres candidatures optaren a les regidories 
de les majories –amb tres candidats perhom.– En canvi, en el districte 4art, anaren per 
majories els liberals i els regionalistes mentre que els republicans federals ho feien per la 
minoria. 
Els liberals guanyaren en el districte 1er (47,05%) i 2on (49,37%), mentre que en el 3er hi 
hagué gairebé un empat entre els liberals (42,14%) i els regionalistes conservadors (42,42%) i 
en el 4art, obtingueren la victòria els regionalistes conservadors (51,24%). Pel que fa als 
resultats dels republicans federals, en cap districte passaren del 20% dels vots i el millor 
resultat ho feren en el districte 2on (18,51%) i el pitjor en el 4art (5,56%). 
Els regidors per districtes, els liberals aconseguiren 3 regidors de les majories en el 1er i en el 
2on; els 2 de les minories en el 3er i 1 també de les minories en el 4art. Els regionalistes 
conservadors obtingueren 2 regidors en el districte 1er i 2on; 3 de les majories en el 3er, i 2 
també de les majories en el 4art. Els republicans federals, que varen ser els grans derrotats, no 
obtingueren representació. En conjunt, hi hagué un equilibri en el resultat ja que els 
conservadors regionalistes i els liberals aconseguiren 9 regidors perhom. 
 
Inca 
La ciutat d’Inca s’estructurava en tres districtes, el 1er de dues seccions –1.261 electors que 
elegien 10 regidors; el 2on, de dues –535 electors que triaven 4 regidors–, i el 3er, d’una –432 
electors, que elegien altres 4 regidors.– 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Rafel Ferrer Seguí, 
proclamà 17 candidats que s’havien d’elegir en el districte 1er;710 7 en el 2on,711 i altres 7 en el 
3er.712 

Taberner i Miquel Manresa Vidal –ambdós designats pel candidat Joan Binimelis Vadell, que després no figura 
en la votació-, i Joan Manresa Isern -nomenat pel candidat Miquel Bordoy Oliver, que després no consta en 
l’escrutini. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
710 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. El districte 1er, Secció 1ª, la 
mesa electoral  fou constituïda per Antoni Beltran Domenech (president) i com a adjunts Miquel Ramis Pujadas i 
Sebastià Aguiló Segura (suplent). Els interventors foren liberal Joan Estrany Ferrer, Miquel Pujadas Borràs, 
Sebastià Palou Garau, Jaume Coll Saurina i Arnau Gual Pujol; i els republicans Tomàs Corró Ferrer i Josep 
Amengual Barceló. En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada al carrer de Dureta, núm. 9- fou integrada per 
Andreu Beltran Alzina (president) i com a adjunts Guillem Mateu Ferrer i Joan Buades Domenech. Els 
interventors foren els republicans Llorenç Socias Cañellas, Antoni Coll Vila, Llorenç Gelabert Ramis i Bartomeu 
Prats Coll; els conservadors Pere Vallespir Figuerola i Bernat Solivellas Gelabert, i els liberals Pau Sastre Riera, 
Francesc Aguiló Pomar i Ángel Garcia Carrasco. En la Secció 3ª, la mesa electoral –ubicada a la Quartera-fou 
constituïda per Pere Perelló Rosselló (president) i com a adjunts Andreu Ferrer Jaume i Miquel Miralles Janer. 
Els interventors –que no estan identificats pels candidats que els presentaren- foren Damià Socias Coll, Jeroni 
Massip Llompart, Josep de Miguel Álvarez, Bartomeu Fluxà Mut i Jaume Ferrer Garí. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943). 
711 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. En el districte 2on, Secció 
1ª, la mesa electoral –situada en el carrer del Torrent- fou formada per Jordi Bisellach Reus (president) i per 
Miquel Arrom Ribot i Jaume Ferrer Garí (suplent) com a adjunts. Els interventors foren els republicans Honorat 
Noguera Riutort, Jaume Gelabert Saletas i Jaume Figuerola Ferrer; i els liberals Pere A. Pieras Nicolau i Jaume 
Rosselló Mut. En la Secció 2ª, la mesa fou integrada per Gabriel Oliver Llompart (president) i com a adjunts, 
Josep Oliver Campins i Marià Calderón Luna. Els interventors foren els liberals Pau Rebassa Sastre, Miquel 
Pieras Beltran, Gabriel Pieras Beltran i Sebastià Beltran Martorell; i els republicans Antoni Beltran Company, 
Llorenç Mateu Ferrer, Francesc Brunet Gelabert i Antoni Davó Llabrés. (Actes de les eleccions municipals del 
12 d’abril de 1931. Sign. III-943). 
712 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. En el districte 3er, Secció 
única, la mesa –situada a l’Escola Pública de Son Gualí- va estar integrada per Jordi Llobera Ramis (president) i 
per Pere Colí i Gabriel Fuster Cortès, com a adjunts. Els interventors foren el socialista Miquel Rayó Pujadas i el 
republicà Jaume Campaner Llompart; els liberals Miquel Llompart Planas i Ignasi Colí Gómez; i els 
conservadors Llorenç Gomila Amengual i Antoni Fornés Perelló. També el candidat Ramon Perelló –que no 
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Així, s'enfrontaren en els comicis dos blocs: el monàrquic –format pels liberals i 
conservadors– i l'antidinàstic –integrat per republicans i socialistes.– 
Durant la campanya, els mitjans de propaganda foren diferents, ja que els monàrquics feren 
una campanya discreta, mentre que els antidinàstics dugueren a terme una gran tasca pública, 
amb mítings i actes diversos.  
El dia de les eleccions, després d'obrir els col·legis electorals, els electors anaren massivament 
a votar. La participació, amb una animació extraordinària a la ciutat mentre que  diversos 
cotxes recorrien els llocs més cèntrics per fer propaganda republicana, més alta va 
correspondre al districte 2on (81,12%), seguit del 1er (80,10%) i del 3er (76,39%).713  
Tot i aquesta notable participació, al migdia, semblava que el triomf seria pel bloc dinàstic i, a 
les 16 h., es començà a fer l'escrutini. En el districte 1er, s’elegiren per les majories 7 regidors 
liberals (52,98%) mentre que els 3 de les minories foren pels conservadors (21,47%). En el 
districte 2on, resultaren triats 3 regidors liberals (60,26%) i 1 conservador (19,37%). I en el 
districte 3er, també guanyaren els liberals (61,92%) que aconseguiren 3 regidories mentre que 
els conservadors (20,81%) obtingueren 1 regidor. En conjunt, els liberals aconseguiren 13 
regidors i els conservadors, 5. El pacte entre els monàrquics havia funcionat a la perfecció i 
havia aconseguit derrotar la coalició republicana-socialista, que tot i anar per les majories en 
els tres districtes, no havia aconseguit superar el 30% en cap dels districtes. Els millors 
resultats els havia fet en el districte 1er (25,48%), seguit del 2on (19,98%) i del 3er (16,67%). 
El triomf de la coalició dels partits Liberal i Conservador –que havia copat els 18 llocs del 
consistori– va ser rotund i hi hagué eufòria en els centres monàrquics.  
En la Secció 1ª del districte 1er hi hagué una protesta del candidat republicà Bernat Rubert 
Ferrer que féu constar que un dels electors “no podia emitir su voto, porque intentaba 
presentar dos papeletas para emitir su voto, quedando una de ellas reservada para resolver los 
Sres. de la mesa, resolviendo admitir el voto del citado elector por resultar comprobado el 
derecho de votar.”714 
A la nit del 12 d’abril, es varen rebre notícies dels resultats dels comicis a la península, que 
donaven el triomf del bloc antidinàstic.715 A les 23 h., es va rebre un telegrama que 
comunicava el triomf del bloc d'esquerres a la majoria de capitals de província, i a les 2 de la 
matinada, els rumors del triomf del Front únic Antimonàrquic va ser confirmat. 
 
Llubí 
El municipi de Llubí es dividia en dos districtes, un de cada secció. El 1er, format per 411 
electors, elegia 6 regidors; i el 2on, integrat per 330 electors, en designava 5.  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Jordi Perelló Serra, 
proclamà 9 candidats en el districte 1er716 i 7 en el 2on.717 

figura en els resultats de l’escrutini- designà com a interventor Miquel Beltran Company. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943) 
713 .- Segons la crònica de La Ciudad, "El pueblo está hambriento de ley. Hemos hablado después con 
varios Presidentes, y nos han dicho que en pocas elecciones —acaso en ninguna— acudieron tantos votantes 
como en la que reseñamos." La Ciudad, núm. 2. Inca, diumenge, 19 d'abril de 1931, pàg. 3.  
714 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM. 
715 .- Arribà un telegrama des de Barcelona que comunicava el triomf del bloc republicà-socialista a la 
ciutat comtal i en altres capitals de província. La Ciudad, núm. 2. Inca, diumenge, 19 d'abril de 1931, pàg. 3. 
716  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, la mesa electoral fou integrada per Lluís Valls Bonnín (president suplent) i com a adjunts Miquel 
Oliver Gelabert i Joan Picornell Perelló. El candidat Jaume Nadal Galmés proposà com a interventors Miquel 
Perelló Cladera i Antoni Perelló Oliver, mentre que el candidat Miquel Llompart Alomar designà Miquel Perelló 
Perelló. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
717 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou composta per Bartomeu Alomar Oliver (president) i com a adjunts per Damià 
Perelló Planas i Miquel Llabrés Mulet. El candidat Joan Planas Planas proposà com a interventors Bartomeu 

 153 

                                                                                                                                               



 

La participació en el districte 1er va ser del 68,13%, i en el 2on, més alta, amb el 70,91%.  
Tot i que, tant en el districte 1er com en el 2on, solament es varen votar significativament els 
regidors que havien de ser elegits –6 en el 1er i 5 en el 2on–, hi hagué també nombrosos 
candidats que varen treure vots, però que no superaren els 7 per candidat. Varen resultar 
elegits 6 liberals i 5 conservadors. 
 
Llucmajor 
La ciutat de Llucmajor s’estructurava en tres districtes, el 1er i el 2on dividit en tres seccions i 
el 3er, en dues. El districte 1er, format 1.014 electors, triava 6 regidors; el 2on, amb 1.085 
electors, n’elegia altres 6; i el 3er, amb 888 electors, en triava 5.   
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Miquel Catany 
Company, proclamà 15 candidats en el districte 1er;718 16 en el 2on,719 i 18, en el 3er.720  
Foren elegits 6 regidors liberals albistes, 5 de conservadors regionalistes i 6 del Front únic 
Antimonàrquic –3 republicans i 3 socialistes.– 
El 17 d'abril, a les 22 h, es va constituir el nou Ajuntament i va ser elegit per unanimitat batle 
el republicà Bartomeu Sastre Garau.721 

Munar Castell i Rafel Alomar Alomar. El candidat Joan Torrens Galmés proposà com a interventor Pere Ferrer 
Planas. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
718 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el Carrer de Salom, núm. 6- fou integrada per Miquel Vidal Capó 
(president) i com a adjunts Pere Llompart Mulet i Mateu Monserrat Calafat. Els interventors –tot i que no consta 
els candidats que els proposaren- foren Miquel Tomàs Pons, Miquel Mas Servera, Joan Garau Salvà, Antoni 
Taberner Mas, Joan Calafat Salvà i Maties Tomàs Garcias. En la Secció 2ª, la mesa electoral –instal·lada en 
l’Escola de Pares de Doctrina Cristiana- fou composta per Francesc Pons Garau (president) i com a adjunts 
Climent Garau Calafell i Josep Mas Julià. Els interventors foren Damià Garau Calafat, Gabriel Mir Albertí, Joan 
Tomàs Julià, Sebastià Salleras Riera i Joan Salvà Tomàs, però no estan identificats els candidats que els 
proposaven. En la Secció 3ª, la mesa electoral –situada en l’Escola de Nines de la plaça Major, núm. 19- fou 
integrada per Mateu Oliver Fullana (president) i com a adjunts Antoni Salvà Tomàs i Miquel Catany Pons. Els 
interventors, que tampoc estan identificats, varen ser Francesc Tomàs Torrens, Mateu Cardell Ramis, Antoni 
Munar Clar, Antelm Clar Salvà, Joan Terrasa Llinàs i Julià Coll Mut. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
719 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció 1ª, la mesa electoral –instal·lada en el convent magatzem que abans havia estat escola- fou integrada per 
Damià Cardell Miquel (president) i com a adjunts Antoni Esbert Tomàs i Antoni Barceló Sastre. Els interventors 
–que no consta els candidats que els proposaven- foren Mateu Jaume Tomàs, Rafel Monserrat Noguera, Joan 
Sastre Ginart, Antoni Sastre Vallès, Franc Carbonell Torrens, Jaume Servera Coll i Pere Antoni Cardell Garcias. 
En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en el Jutjat Municipal- fou integrada per Joan Mulet Clar (president) i 
com a adjunts Joan Garau Mulet i Antoni Miralles Peralta. Els interventors foren Sebastià Rubí Contestí i Miquel 
Salvà Garau (proposats pel candidat Francesc Aulet Aulet); Antoni Ferretjans Servera (proposat pel candidat 
Joan Barceló Duran); i Antoni Cardell Monserrat i Miquel Tomàs Monserrat (proposats pel candidat Julià Lladó 
Albertí). En la Secció 3ª, la mesa electoral –situada en el carrer de Mendizabal- fou formada per Joan Clar Jaume 
(president) i com a adjunts Antoni Tomàs Garcias i Bartomeu Miralles Noguera. Els interventors foren Miquel 
Oliver Mulet; Rafel Monserrat Salvà (proposat pel candidat Nicolau Taberner); Bernat Salvà Tomàs (proposat 
pel candidat Miquel Carbonell Clar); Miquel Ballester Servera (proposat pel candidat Antoni Ramis Salvà), i  
Miquel Pons Servera i Damià Font Trobat (proposats pel candidat Miquel Mojer Rebasa). (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
720 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 3er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a la Peixateria- fou integrada per Joan Mojer Noguera (president) i com a 
adjunts Joan Puigserver Pastor i Agustí Garau Montserrat. Els interventors –no estan identificats els candidats 
que els proposaren- foren Esteve Puig, Bartomeu Estela, Antoni Cardell, Bartomeu Garcia, Joan Pomar i Damià 
Fullana. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola de Nines del carrer del Bisbe Taxaquet- fou 
composta per Bartomeu Adrover Julià (president) i pels adjunts Ignasi Mut Ballester i Miquel Tomàs Cardell. 
Els interventors foren Miquel Servera Oliver, Martí Muntaner Reus, Josep Coll Monserrat, Joan Barceló Panisa, 
Joan Tomàs Garau i Miquel Cardell Garau, però no estan estan identificats els candidats pels quals són 
proposats. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
721 .- "La República en Palma. En Lluchmayor", aLa Almudaina, diumenge, 19 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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Manacor 
El municipi de Manacor electoralment s’estructurava en 4 districtes. El 1er, de dues seccions, 
estava format per 635 electors i elegia 4 regidors; el 2on, també de dues seccions, era integrat 
per 858 electors que triaven 6 regidors; el 3er, de dues seccions, amb 945 electors, votava 5 
regidors, i el 4art, de quatre seccions, amb 1.748 electors, triava 6 regidors.  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el 
districte 1r;722 en el 2n;723 en el 3r,724 i en el 4t.725 La lluita electoral es plantejà entre les 
candidatures del Partit Liberal, del Partit Regionalista i de la coalició entre el Partit Republicà 
Federal i el Partit Socialista –que presentaren candidats conjunts en els districtes 2on i 3er.– 
Finalment, les tres candidatures presentaren candidats en cada un dels districtes per les 
majories.  
Pel que fa a la participació, dels 4.186 electors n’anaren a votar 3.042 (72,67%) i per 
districtes, el més participatiu fou el 1er, amb el 80,16%, i el que menys el 4art, amb el 
70,14%. En el 2on hi votà el 72,26% dels electors i en el 3er el 72,70%.    
Respecte als resultats, per districtes, en el 1er varen guanyar els liberals (41,59% dels vots) i 
aconseguí 3 regidors. En segon lloc, quedaren els republicans (32,02%) –que obtingueren el 
regidor de la minoria per Francesc Fernández (216 vots) que va ser el més votat de tot el 
districte.– Els tres candidats regionalistes foren els derrotats, tot i aconseguir el 25,52%, a més 

722 .- El districte 1er, Secció 1ª,  la mesa electoral–situada en el Pes Municipal-, fou integrada per Rafel 
Alcover Vallespir (president) i com a adjunts Tomàs Riera Llodrà i Joan Aguiló Aguiló. Els interventors foren 
els republicans Guillem Ramis Fullana i Antoni Lluís Nadal Gomila; el regionalista Antoni Martí Font, i els 
liberals Josep Forteza Fuster i Agustín Muñoz de Avila. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola 
Superior- fou composta per Antoni Forteza Miquel (president) i com a adjunts Josep Aguiló Nadal i Guillem 
Abraham. Els interventors foren els liberals Sebastià Riera Santandreu i Gabriel Munar Duran; el regionalista 
Joan Gayà Jaume, i els republicans Joan Martí Duran i Pere Fullana Galmés. (Actes de les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
723 .- El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –situada en la plaça de l’Església- fou integrada per 
Miquel Verd Vallespir (president) i com a adjunts Francesc Alzina Juaneda i Alejandro Aceña Redondo. Foren 
els interventors els liberals Joan Bonnin Bonnin i Joan Riera Massanet; els socialistes Melcior Gelabert Ginart i 
Damià Vanrell Suñer, i el regionalista Miquel Perelló Cabrer. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en el 
carrer de Joan Llull, núm. 2- fou integrada per Joan Ramis Mayol (president) i com a adjunts Josep Forteza 
Cortès i Gabriel Ferrer Serra. Foren interventors els republicans Pere Melis Parera i Joan Amengual Rubí; els 
liberals Lluís Forteza Pomar i Pere Miquel Sastre Monjo, i el regionalista Miquel Perelló Cabrer. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
724 .- El districte 3er, Secció 1ª, de la Casa Consistorial, la mesa electoral fou integrada per Antoni Vadell 
Ramonell (president) i com a adjunts Josep Amengual Nadal i Rafel Aguiló Fuster. Els interventors foren els 
liberals Bartomeu Esbarranch Colom i Francesc Manuel Jorge; els republicans Guillem Galmés Martí i Joan 
Soler Fullana, i el regionalista Joan Bassa Riera. En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada en la casa dels hereus 
de Mateu Llull- fou composta per Jaume Vallcaneras Febrer (president) i com a adjunts Francesc Vadell 
Ramonell i Joan Aguiló Fuster. Els interventors foren els socialistes Miquel Mesquida Font i Joan Gomila 
Cabrer; el regionalista Tomàs Galmés Frau, i els liberals Miquel Brunet Parera i Miquel Magraner Escudero. 
(Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
725 .- El districte 4art, Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el Rentador Públic- fou integrada per Pere 
Valls Picó i com a adjunts Esteve Amer Duran i Mateu Venys Pont. Els interventors foren els liberals Miquel 
Llull Nadal i Bartomeu Cabrer Febrer; els republicans Joan Escalas Fiol i Sebastià Nadal Pallicer, i el 
regionalista Bartomeu Duran Gelabert. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en la Casa Hospital- fou 
composta per Antoni Alcover Duran (president) i com a adjunts Antoni Alcover Llull i Melcior Alcover Llull. 
Els interventors foren el regionalista Miquel Alcover Duran i el republicà Bernat Estelrich Barceló. En la Secció 
3ª, la mesa electoral –situada en l’Hospici- fou integrada per Julià Alcover Escalas (president) i com a adjunts 
Pere Billoch Artigues i Damià Vallespir Truyols. Els interventors foren els liberals Francesc Oliver Noguera i 
Ignasi Binimelis Soler, i els republicans Antoni Nebot Ferrer i Pere Nadal Febrer. En la Secció 4ª, la mesa 
electoral –ubicada en l’Escola Nacional de Nins, núm. 2- fou formada per Miquel Alcover Muntaner (president) 
i com a adjunts Gabriel Bosch Blanquer i Joan Binimelis Font. Els interventors foren el liberal Salvador Servera  
Riera i el regionalista Sebastià Bonet Fullana. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. 
III-794. AGCM). 

 155 

                                                 



 

dels altres dos republicans –entre els quals hi havia Antoni Amer Llodrà.– En el districte 2on, 
aconseguí la majoria dels vots la candidatura republicana-socialista que obtingué el 41,42% 
dels vots i 3 regidors –entre els quals hi havia Antoni Amer Llodrà–, seguida de molt aprop 
pels liberals (41,42%) i altres 3 regidors. Novament, els regionalistes, amb el 16,36% dels 
vots, foren el grans derrotats. En el districte 3er, la coalició republicana-socialista aconseguí 
una àmplia majoria (53,89% dels vots) i tragué els 3 regidors de les majories. En segon lloc, 
quedaren els liberals (34,14%) que obtingueren els 2 regidors de les minories. Els 
regionalistes solament obtingueren l’11,82% dels vots. Aquesta situació es va inventir en el 
districte 4art, en què la candidatura més votada va ser la regionalista (39,91% i 4 regidors de 
la majoria), seguits dels liberals (37,84% i 2 regidors de la minoria). Els derrotats foren els 
republicans, que assoliren el 21,82% dels vots i no obtingueren cap regidoria. 
A Manacor, resultaren elegits 10 regidors liberals, 7 de la coalició republicana-socialista –5 
republicans federals i 2 socialistes– i 4 regionalistes. 
 
Maria de la Salut 
El municipi de Maria electoralment s’estructurava en dos districtes, de secció única. En el 1er, 
hi havia 315 electors, que elegien 5 regidors i en el 2on, amb 318 electors elegia els altres 5 
regidors dels 10 que integraven la corporació municipal. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el 
districte 1r726 i en el 2n.727 Així, doncs, la lluita electoral es plantejava entre la coalició liberal-
conservadora i els regionalistes independents, que optaven per les majories. 
L’enfrontament polític féu que la participació en els comicis fos molt elevada, lleugerament 
superior en el districte 2on (92,45% dels electors) enfront del 1er (90,79%). 
En el districte 1er, la victòria va correspondre a la candidatura liberal (53,68% que aconseguí 
les 3 regidories de la majoria) mentre que els regionalistes independents (46,20% i 2 
regidors). En canvi, en el districte 2on, els regionalistes independents obtingueren una àmplia 
victòria (65,12% i 4 regidors) mentre que la coalició liberal-conservadora assolí el 34,54% i 
solament 1 regidor liberal. 
En conjunt, triomfà la candidatura regionalista independent, que va obtenir 6 regidors, mentre 
que als liberals els varen correspondre els altres 4. 
 
Marratxí 
El municipi de Marratxí s’estructurava en dos districtes, de dues seccions cada un, que 
aglutinaven els quatre nuclis de població. El Districte 1r corresponia a la Cabaneta –Secció 1ª 
amb 259 electors– i a Pòrtol –Secció 2ª amb 362 electors– i elegia 6 regidors. El Districte 2on 
integrava el Pla de Na Tesa –Secció 1ª amb 233 electors– i el Pont d’Inca –Secció 2ª amb 282 
electors.–   

726 .- El districte 1er, Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola única de Nines- fou integrada per 
Antoni L. Monjo Buñola (president) i pels adjunts Francesc Molinas Bergas i Antoni Font Bergas. Els 
interventors foren Antoni Mas Frau i Antoni Pastor Monjo (proposats pel candidat Rafel Mas Perelló, que no 
figura en l’escrutini); Antoni Quetglas Mas i Onofre Sureda Mas (proposats pel candidat Francesc Molinas 
Bergas, que tampoc consta en l’escrutini); els liberals Pere Antoni Mas Mestre, Miquel Forteza Bonnin i Antoni 
Gual Mas; els regionalistes Rafel Alomar Mestre i Jaume Rotger Verd; i Pere Antoni Mas Buñola (proposat pel 
candidat Miquel Carbonell Gual que no consta en l’escrutini). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
727 .- El districte 2on, Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola Graduada- fou composta per 
Sebastià Amengual Ribot (president) i pels adjunts Guillem Bergas Capó i Antoni Bergas Bergas. Els 
interventors –que no estan identificats els candidats pels quals són proposats- foren Sebastià Carbonell Mas, 
Amador Buñola Llinàs, Andreu Forteza Bonnin, Antoni Font Quetglas, Joan Gual Mieras, Miquel Morey 
Ximenis, Francesc Mas Mas, Antoni Mas Perelló, Bernat Carbonell Mascaró i Joan Mayol Barceló. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
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El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Rafel Jaume Julià, 
proclamà 11 candidats en el districte 1er,728 i 12 en el 2on.729 A Marratxí, la lluita electoral es 
plantejà entre el Partit Liberal, el Partit Conservador, el Partit Regionalista, el Partit 
Socialista, a més de dos independents. 
En el districte 1er, la votació no plantejà grans diferències i possibilità l’elecció de 3 
conservadors, 2 liberals i 1 regionalista, resultant derrotats 1 conservador, 1 regionalist i els 2 
independents. En el districte 2on, tant els liberals com els conservadors anaren per les 
majories mentre que els socialistes optaven per les minories. La victòria va ser pels liberals –
que aconseguiren el 59,11% dels vots i 5 regidors– mentre que els conservadors –obtingueren 
el 28,96% i 1 regidor– i els socialistes –tragueren l’11,93% i cap regidor.– En aquest districte 
foren derrotats 3 candidats conservadors i els 2 socialistes. En conjunt, el Partit Liberal va 
aconseguir 7 regidors, el Partit Conservador 4 i el Partit Regionalista 1. 
 
Montuïri 
Montuïri s’estructurava electoral en dos districtes, de secció única. El 1er, aglutinava 401 
electors que elegien 6 regidors, i el 2on, amb 515 electors, triava 5 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Miquel Servera 
Munar, proclamà 13 candidats en el districte 1er730 i 12 en el 2on.731  
La lluita electoral en els dos districtes es plantejà entre el Partit Liberal i el Partit Republicà 
Federal de Mallorca –que ambdós optaven a les majories– i el Partit Conservador –que es 
presentava per les minories.– 
La participació va ser molt elevada, arribant al 82,54% en el districte 1er i al 79,49% en el 
2on. En els dos districtes, la victòria va ser pels republicans federals, que aconseguiren el 
49,46% en el districte 1er i el 47,23 en el 2on, amb un total de 4 i 3 regidors, respectivament. 
En canvi, la representació de les minories va ser diferent. En el districte 1er, va ser 

728 .- El districte 1er, Secció 1ª de sa Cabaneta, la mesa electoral –situada en l’Escola Nacional de Nins- fou 
integrada per Miquel Salvà Bolivar (president) i com a adjunts Miquel Ramis Serra i Abdó Pastor Jaume. Els 
interventors foren l’independent Mateu Cañellas Ximelis i els conservadors Antoni Rosselló Ramis i Nicolau 
Serra Borràs. En la Secció 2ª de Pòrtol, la mesa electoral –ubicada també en l’Escola Nacional de Nins- fou 
integrada per Albert Castell Peña (president) i com a adjunts Gabriel Company Fiol i Bartomeu Ramis Frau. Els 
interventors foren els regionalistes Mateu Cloquell Serra i Antoni Cañellas Moll (suplent)i el conservador 
Ramon Riba Bonet. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
729 .- El districte 2on, Secció 1ª del Pla de Na Tesa, la mesa electoral –situada en l’Escola Nacional- fou 
composta per Joaquim Domenech Coll (president) i com a adjunts Rafel Jaume Jaume i Miquel Pizà Mulet. Els 
interventors foren el liberal Antoni Jordà Jaume i el conservador Bartomeu Serra Ribot. En la Secció 2ª del Pont 
d’Inca, la mesa electoral –ubicada en l’Escola Nacional de Nins- fou integrada per Maties Mesquida Nadal i com 
a adjunts Antoni Moyà Coll i Felip Mas Jaume. Els interventors foren els liberals Josep Mesquida Ordinas i 
Bartomeu Batlle Amengual i el conservador Bernat Roses Jaume. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
730 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, la mesa electoral fou integrada per Joan Aloy Miralles (president) i com a adjunts Miquel Clar 
Sastre i Bartomeu Ferrando Obrador. Els interventors foren el conservador Mateu Garcia Miralles; els 
republicans Bonaventura Roca Mayol, Josep Miralles Garau i Llorenç Miralles Nicolau; l’independent Josep 
Lladó Fiol, i el liberal Pere Garcia Sampol. També foren designats interventors el republicà Antoni Mayol 
Miralles, l’independent Joan Mas Gomila (independent), els liberals Bartomeu Moll Nicolau, Francesc Sastre 
Mas i Joan Ferrando Obrador, però no consten en l’acta de l’elecció. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
731 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou composta per Gaspar Mas Cerdà (president) i com a adjunts Jaume Adrover 
Noguera i Jordi Garau Verger. Els interventors foren Gabriel Gomila Miralles (nomenat pel candidat Joan Mas 
Cerdà, que després no figura en l’escrutini); els republicans Francesc Ferrer Cerdà i Mateu Gomila Garcias; el 
conservador Joan Mayol Oliver; Joan Trobat Miralles i Joan Ferrando Obrador (nomenats pel candidat Joan Mas 
Gomila, que després no consta en la votació); els indepents Bartomeu Pomar Valls i Bartomeu Miralles Vert, i el 
liberal Pau Rosiñol Mas. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
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aconseguida pels liberals –que obtingueren el 34,26% i 2 regidors– i en el 2on, fou pels 
conservadors –amb el 22,31% i 2 regidors.– Respecte a les diferències entre els liberals i els 
conservadors no foren gaire grans, ja que en el districte 1er oscil·laren entre els 113 vots pel 
candidat liberal més votat i els 106 pel conservador amb més vots. En el districte 2on, el 
conservador més votat va treure 95 vots per 87 pel liberal també amb més vots.   
Montuïri, juntament amb Esporles, varen ser els únics municipis en els quals triomfà la 
candidatura del Front únic Antimonàrquic. En conjunt, la corporació municipal montuirenca 
quedà integrada per 7 republicans federals, 2 liberals i 2 conservadors. 
 
Muro 
El municipi de Muro s’estructurava en dos districtes, de dues seccions cada un. El 1er tenia 
724 electors i elegia 7 regidors mentre que el 2on, aglutinava un total de 583 electors que 
triaven 6 regidors.  
El 5 d’abril, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià Llompart Salas, 
proclamà 9 candidats en el districte 1er732 i  7 en el 2on.733 
La disputa electoral es planteja entre la coalició conservadora-liberal i el Partit Regionalista, 
que optaren per les majories en ambdós districtes. 
Arran de la lluita electoral, la participació va ser molt elevada: el 91,71% dels electors en el 
districte 1er i el 89,71% en el 2on.  
En el districte 1er, la coalició conservadora (4 candidats) i liberal (2 candidats) aconseguí el 
57,96% dels vots, que li suposà l’obtenció de 6 regidors mentre que els regionalistes, amb el 
41,98%, solament obtingueren 1 regidor. Aquesta situació, però, s’invertí en el districte 2on, 
en el qual varen resultar vencedors els regionalistes, amb el 60,98%, que representaren 
l’elecció dels 4 regidors de la majoria, mentre que els conservadors, amb el 38,38%, 
obtingueren els 2 de les minories. En l’acta de la Secció 1ª del Districte 2on, es féu constar 
que havia deixat de votar l’elector Pau Sastre Martorell per no haver estat admés el seu vot 
per la mesa ja que “no podia votar por falta de expresión en la palabra, por tres votos contra 
cuatro.”734 
En conjunt, la coalició conservadora-liberal obtingué 8 regidors –6 conservadors i 2 liberals– 
mentre que els regionalistes aconseguiren els 5 restants. 
 
Petra 
Electoralment, Petra s’estructurava en dos districtes, cada un de dues seccions. El 1er 
integrava 706 electors i elegia 7 regidors mentre que el 2on, era format per 539 electors que 
triaven 6 regidors. 

732 .- El districte 1er, Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el vestíbul del Jutjat municipal- fou integrada 
per Antoni Alomar Alomar (president) i com a adjunts Llorenç Barceló Comas i Miquel Antich Moncadas. Els 
interventors foren els liberals Rafel Gamundí Ballester i Joan Rotger Mateu; els  regionalistes Bartomeu 
Cantarellas Ballester, Cristòfol Ramis Fornès (suplent) i Miquel Julià Sabater. En la Secció 2ª, la mesa electoral 
–ubicada a la carnisseria- fou composta per Francesc Campamar Carrió (president) i com a adjunts Jordi Cerdó 
Cladera i Jaume Aguiló Picó. Els interventors foren els regionalistes Josep Bennàsar Ramis i Llorenç Boyeras 
Busquets, i els liberals Joan Gamundí Boyeras i Gabriel Pujol Amer. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
733 .- El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el Convent- fou formada per Miquel Seguí 
Palau (president) i com a adjunts Jaume Aguiló Picó i Antoni Tugores Moragues. Els interventors foren els 
conservadors Vicenç Mulet Ramis i Jaume Tugores Gamundí, i els regionalistes Cristòfol Tauler Plomer i 
Miquel Marimon Perelló. En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nines- fou integrada per Josep 
Aguiló Picó (president) i com a adjunts Gabriel Ballester Portells i Joan Ramis Miquel. Els interventors foren els 
regionalistes Antoni Perelló Tugores i Antoni Perelló Torrandell, i els conservadors Joan Molinas Moragues i 
Joan Moragues Moragues –va ser substituït per Joan Picó Picó.- (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
734 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM. 
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El 5 d’abril, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el districte 1r735 i 
en el 2on.736  
La lluita electoral es plantejà entre el Partit Liberal –que optà per les majories– i el Partit 
Regionalista –que anava per les minories.– La participació va ser molt elevada, tant en el 
districte 1er (80,74%) com en el 2on (77,37%). A Petra, el Partit Conservador, que anava a les 
eleccions per a la majoria de regidors, prengué l'acord d'abstenir-se, deixant a tots els seus 
adeptes la llibertat de votar la candidatura que volguessin. D'aquesta manera, la lluita electoral 
seria entre els regionalistes i els liberals.737 
En el districte 1er, els liberals albistes aconseguiren els 94,94% dels vots i aconseguiren copar 
les 7 regidories. Hem de destacar que en el nucli d’Ariany la votació fou absolutament 
favorable als liberals, que aconseguiren 1.484 vots mentre que els regionalistes solament 
obtingueren 2 vots. En canvi, en el districte 2on, tot i la victòria dels liberals (80,48%) i 
l’obtenció dels 4 regidors de les majories, els regionalistes tragueren el 19,24% dels vots i els 
2 regidors de les minories. 
En conjunt, a Petra els liberals albistes aconseguiren 11 regidories mentre que els 
regionalistes solament 2. 
 
Pollença 
El municipi de Pollença electoralment s’estructurava en tres districtes, el 1er –que aglutinava 
1.183 electors i elegia 8 regidors– tenia 3 seccions; i el 2on –amb 456 electors triava 4 
regidors– i el 3er –amb 474 electors designava altres 4 regidors– d’una sola secció. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià Ferrer 
Puigserver, proclamà 17 candidats en el districte 1er;738 9 en el 2on,739 i altres 9 en el 3er.740 

735 .- El districte 1er, Secció 1ª, de la Casa Consistorial, la mesa electoral fou integrada per Pere Vanrell 
Frontera (president) i com a adjunts Sebastià Genovard Mestre i Jaume Amengual Bauzà. Els interventors foren 
Antoni Bauzà Ferrer (proposat pel candidat Joan Llinàs Calvó, que després no figura en l’escrutini) i els liberals 
Sebastià Rubí Vives, Joan Soler Riera, Joan Ribot Martí  i Sebastià Riera Quetglas. En la Secció 2ª, del nucli 
d’Ariany, la mesa electoral –situada en l’Escola de Nins- fou composta per Blai Darder Mayol (president) i com 
a adjunts Miquel Ribot Columbrans i Miquel Rigo Martí. Els interventors foren els liberals Pere Joan Susana 
Roig i Josep Tugores Genovart; els liberals Antoni Mestre Santandreu i Josep Ribot Darder; els liberals Guillem 
Frontera Mestre i Antoni Ribot Ramis; els liberals Benet Darder Costa, Gabriel Mestre Llull, Joan Ribot 
Genovart i Miquel Genovart Ribot i Miquel Pascual Mestre; i Josep Lladó Socias i Guillem Ribot Genovart 
(proposats pel candidat Joan Llinàs Calvó, que després no consta en l’escrutini). (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
736 .- El districte 2on, Secció 1ª, del Convent, la mesa electoral –situada en l’Escola Graduada de Nins de 
2on grau- fou integrada per Josep Capó Alomar (president) i com a adjunts Miquel Vadell Calvó i Miquel Juan 
Gil Alzamora. Els interventors foren els liberals Sebastià Roca Cànaves, Joan Vives Domenge, Joan Siurana 
Castellà i Gabriel Valls Segura. En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada en l’Escola Graduada de Nins de 3er 
grau- fou composta per Josep Bonnin Miró (president) i com a adjunts Pere Josep Lliteras Alzamora i Antoni 
Bauzà Galmés. Els interventors foren els liberals Antoni Font Bauzà, Joan Vanrell Riera, Joan Alzamora 
Femenias, Josep Moragues Torrens, Antoni Font Moragues i Josep Riera Enseñat. (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
737 .- La Almudaina, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 2. 
738 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, de l’Església, la mesa electoral –siutada a Can Martínez en el carrer de la Plaça, núm. 3- fou composta 
per Joan Amengual Cifre (president) i com a adjunts Joan Aguiló Salvà (o Salià) i Francesc Garcia Torres. Els 
interventors (que no estan identificats pels candidats pels quals són proposats) foren Josep Aguiló Cortès, 
Bartomeu Martínez Seguí, Joan Llompart Martorell, Bernat Oliver Cerdà, Antoni Font Ramis, Felip Cànaves 
Pascual, Jaume Mir Moyà i Antoni Cifre Riera. En la Secció 2ª, la mesa electoral fou integrada Francesc Aguiló 
Bonnin (president) i com a adjunts Damià Cerdà Vicens i Joan Bauzà Vila. Els interventors (que tampoc estan 
identificats els candidats pels quals són proposats) varen ser Pere Oliver Canals, Jaume Martorell Melià, Antoni 
Guasp Calderon, Rafel Moragas Torrandell, Cosme Borràs Vila, Mateu Juan Cerdà, Francesc Valls Segura i 
Mateu Vallori March. En la Secció 3ª, la mesa electoral –ubicada en el carrer de Sion, núm. 31- fou integrada per 
Francesc Amengual Cifre (president) i com a adjunts Miquel Alzamora Alcina i Bernardí Amorós Homar. Els 
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Es varen presentar tres candidatures, que optaven a les majories: el Partit Regionalista –
proclamà 12 candidats–, el Partit Liberal –que s’autodenominava Partit Pollensí –12 
candidats– i la coalició Republicano-Socialista –també 12 candidats.- 
La campanya electoral va ser intensa i el diumenge, 5 d'abril, feren mítings del Partit 
Regionalista741 i del Partit Pollensí.742 
El dia de les eleccions, abans de l'obertura dels col·legis, hi havia gran animació i 
efervescència política. Com a resultat d’aquesta lluita política hi hagué una participació molt 
elevada: votaren el 90,62% dels electors en el districte 1er; el 90,57% en el 2on, i el 92,41% 
en el 3er.   
En els tres districtes varen guanyar les regidories de la majoria els liberals –que aconseguiren 
els 6 regidors en el districte 1er (60% dels vots), 3 en el districte 2on (61,07%) i altres 3 en el 
districte 3er (53,92%). Els regidors de les minories foren obtinguts pels regionalistes, que 
tragueren 2 regidors en el districte 1er (30,06%), 1 en el districte 2on (24,96%) i 1 altre en el 
districte 3er (39,39%). Els grans derrotats varen ser els candidats de la coalició republicano-
socialista que no aconseguiren cap regidoria i feren els millors resultats en el districte 2on 
(13.65% dels vots) i els pitjors en el districte 3er (6,69%). 
En conjunt, el Partit Liberal aconseguí 12 regidors743 mentre que el Partit Regionalista 
solament en va treure 4.    
 
Porreres 
El municipi de Porreres, electoralment, s’estructurava en dos districtes, cada un de dues 
seccions. El districte 1er era integrat per 714 electors que elegien 7 regidors mentre que en el 
districte 2on, format per 683 electors, triava 6 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el 
districte 1r744 i en el 2n.745 

interventors (que no estan identificats els candidats pels quals són proposats) foren Bartomeu Cabanellas Botia, 
Bartomeu March Vila, Mateu Moragues Cerdà, Pere Josep Cifre Solivellas, Joan Mir Nadal, Josep Llull Catañer, 
Joan Oliver Rosselló i Benet Bravo Moragues. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. 
III-943. AGCM). 
739 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nins de Monti-sion- fou integrada per Cosme Llobera 
Pallicer (president) i com a adjunts Antoni Bota Seguí i Bartomeu Cifre Martí. Els interventors foren els 
republicans-socialistes Maties Amengual Rebasa i Nicolau Gomila Calafat, els liberals Manuel Martorell Pérez, 
Francesc Capó Seguí, Joan Cifre Morro i Joan Campomar Escalas; Bartomeu Cànaves Palou i Llorenç Suau 
Cerdó (nomenats pel candidat Miquel March Palou que no figura en l’escrutini). (Actes de les eleccions 
municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
740 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 3er, 
Secció única, la mesa electoral –situada en el Convent de Sant Domingo- fou integrada per Lluís Llobera 
Solivellas (president) i com a adjunts Antoni Font Ochogavia i Francesc Cortès Cortes. Els interventors –no 
estan identificats els candidats pels quals són proposats- varen ser Josep Vilanova Campomar, Blai Llobera 
Cifre, Ramon Riera Suau, Miquel Vilanova Torrens, Guillem Vila Palou, Josep Forteza Salià i Joan Cerdà 
Cerdà. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
741 .- En el teatre d'Antoni Vilanova i hi varen prendre la paraula Jaume J. Valentí, Antoni Rosselló, Bernat 
Obrador, Andreu Ferrer i el director de la Fundació Bernat Metge Joan Estelrich. Pollensa, núm. 43. Pollença, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
742 .- En el local social del Partit Pollensí hi hagué un míting, en el qual intervingueren Sebastià Puigserver, 
Gabriel Villalonga i Gabriel Llobera.  Pollensa, núm. 43. Pollença, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
743 .- Al migdia, el Partit Pollensí ja donava per segur el triomf per majories en tots els col·legis, mentre 
que els regionalistes aconseguien les minories. El candidats republicans no aconseguien cap acta de regidor. 
Pollensa, núm. 43. Pollença, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
744 .- El districte 1er, Secció 1ª, de la Consistorial, la mesa electoral –situada en el carrer Major, núm. 14- 
fou integrada per Antoni Ballester Salleras (president) i com a adjunts Bernat Fuster Vaquer i Andreu Piña 
Forteza (suplent). Els interventors foren els liberals Antoni Sastre Riera i Miquel Melià Noguera, i els 
regionalistes Joan Obrador Gornals i Bartomeu Moll Cerdà. En la Secció 2ª, del Call, la mesa electoral –ubicada 
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La lluita electoral es plantejà entre el Partit Regionalista i el Partit Liberal, que obtaven a 
ambós districtes per les majories. Aquesta confrontació propicià una participació molt 
elevada: el 93,70% dels electors en el districte 1er i el 90,92% en el 2on. 
En ambdós districtes varen aconseguir les regidories de la majoria els candidats del Partit 
Regionalista –que obtingueren el 56,18% dels vots en el districte 1er i el 59,19% en el 2on-, 
que suposà treure un total de 9 regidors, mentre que el Partit Liberal n’aconseguí 4. La Junta 
municipal electoral hagué de fer un sorteig per a causa de l’empat que es produí.   
 
Sa Pobla 
El municipi de sa Pobla, electoralment, s’estructurava en tres districtes, els dos primers de 
dues seccions i el tercer, d’una sola. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el 
districte 1r;746 en el 2n,747 i en el 3r.748 
Es presentaren dues candidatures, una del Partit Liberal i l’altra independent. Arran de la 
lluita electoral, la participació va ser molt elevada: el 94,58% dels electors en el 1er; el 
93,79% en el 2on; i el 93,84% en el 3er. 
La candidatura independent aconseguí la victòria en els tres districtes, amb l’obtenció dels 
regidors de la majoria: 5 (53,35% dels vots) en el 1er; 4 (50,71%) en el 2on. En canvi, els 
liberals varen treure els regidors de la minoria amb 2 en el districte 1er i 1 en el 2on. En el 
districte 3er, però, dels 4 regidors que s’elegien hi hagué un repartiment de dues regidories 

al carrer de Ramon Llull, núm. 1- fou composta per Rafel Mora Coll (president) i com a adjunts Salvador Mora 
Soler i Maties Ximelis Julìa. Els interventors foren els liberals Rafel Rosselló Nicolau i Emilio Ojeda Carmona, i 
els regionalistes Antoni Vaquer Morlà i Miquel Bauzà Sitjar. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931. Sign. III-794. AGCM). 
745 .- El districte 2on, Secció 1ª, de l’Escola, la mesa electoral fou integrada per Joan Servera Mora 
(president) i com a adjunts Gregori Barceló Sastre i Antoni Andreu Roig. Els interventors foren els regionalistes 
Gregori Vaquer Bonet i Jaume Mora Vidal, i els liberals Joan Janer Rosselló i Vicenç Monteros Mora. En la 
Secció 2ª, de l’Hospital, la mesa electoral  fou composta per Gabriel Font Figuera (president) i com a adjunts 
Josep Alcina Roig i Jaume Banús Ballester. Els interventors foren els liberals Miquel Julià Mas i Joan Gornals 
Mora, i els regionalistes Onofre Frau Barceló i Antoni Font Rosselló. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
746 .- El districte 1er, Secció 1ª, la mesa electoral –situada al carrer de l’Assalt, núm. 35- fou integrada per 
Nicolau Socias Serra (president) i com a adjunts Josep Bonnin Aguiló i Miquel Mas Simó. Els interventors foren 
Pere Soler Rosselló i Carles Dupuy[sic] Janer (suplent) (proposats pel candidat Bartomeu Cladera Socias que 
després no figura a l’escrutini) i els indepedents  Joan Serra Crespí i Damià Gost Garí. En la Secció 2ª, la mesa 
electoral –ubicada en el Jutjat Municipal- fou integrada per Joan Crespí Socias (president) i com a adjunts Rafel 
Aguiló Cortès i Miquel Villalonga Cladera. Els interventors foren Josep Vert Pujadas i Joan Company Quetglas 
(proposats pel candidat Bartomeu Cladera Socias que no consta en l’escrutini) i els independents Josep Soberats 
Sans i Bartomeu Soberats Sans. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. 
AGCM). 
747 .- El districte 2on, Secció 1ª, la mesa electoral –situada a la Casa Consistorial- fou composta per Antoni 
Pastor Vidal (president) i com a adjunts Joan Pons Bennàsar i Joan Riera Serra. Els interventors foren els liberals 
Onofre Pons Martorell i Pere Joan Sabater Ferrer, i els independents Antoni Balle Gost i Felip Serra Cladera. En 
la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola de Nins- fou composta per Antoni Crespí Tugores (president) 
i com a adjunts Antoni Barrera Torrens (suplent) i Tomàs Palou Pons. Els interventors foren els liberals 
(proposats pel candidat Mateu Soler Seguí que després no consta en l’escrutini) Pere Bennàsar Crespí (suplent) i 
Baltasar Pons Bennàsar (suplent), i els independents Nadal Gelabert Pascual i Antoni Rian Cladera. (Actes de les 
eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
748 .- El districte 3er, Secció única, la mesa electoral fou integrada per Andreu Ballester Serra (president) i 
com a adjunts Miquel Rosselló Mir (suplent). [L’altre nom està esborrat i  signen l’acta Jaume Pons i Mateu 
Forteza]. Els interventors foren els liberals Sebastià Beltran Crespí, Sebastià Alorda Capó (suplent) i Miquel 
Socias Pericàs (suplent), i l’independent (proposat pel candidat Joan Tugores Caldés que després no figura en 
l’escrutini) Antoni Cuberta Monjo. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. 
AGCM). 
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pels independents i pels liberals. En conjunt, varen sortir elegits 11 regidors independents i 5 
liberals. 
 
Puigpunyent 
En el municipi de Puigpunyent hi havia un districte, de secció única, format per 435 electors 
que elegia els 9 regidors que formaven la corporació municipal. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Miquel Vila Ripoll, 
proclamà 15 candidats.749 Es presentaren candidats, d’una banda, del Partit Liberal (4), del 
Partit Conservador (2) i del Partit Regionalista (3) i, de l’altra, del Partit Republicà Federal de 
Mallorca (6). 
La participació va ser del 73,33% dels electors i hi hagué una clara componenda entre els 
liberals (34,15% dels vots), regionalistes (24,63%) i conservadors (16,01%), sens dubte, per 
deixar sense presència en la corporació municipal dels republicans federals (25,21%). Aquesta 
entesa, en conjunt, possibilità l’elecció de 4 regidors liberals, 3 regionalistes i 2 conservadors. 
 
Ses Salines 
Electoralment, Ses Salines s’estructurava en un districte, de secció única, que era format per 
373 electors que elegien els 9 regidors que integraven la corporació municipal. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Jordi Llull Bonet, 
proclamà 12 candidats.750  
La participació va ser molt elevada (votaren el 95,98% dels electors) i hi hagué una 
componenda de 12 candidats –el que tragué més vots en tingué 181 i el que menys, 176.- Així 
i tot, varen quedar esclosos tres candidats i varen resultar elegits 5 regidors regionalistes, 2 
liberals i 2 conservadors. Hi hagué un empat i s’hagué de fer un sorteig. 
 
Santa Maria 
El municipi de Santa Maria s’estructurava electoralment en dos districtes, de secció única. El 
1r tenia 451 electors que elegien 6 regidors i el 2n, amb 321 electors, en triava 5. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Joan Nigorra 
Reinés, proclamà 15 candidats en el districte 1er751 i altres 15 en el 2on.752 La lluita electoral es 

749 .- El districte únic, Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola Pública- fou integrada per 
Gabriel Font Palmer (president) i com a adjunts Miquel Marquès Palmer i Antoni Pons Carbonell (suplent). Els 
interventors foren els republicans Llorenç Palmer Suau, Joan Poch Mulet, Pere J. Martorell Bauzà (suplent) i 
Sebastià Llabrés Balaguer (suplent); el conservador Mateu Bauzà Llinàs; i els liberals Joan Carbonell Fornès, 
Gabriel Frau Morey (suplent) i Guillem Bauzà Llinàs (suplent). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
750 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte únic, 
Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola Nacional de Nins- fou integrada per Antoni Bonet Escalas 
(president) i com a adjunts Antoni Adrover Marquès i Francesc Bauzà Burguera. Els interventors –dels quals no 
consta els candidats pels quals foren proposats- varen ser Pere Oliver Ginart, Jaume Bonet Salom, Andreu 
Burguera Garcias, Bartomeu Garcias Garcias, Sebastià Escalas Xamena, Joan Serra Vicens, Gregori Salom 
Salvà, Sebastià Xamena Ferrer, Ponç Salom Llaneras, Miquel Galmés Rigo, Antoni Bonet Galmés, Nicolau 
Escalas Obrador, Antoni Bonet Garcias, Bernat Bonet Portell, Joan Orell Burguera, Rafel Orell Burguera, Marc 
Escalas Orell i Andreu Orell Burguera. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. 
AGCM). 
751 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, de la Casa Consistorial, la mesa electoral –ubicada en l’Escola Nacional de Nins- fou composta per 
Rafel Amengual Morro (president) i com a adjunts Francesc Cañellas Miquel i Miquel Amengual Serra. Els 
interventors foren els liberals Pere Josep Sans Company i Rafel Far Sans; i els regionalistes Joaquim Zapater 
Vidal i Guillem Oliver Vidal. 
752 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola de Nines- fou integrada per Bernat Mesquida Nadal 
(president) i com a adjunt Jordi Crespí Frontera -solament figura un adjunt en l’acta.- Els interventors foren els 
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va establir entre la coalició liberal-conservadora –que presentà 1 conservador i 4 liberals en el 
districte 1er i 2 conservadors i 1 liberal en el 2on- i el Partit Regionalista –amb 4 candidats a 
cada districte-, que presentaren candidats per les majories.  
La participació va ser elevada: varen votar el 70,29% dels electors en el districte 1er i el 
77,57% en el 2on. En el districte 1er, la victòria va ser per la coalició liberal-conservadora 
(63,89% dels vots), que va obtenir 4 regidors liberals i 1 conservadors, mentre que els 
regionalistes, amb el 35,55%, va obtenir 1 regidor. En el districte 2on, la victoria va ser pel 
Partit Regionalista –que aconseguí el 56,32% dels vots i 3 regidors- mentre que la coalició 
liberal-conservadora va treure 2 regidors conservadors. 
En conjunt, en el nombre de regidors, hi hagué un empat entre els regionalistes i els liberals –
que n’aconseguiren 4 perhom- mentre que els conservadors en tragueren 3. Així, la coalició 
liberal-conservadora havia col·locat 7 regidors. 
 
Santanyí 
El municipi de Santanyí s’estructurava electoralment en dos districtes. El 1er, en dues 
seccions, englobava 926 electors que triaven 7 regidors. El 2on, es dividia en tres seccions 
que corresponien als nuclis de s’Alqueria Blanca (Secció 1ª, amb 407 electors), des Llombarts 
(Secció 2ª, amb 193 electors) i de Calonge (Secció 3ª, amb 109 electors), que sumaven un 
total de 709 electors que triaven 6 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el 
districte 1r753 i en el 2n.754   
La lluita electoral es plantejà entre les candidatures del Partit Conservador i dels demòcrates, 
que es presentaren per majories. Arran d’aquesta disputa participació va ser alta: el 77,54% en 
el districte 1er i el 78,84% en el 2n. 
Hi hagué una protesta en la Secció 1ª del Districte 1er.755 En total, els conservadors 
obtingueren 10 regidors, mentre que els demòcrates 3. 

regionalistes Miquel Salom Pizà i Jaume Cañellas Salom.  (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931. Sign. III-942. AGCM). 
753 .- El districte 1er, Secció 1ª, la mesa electoral –la Casa Consistorial- fou integrada per Llorenç Clar 
Bonet (president) i com a adjunts Gabriel Adrover Capó i Damià Verger Vidal. Els interventors foren Julià Suau 
Bonet (suplent) i Miquel Nadal Nadal (proposats pel candidat Bernat Vidal Escalas); Joan Pons Vidal (proposat 
pel candidat Antoni Vidal “de Jordi”), i Miquel Roig Tomàs (proposat pel candidat Miquel Clar Caldentey). En 
la Secció 2ª, la mesa electoral –al carrer de la Guàrdia Civil, núm. 2- fou composta per Bernat Clar Vicens 
(president) i com a adjunts Gabriel Vives Ferrer i Jaume Clar Vila. Els interventors foren Andreu Bonet Rigo 
(proposat pel candidat Bernat Vidal Escalas), Guillem Vila Burguera (proposat pel candidat Miquel Clar 
Caldentey), Miquel Suau Sastre (proposat pel candidat Bernat Vidal Escalas) i Lluc Lladó Adrover (proposat pel 
candidat Antoni Vidal Vidal). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
754 .- El districte 2on, Secció 1ª, de s’Alqueria Blanca, la mesa electoral –situada a l’Escola Nacional de 
Nins- fou integrada per Miquel Pons Bonet (president) i com a adjunts Rafel Adrover Obrador i Teodor Suau 
Rios. Els interventors foren Miquel Rigo Rigo i Andreu Rigo Adrover (proposats pel candidat Lluc Oliver 
Muntaner); Sebastià Rigo Rigo (proposat pel candidat Arnau Nigorra Reinés), i Damià Barceló Rigo (proposat 
pel candidat Llorenç Vicens Rigo). En la Secció 2ª, des Llombarts, la mesa electoral fou composta per Miquel 
Vidal Vidal (president) i com a adjunts Llorenç Vila Burguera i Antoni Vila Burguera. Foren els interventors –
no consten els candidats que els proposaren- Julià Vidal Vicens, Baltasar Nicolau Bonet, Llorenç Vidal Bonet i 
Andreu Burguera Adrover. En la Secció 3ª, de Calonge, la mesa electoral –ubicada a l’Escola de Nins- fou 
integrada Pau Vallbona Adrover (president) i com a adjunts Miquel Vadell Julià i Pau Vallbona Adrover. Foren 
interventors Antoni Adrover Amengual (proposat pel candidat Arnau Nigorra Reinés); Antoni Adrover Rigo i 
Josep Garí Adrover (proposats pel candidat Lluc Oliver Muntaner), i Jaume Adrover Clar (proposat pel candidat 
Llorenç Vicens Rigo). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
755 .- L’interventor Miquel Roig protestà i demanà que fossin anul·lats els vots dels electors que deia 
“Vidal Escalas Bernardo y el número 163, Vidal Escalas Bernardo, toda vez que en las listas de electores figuran 
dos nombres iguales siendo los numeros ciento sesenta y tres y cuatrocientos uno de la lista general.” Llorenç 
Bonet féu constar que el nom de Bernat Vidal Escalas es referia al candidat proclamat Bernat Vidal que duia el 
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Santa Eugènia 
Electoralment, el municipi de Santa Eugènia s’estructurava en un sol districte, de secció 
única, de 373 electors, que elegia els 9 regidors que formaven el consistori. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Antoni Bibiloni 
Oliver, proclamà 13 candidats que s’havien d’elegir.756 
La confrontació electoral es produí entre, d’una banda, els regionalistes amb coalició amb un 
grup de regidors independents i, de l’altra, els liberals i els conservadors. Així mateix també 
anaren als comicis dos candidats independents i un republicà. 
La participació va ser del 76,14% i varen resultar elegits, per les majories, 4 regidors 
independents i 2 regionalistes, i per les minories 2 liberals i 1 conservador. 
 
Sant Llorenç des Cardassar 
El municipi de Sant Llorenç s’estructurava en dos districtes. El 1er, de dues seccions, tenia 
673 electors que elegien 7 regidors. El 2on, de secció única, amb 244 electors triava 4 
regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Salvador Carrió 
Galmés, proclamà 14 candidats en el districte 1er,757 i 7 en el districte 2on.758 
La lluita electoral es va produir entre els liberals, els conservadors i els regionalistes. També, 
tot i fer un resultat molt esquefit, també en el districte 2on participà un republicà federal. 
La participació, segurament per la confrontació, va ser molt elevada, superant el 90% en els 
dos districtes (95,99% en el 1er i 90,98% en el 2on). 
En el districte 1er varen resultar guanyadors per les majories els liberals –amb 6 regidors- 
(62,80% dels vots) mentre que els conservadors (22,53%) i els regionalistes (14,67%) foren 
els derrotats, tot i que resultà elegit 1 regidor regionalista. En canvi, en el districte 2on, tant 
els conservadors com els liberals optaven per les majories i hi hagué gairebé un empat: 
50,08% dels vots els conservadors i 49,02% els liberals. Els triomfadors foren els liberals, 
amb 7 regidors, seguits de 2 regionalistes, un conservador i un empat. 
 
Santa Margalida 

número 401 del Cens d’aquesta secció. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. 
AGCM). 
756 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. La mesa electoral –
ubicada en els baixos de la Casa Consistorial- fou composta per Rafel Vidal Oliver (president) i com a adjunts 
Gabriel Villalonga Amengual i Antoni Amengual Bibiloni. Els interventors foren el republicà Pere J. Vidal 
Verdera; els regionalistes –figuren com a centristes- Mateu Oliver Vidal i Guillem Coll Vich; l’indeterminat 
Bartomeu Oliver Vidal; els liberals Josep Coll Cañellas i Gabriel Barrera Coll; i els liberals-conservadors 
Gabriel Coll Coll i Bernat Crespí Sureda. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-
942) 
757 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral fou integrada per Joan Vaquer Jaume i com a adjunts Joan Galmés Riera i Joan 
Mesquida Femenias. Els interventors foren els conservadors Joan Jaume Vaquer, Antoni Sureda Galmés i Pere 
Riera Brunet; els liberals Rafel Sureda Salas, Miquel Vaquer Gelabert i Rafel Cortès Picó; i el regionalista Pere 
Galmés Rosselló. En la Secció 2ª, la mesa electoral fou composta per Mateu Gayà Adrover i com a adjunts Rafel 
Soler Brunet i Pere Caldentey Llinas. Els interventors foren els liberals Mateu Ballester Santandreu, Miquel 
Vaquer Massanet i Mateu Salas Planisi; el republicà federal Guillem Llinàs Riera; el regionalista Bernat Pascual 
Febrer, i Bartomeu Carrió Femenias (nomenat pel candidat Antoni Riera Rosselló, que després no figura en 
l’escrutini). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
758  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou integrada per Antoni Sard Vives (president) i com a adjunts Jaume Febrer i 
Julià Santandreu. Els interventors foren els conservadors Miquel Juan Nadal, Joan Sansó Ballester i Miquel Juan 
Lliteras; el republicà Jeroni Sureda Febrer, i els liberals Jaume Umbert Riera, Bartomeu Llinàs Galmés i Llorenç 
Barceló Homar. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
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El municipi de Santa Margalida s’estructurava en dos districtes i es produí l’únic cas a 
Mallorca en què el consistori municipal s’elegí, d’una banda, per l’article 29 de la Llei 
electoral de 1907 –districte 2n– i, de l’altra, per votació –districte 1r.– 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Martí Alós Ribas, 
proclamà 7 candidats dels 6 regidors que s’havien d’elegir en el districte 1r.759 
La confrontació es plantejà entre els liberals albistes i els conservadors, els primers per la 
majoria i els segons per la minoria. Tot i que hi hagué segurament un pacte entre ambdues 
forces, la participació va ser del 69,90% i al final solament varen obtenir vots els sis candidats 
que s’havien d’elegir. Els candidats més votats obtingueren 276 vots mentre que els que 
obtingueren menys vots en varen treure 270. Això possibilità que fossin elegits en el districte 
1er, 4 regidors liberals albistes i 2 conservadors. 
 
Sencelles 
El municipi de Sencelles electoralment s’estructurava en dos districtes, d’una secció cada un. 
El 1r, tenia 426 electors que elegien 6 regidors mentre que el 2n, amb 349 electors, en triava 
5. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià Ramis 
Llabrés, proclamà 9 candidats en el districte 1er760 i 7 en el 2on.761 
La participació va ser molt elevada: el 83,33% en el Districte 1er i el 77,08% en el 2on. 
Dissortadament, la premsa no publicà el partit en què s’havien presentat els regidors elegits i 
en l’acta d’escrutini tampoc estan identificats.  
 
Son Servera 
El municipi de Son Servera s’estructurava en dos districtes, de secció única cada un. El 1er 
constava de 368 electors, i el 2on, de 392, que elegien 5 regidors perhom. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Joan Llull Sureda, 
proclamà 10 candidats en el districte 1er762 i 9 en el 2on.763  

759 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –ubicada en la Casa Consistorial- fou integrada per Antoni Oliver March (president) 
i com a adjunts Pere A. Aguiló Piña i Bartomeu Alós Avellà. Els interventors varen ser els liberals albistes 
Llorenç Muntaner Capó i Bernat Fluxà Vives (suplent). En la Secció 2ª, la mesa electoral –situada en l’edifici de 
Telègrafs- fou constituïda per Antoni Dalmau Alós (president) i com a adjunts Jaume Cladera Fornés i Bartomeu 
Trobat Ribas (suplent de Bartomeu Alomar Auba). El interventors foren els liberals albistes Bernat Massanet 
Pastor i Mateu Mora Cifre. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
760 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, la mesa electoral –situada a l’Escola Nacional de Nins- fou integrada per Llorenç Maria Duran 
Coli (president suplent) i com a adjunts Jaume Ques Reinés i Bartomeu Llabrés Vich. Els interventors foren 
Josep Ferrer Torrens i Guillem Llabrés Bibiloni (proposats pel candidat Antoni Bibiloni), Antoni Cirer Ferragut 
(proposat pel candidat Antoni Vallés), Bartomeu Bennàsar Gelabert (proposat pel candidat Pau Amengual), 
Maties Oliver Bibiloni(proposat pel candidat Gaspar Oliver), Gabriel Fiol Ferragut(proposat pel candidat Joan 
Cirer), Pere Josep Campaner Ramis (proposat pel candidat Antoni Cirer) i Felip Verd Bibiloni (proposat pel 
candidat Bartomeu Vich). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
761 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou integrada per Sebastià Llompart Vich (president), i com a adjunts Andreu 
Roig Gelabert i Pere Llabrés Pons. Els interventors foren Martí Llabrés Cirer i Antoni Ferragut Ferrer (proposats 
pel candidat Bartomeu Sastre Coll), Joan Verd Veny i Francesc Vich Marroig (proposats pel candidat Andreu 
Suñer Adrover), Jaume Pol Ramis i Jaume Mairata Colom (proposats pel candidat Guillem Fiol Mairata), 
Sebastià Ramis Mairata i Jordi Sastre Sans (proposats pel candidat Bartomeu Mairata Amengual); i Joan Nicolau 
Ordinas, Joan Roig Gelabert, Guillem Bibiloni Bibiloni i Miquel Horrach Capó (proposats pel candidat Guillem 
Bibiloni Cañellas). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
762 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció única, la mesa electoral –situada en el carrer del Fang, núm. 2- fou integrada per Antoni Massanet Esteva 
(president) i com a adjunts Miquel A. Servera Nebot i Gabriel Abraham Ordinas. Foren els interventors els 
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La lluita electoral es va establir entre els liberals, els conservadors i els antimonàrquics 
indepedents, que presentaren candidatures per les majories en ambdós districtes. 
La participació va ser molt elevada i molt semblant en ambdós districtes: del 82,07% en el 1r i 
del 82,14% en el 2n. 
En els dos districtes, els guanyadors foren els liberals –que aconseguiren els 3 regidors de la 
majoria– (42,55% dels vots en el districte 1er i 43,10% en el 2on) mentre que en el districte 
1er quedà en segon lloc la llista antimonàrquica indepedent –aconseguí els 2 regidors de la 
minoria, amb el 31,74% dels vots- i en el districte 2on foren els segons més votats els 
conservadors (30,45%), tot i que els regidors de la minoria foren 1 pels conservadors i 1 altre 
pels antimonàrquics independents. En conjunt, varen resultar elegits 6 regidors liberals, 3 
antimonàrquics independents i 1 conservador. 
 
Sineu 
Electoralment, Sineu s’estructurava en dos districtes, el 1er de dues seccions, que aglutinaven 
670 electors i elegia 8 regidors, mentre que el 2on, de secció única, tenia 279 electors i triava 
4 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Mateu Barceló 
Estela, proclamà 14 candidats en el districte 1r764 i altres 14 en el 2n.765  
La lluita electoral es plantejà entre els liberals monàrquics –que anaven a copar en ambdós 
districtes– i els regionalistes i els republicans –que presentaven candidats per les minories.– 
La superioritat i el control per part dels liberals monàrquics fou evident, ja que amb una 
participació elevada –el 67,61% en el districte 1r i el 70,25% en el 2n–, els regionalistes i els 
republicans feren un resultats molt minsos. Així, en el districte 1r, els liberals monàrquics 
obtingueren el 97,55% dels vots –coparen les 8 regidories– i en el districte 2n, aconseguiren el 
93,80% i tragueren els 4 regidors. 
Els regionalistes solament obtingueren l’1,65% dels vots en el districte 1r i el 3,28% en el 2n, 
mentre que els republicans encara feren un resultats més pobres amb el 0,76% (districte 1r) i 
2,92% (2n). Així, doncs, els 12 regidors que integraven el consistori sineuer foren del Partit 
Liberal Monàrquic.766 

liberals Jaume Gomila Nebot i Miquel Llull Massanet, els conservadors Gabriel Llull Sureda i Bartomeu Capó 
Morey i l’antimonàrquic Bartomeu Llaneras Llull. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. 
Sign. III-794. AGCM). 
763 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral –ubicada en l’Escola Pública de Nins- fou composta per Gabriel Llull Mascaró 
(president) i com a adjunts Antoni M. Nebot Lliteras i Montserrat Mascaró Llodrà. Foren els interventors els 
liberals Joan Servera Servera i Jaume Bauzà Brunet, el conservador Jaume Tous Arrom, Bartomeu Esteva 
Alzamora (es proposà el mateix), i l’antidinàstic Miquel Brunet Llinàs. (Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-794. AGCM). 
764 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada en la Casa Consistorial- fou composta per Sebastià Victory Macias 
(president) i com a adjunts Gabriel Ferriol Mut i Josep Frau Vallespir. Els interventors (no figura pels candidats 
que foren proposats) varen ser Miquel Font Salvà, Antoni Esteva Bennàsar i Martín Riumbau Lazcano. En la 
Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en l’Escola de Nins- fou integrada per Joan Bauzà Abraham (president) i 
com a adjunts Guillem Coll Beltran i Bartomeu Timoner Vidal. Els interventors foren els liberals monàrquics 
Francesc Barceló Quetglas i Miquel Riera Perelló, el regionalista Gabriel Real Jaume i el republicà Francesc 
Vanrell Padrón. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. AGCM). 
765 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. En el districte 2on, 
Secció única, la mesa electoral fou formada per Miquel Jordà Jaume (president) i com a adjunts Bartomeu 
Alomar Alomar i Josep Fiol Buades. Els interventors foren Pere Mascaró Mulet i Joan Alcover Real, però no 
consta els candidats que els proposaren. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-943. 
AGCM). 
766 .- "De Sineu", a La Almudaina, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. Segons la crònica periodística, el 
dia dels comicis imperà "el orden más completo durante todo el día." 
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Sóller 
A Sóller, hi havia tres districtes electorals que havien d'elegir un total de 17 regidors. El 
districte 1r –que comprenia els col·legis dels carrers del bisbe Nadal i del Mar–, estava format 
per 879 electors i havia d'elegir 6 regidors; el 2n –Casa de la Vila i Hospici– l’integraven 864 
electors i triava altres 6 regidors, i el 3r –Alqueria del Comte i l'Horta–, era constituït per 907 
electors i designava 5 regidors. 
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida pel jutge municipal Pere 
Antoni Alcover Pons, proclamà 11 candidats en el districte 1r;767 12 en el 2n,768 i 9 en el 3r.769 
A Sóller, es presentaren tres candidatures: el Partit Maurista –va ser l’únic municipi de 
Mallorca en què es presentà–, la Coalició liberal-conservadora-regionalista i la Conjunció de 
republicans federals i elements d'esquerres. Les tres candidatures es presentaven per les 
majories, amb 4 candidats perhom en els districtes 1r i 2n, i 3 en el 3r.  
El dia de les eleccions, a les 7 h. del matí, es constituiren les meses dels col·legis electorals i a 
les 8 h. començà la votació, que va transcórrer amb un ordre absolut. Al llarg del dia varen 
circular nombrosos cotxes al servei del partits i hi hagué molta animació, tant a les seus dels 
partits com en les societats i cafès. A les 16 h. es donà per acabada la votació i començà 
l'escrutini –presenciat per nombrós públic.– La participació havia estat elevada: 58,82% en el 
districte 1r; 63,31% en el 2n, i 53,25%, en el 3r.   
A les 18 h. ja es coneixien els resultats. La coalició liberal-conservadora havia triomfat en el 
districte 1r (48,92% dels vots) mentre que els mauristes havien obtingut la majoria en el 2n 
(44,23%) i en el 3r (40,45%). En canvi, els grans derrotats havien estat els republicans 
federals, que havien aconseguit el 13,70% (districte 1r), el 18,48% (2n) i el 22,52% (3r), que 
no els servia per obtenir cap regidoria. 

767  .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 1er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada en el Convent- fou composta per Joan Arbona Oliver (president) i com a 
adjunts Josep Bibiloni Miquel i Nicolau Huguet Huguet. Els interventors foren els mauristes Pau Noguera 
Marquès i Bartomeu Busquets Vicens; el republicà federal Pere Vives Carbonell; el conservador Miquel 
Marquès Coll, i el liberal Mateu Oliver Maimó. En la Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada en la Rectoria- fou 
integrada per Rafel Mora Oliver (president) i com a adjunts Bernat Albertí Puig i Bernadí Albertí Cifre. Els 
interventors foren el liberal Miquel Oliver Bauzà; el conservador Antoni Marcus Ripoll; el republicà federal 
Antoni Joy Coll, i els mauristes Ignasi March Morell i Lluc Bibiloni Miquel. (Actes de les eleccions municipals 
del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
768 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 2on, 
Secció 1ª, la mesa electoral fou formada per Domingo Rullan Vives (president) i com a adjunts Rafel Forteza 
Forteza i Rafel Vicens Vicens. Els interventors –no figura pels candidats que foren proposats- varen ser 
Bartomeu Rullan Frontera, Joan Rullan Enseñat, Miquel Casasnovas Castañer i Josep Bennàsar Bernat. En la 
Secció 2ª, la mesa electoral –situada a l’Hospici- fou integrada per Bartomeu Ballester Ferrà (president) i com a 
adjunts Josep Gisbert Sabater i Vicenç Trias Enseñat. Els interventors foren Bartomeu Bernat Marquès, Salvador 
Elias Capellas, Jaume Bujosa Coll, Antoni Marquès Llull i Joan Vallcaneras Vidal, però no consta pels candidats 
que varen ser proposats. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM). 
769 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte 3er, 
Secció 1ª, la mesa electoral –situada a l’Alqueria del Comte- fou formada per Joan Albertí Morell (president) i 
com a adjunts Jaume Alcover Coll i Antoni Servera Pons. Els interventors varen ser els mauristes Joan Estaràs 
Pericàs (suplent), Guillem Colom Oliver, Francesc Frau Mayol i Jaume Coll Adrover (suplent); el republicà 
federal Jeroni Rullan Binimelis, i els liberals Antoni Sagristà Vicens i Sebastià Quetglas Riera (suplent). En la 
Secció 2ª, la mesa electoral –ubicada a l’Horta- fou integrada per Andreu Arbona Colom (president) i com a 
adjunts Melcior Servera Caldentey i Pere P. Coll Colom. Els interventors foren Joan Fontanet Mayol, Antoni 
Forteza Forteza, Martí Morell Rullan, Lluc Oliver Ballester, Joan Bennàsar Plomer i Joan Pujol Balle, però no 
consta pels candidats que foren proposats. (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-
942. AGCM). 
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En el districte 1r, els 4 regidors de les majories eren per la coalició liberal-conservadora (3 
conservadors i 1 liberal) i els 2 de les minories pels mauristes; en el districte 2n, els 4 de les 
majories eren pels mauristes i els 2 de les minories per 1 conservador i 1 liberal; en el 3r, els 3 
de les majories els mauristes i els 2 de les minories pels liberals. 
En les actes d’escrutini es feren constar diverses protestes dels candidats mauristes Bartomeu 
Suau Ballester –en la Secció 1ª del Districte 1r perquè la mesa no va admetre el vot de 
l’elector Miquel Borràs Sastre–770 i Josep Maria Puig Morell –en la Secció 2ª del Districte 1r 
per la presència del batle i candidat per aquell districte– i del republicà federal Pere Rullan 
Pastor –en la Secció 2ª del Districte 1r també per la presència del batle i candidat–771 i de 
l’interventor Joan Rullan Enseñat –en la Secció 1ª del Districte 2n perquè s’havia acceptat una 
papereta en la qual el nom dels candidats estaven escrits en “mallorquí”. –772   
En conjunt, els mauristes havien aconseguit 9 regidors, 4 conservadors i 4 liberals. Els grans 
derrotats eren els republicans federals –que no havien aconseguit cap regidoria en els tres 
districtes– i també els autonomistes que, en coalició amb els liberals i els conservadors en el 
districte 2n, no havien obtingut representació. Una vegada coneguts els resultats, en el Centre 
Maurista se celebrà el triomf i hi hagué discursos de Guillem Colom i de Josep Puig.773  
El 17 d’abril, en la sala capitular de l’Ajuntament de Sóller, es constituí la Junta Municipal 
del Cens Electoral, presidida per Pere Antoni Alcover Pons,774 per practicar l’escrutini general 
de l’elecció de regidors. Després de fer l’escrutini i els resums de les votacions, també es 
varen admetre les protestes. En el Districte 1er, a la Secció 1ª, del Convent, hi hagué protestes 
dels electors Jaume Bennàsar –que també era signada per altres persones- i de Pere Rullan 
Pastor. En la Secció 2ª, hi hagué protestes dels candidats liberal Josep Bauzà Llull, maurista 
Pere Joan Castañer, republicà federal Eugeni Losada Fiol i conservador Miquel Colom 
Mayol. 
 
Valldemossa 
El municipi de Valldemosa, electoralment, era format per un sol districte, de secció única, 
amb 378 electors, que elegien els 9 regidors que integraven la corporació municipal.  
El 5 d’abril de 1931, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Bartomeu Estradas 
Canals, proclamà 12 candidats.775 

770 .- “Por el candidato D. Bartolomé Suau Ballester se hizo constar su protesta por no admitir la mesa el 
voto del elector D. Miguel Borrás Sastre, que asegura ser el que presenta y a lo cual no accedió la mesa por 
figurar que ha votado según resulta de las listas de votantes.” Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 
1931. Sign. III-942. AGCM. 
771 .- Josep Maria Puig féu constar  “a las nueve de la mañana su protesta por la presencia del Señor 
Alcalde, candidato tambien por este distrito, cerca de esta casa donde se verifica la elección, lo que considera 
una coacción para los electores. A las diez y a las dosy media formula la misma protesta. A las dos y media 
formula la misma protesta el candidato Don Pedro Rullan Pastor.” Actes de les eleccions municipals del 12 
d’abril de 1931. Sign. III-942. AGCM. 
772 .- Així mateix, en la Secció 1ª del Districte 3er, es va procedir, d’acord amb l’article 44, a cremar les 
paperetes extretes de la urna en presència dels concurrents “excepto tres que fue negada su validez y que 
consideran en blanco, y fueron rubricadas por los Adjuntos e Interventores y quedaron reservadas para su 
archivo con la presente acta, a los efectos del repetido art. 44.” Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril 
de 1931. Sign. III-942. AGCM.  
773 .- La Voz de Sóller, núm. 381. Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 3. També "Sóller", a La 
Almudaina, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 2, que destacava que la lluita electoral havia estat "enconadísima." 
774 .- Hi assistiren els vocals David March Alcover, Rafel Cortès Cortès i Baltasar Marquès Oliver. (Sign. 
III-795/1). 
775 .- Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931. Sign. III-795/1. AGCM. El districte únic, 
Secció única, la mesa electoral –situada en l’Escola de Nins- fou integrada per Bru Calafat Canals (president) i 
com a adjunts Antoni Calafat Rosselló i Jaume Cruellas Verger. Els interventors varen ser els liberals-
conservadors Tomàs Lladó Capllonch, Jaume Calafat Fiol, Jaume Estaràs Torres (suplent) i Amador Verger 
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La lluita electoral es plantejà entre els liberals i conservadors –que integrà també un 
independent monàrquic– i els regionalistes, que optaven per les majories. 
La participació va ser molt elevada: votà el 80,16% dels vots. La victòria va ser per la coalició 
entre liberals i conservadors que obtingueren el 60,19% dels vots i tragueren els 6 regidors de 
les majories –5 liberals i conservadors i 1 monàrquic independent– mentre que els 
regionalistes, amb el 39,81% restant, aconseguiren els 3 de les minories. 
 
4.7.3. Menorca 
 
Maó 
El municipi de Maó s'estructurava en 4 districtes, que sumaven un total de 3.870 electors, 
distribuïts en 849 en el 1r –que elegia 4 regidors–; 903 en el 2n –triava 5 regidors–, 1.211 en 
el 3r –que elegia 7 regidors–, i 907 en el 4t –que triava 5 regidors.– En total sumaven un total 
de 21 regidors.  
A Maó, el 31 de març, en el saló Trianón, el Partit Republicà de Maó celebrà una assemblea 
per presentar l'aprovació la candidatura republicana per a les eleccions municipals del 12 
d'abril. Hi hagué discursos del president del Comitè Municipal d'Unió Republicana Joan 
Manent776 i del secretari del Comitè –que llegí la candidatura republicana, integrada per 3 
candidats en el districte 1er, 4 en el 2on, 5 en el 3er i 4 en el 4art a més d'1 socialista.– La 
candidatura va estar integrada per l'industrial Rafel Olives Sintes i els comerciants Antoni 
Tudurí Carreras i Domingo Estrada del Pilar (districte 1r); el comerciant Cristòfol Tomàs 
Sitges, l'empleat de banca Joan Sancho Vidal, l'industrial Joan Gomila Manent i l'obrer 
tipògraf Pere Febrer Maria (districte 2n); els propietaris Ramon Carreras Hernández i Bernat 
Seguí Carreras, el comerciant Miquel Beltran Llabrés, l'industrial Joan Bagur Aloy i l'empleat 
Climent Pons Català (districte 3er), i el bibliotecari Camilo Vilaverde García (socialista), el 
comerciant Pere Pons Sitges, el professor d'institut Joan Hernández Mora, l'agent comercial 
Antoni Bosch Ponsetí i l'industrial Joan Pons Mesquida. Aquesta candidatura va ser aprovada 
per aclamació i, acte seguit, varen intervenir els candidats Joan Manila Manent –que demanà 
un minut de silencia a la memòria dels capitans Galán i García Hernández– i Joan Hernández 
Mora –que, en nom dels companys de candidatura, agraí la designació,–777 a més del secretari 

Mulet (suplent), i els regionalistes Miquel Bibiloni Sans, Jaume Torres Fiol, Bartomeu Torres Rubert (suplent) i 
Antoni Juan Fiol (suplent). (Actes de les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931.Sign. III-942. AGCM). 
776 .- Segons la crònica, manifestà que "después de ocho años de régimen dictatorial, actualmente los 
gobiernos se ven impelidos a apelar a la solicitud electoral. Esta no es una concesión que han realizado 
voluntariamente los gobiernos del Rey, sino que es una victoria ganada por la voluntad popular, que al cerrar los 
caminos de gobierno a los hombres monárquicos obstruye su gestión para hacer patente el fracaso y el descrédito 
de todos los recursos puestos en juego para sostener a la dinastía. El día 12 de abril se manifestará la voluntad 
popular ejerciendo un derecho con el que se conseguirá realizar una demostración triunfante de las fuerzas 
republicanas." Després de relatar els tràmits que havia seguit la comissió encarregada de confeccionar la 
candidatura, en la qual "se ha querido que hubiera representación adecuada a todos los matices del partido 
republicano, y de todas las clases sociales que lo integran, procurándose además que los futuros concejales 
formen un conjunto en el cual haya elementos de lucha asesorados con la colaboración persistente de otros 
elementos que por su temperamento, capacidad y tiempo disponible puedan cuidar la administración municipal 
en sus más complicados y diferentes aspectos. La candidatura seguramente no está deacuerdo, de un modo 
absoluto con el criterio personal de cada ciudadano. Cuando se trata de nombrar a diez y seis personas para 
formar un conjunto, no es posible que todos los criterios personales coincidan en la elección individual de cada 
uno de los nombrados. La candidatura que hemos de proponer, no representa a una sola tendencia particular sino 
a todas las tendencias más o menos radicales que integran al partido republicano. Si hemos acertado a alcanzar a 
juicio vuestro, lo que nos hemos propuesto, nos sentiremos satisfechos de haber realizado la delicada misión que 
se nos había confiado." "La asamblea republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril 
de 1931, pàg. 3. 
777 .- Joan Hernández Mora també recordà l'article "Colaboración de las Juventudes Intelectuales" publicat 
a La Voz de Menorca, i manifestà "la emoción que le había producido y la influencia que en la resolución de su 
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de la Joventut Republicana Bartomeu Briones –que pregà a l'assemblea que dedicàs una 
salutació al futur batle popular de Maó Pere Pons Sitges,– Pere Taltavull778 i el president Joan 
Manent, que tancà l'acte.779 
El 5 d'abril, en la proclamació de candidats de la Junta Municipal del Cens Electoral, tant els 
monàrquics com els republicans es presentaven per les majories en cada districte. Així, la 
Coalició Republicano-Socialista presentà 17 candidats –16 dels quals eren republicans i 1 
socialista, el director de la Biblioteca Pública Camilo Vilaverde– i, fins i tot, en el districtes 3r 
i 4t els republicans volien gairebé copar les regidories. En canvi, els monàrquics presentaren 
15 candidats –finalment solament se'n votaren 14.–780 Des del setmanari El Obrero Balear 
s'afirmava que “es muy posible el triunfo en toda la línea de la candidatura 
antimonárquica.”781 
Des del dimecres, 8 d'abril, La Voz de Menorca anuncià en portada la candidatura de la 
Conjunció republicano-socialista de Maó.782  
 
Alaior 
El municipi d’Alaior s’estructurava en dos districtes. El 1r era integrat per dues seccions –la 
primera la Casa Consistorial i la segona l’Escola de Nins i que sumaven 808 vots– i el 2n 
també de dues seccions –la primera l’Hospital Civil i la segona, l’EScola de Nines i que tenia 
727 electors.– 
El dimecres, 1 d'abril, el Partit Republicà d'Alaior celebrà una assemblea per presentar la 
candidatura als comicis municipals. Carles de Torres exposà els treballs fets per la comissió 
que s'havia nomenat i que havia de designar la candidatura per a les properes eleccions. 
Manifestà que ja la tenien completa, però en el darrer moment havien sorgit algunes 
dificultats que impossibilitaven donar el nom de tres individus que hi havien de figurar. Acte 
seguit, es donà compte de l'aprovació del reglament de la Joventut Republicana Alaiorenca i 
s'aprovà la seva junta directiva, integrada per Pere Gomila Garriga (president), Joan Gomila 
(vicepresident) i Joan Seguí Llambies (secretari).783 
 
Mercadal 

actitud política le ha orientado. Manifestó también hallarse afiliado a la agrupación "Al servicio de la 
República", organizada por intelectuales españoles de mayor prestigio, y manifestó sentirse altamente honrado 
de figurar en la candidatura integrada por prestigiosos nombres que han dado tanto prestigio al partido 
republicano mahonés. Dedicó una cariñosa alusión a don Pedro Pons Sitges, y con brillantes párrafos realizó un 
examen de la situación política de España, encareciendo la necesidad de luchar, contribuyendo a la resolución de 
los problemas políticos que gravitan sobre la preocupación nacional. "La asamblea republicana", a La Voz de 
Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 3. 
778 .- Taltavull pronuncià un discurs "lleno de ironías, tratando de la situación de España primero y luego de 
la forma en que aquí se plantea la lucha electoral. Criticó la perniciosa labor de los Ayuntamientos de la 
Dictadura y excitó a las juventudes para que pongan a contribución su actividad." "La asamblea republicana", a 
La Voz de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 3.  
779 .- Manent exposà la ideologia del partit republicà "fundamentando nuestra irreductible oposición a la 
monarquía, acusando con palabras concisas a los causantes de la dificil situación por que atraviesa el Estado 
Español. Comentó la situación de descomposición en que se hallan todos los partidos monárquicos, señalando en 
particular el desprestigio de los restos del partido conservador de la isla." "La asamblea republicana", a La Voz 
de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 3. 
780 .- "Proclamación de concejales y de candidatos", a La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, dimarts, 7 
d'abril de 1931, pàg. 2. 
781 .- "De nuestros correligionarios de Mahón. Las elecciones municipales", a El Obrero Balear, núm. 
1.511. Palma, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 3. 
782 .- "Conjunción republicano-socialista", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
783 .- "De Alayor. La asamblea republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, dimarts, 7 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
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El municipi de Mercadal s'estructurava en dos districtes. El 1r districte era integrat per dues 
seccions –una de la vila des Mercadal i l'altra de Fornells, amb 582 electors i que elegia 7 
regidors (5 per la majoria i 2 per la minoria)– i el 2n, d'una secció, amb 288 electors que es 
corresponia al nucli de Sant Cristòfol, que elegia 4 regidors (3 per la majoria i 1 per la 
minoria). 
En el districte 1r, els republicans presentaren 5 candidats per les majories (Francesc Gomila 
Sintes, Antoni Palliser Villalonga, Bartomeu Huguet Simó, Josep Tudurí Galmés i Josep 
Pascual Melià) i en el districte 2n de Sant Cristòfol, també 3 per les majories (Joan Riudavets 
Moll, Josep Gomila Villalonga i Ramon Pons Pons).784 
 
Sant Lluís 
Sant Lluís es dividia en dos districtes, d’una secció cada un. El 1r, domiciliat a l’Escola de 
Nins, tenia 304 electors i el segon, a l’Escola de Nines, incloïa 273 electors. 
A Sant Lluís, el diumenge, 29 de març, es féu l'assamblea republicana –a la qual també 
assistiren alguns socialistes– per designar la candidadura, integrada per 7 republicans.785 Va 
ser aprovada per aclamació786 i a proposat del socialista Joan Carreras Villalonga s'acordà 
enviar telegrames a Niceto Alcalá Zamora i Fernando Giner de los Ríos.787 
 
4.7.3.1. La campanya electoral 
 
La conjunció republicano-socialista 
Els grups socialistes d'Alaior, es Castell i Sant Lluís no designaren candidats, però decidiren 
donar suport a les candidatures republicanes, que lluitaven per les majories. 
El dimarts, 7 d'abril, l'editorial de La Voz de Menorca féu una crida als republicans i 
socialistes del districte 4art perquè “vuestra fortaleza está en peligro” per la presentació del 
candidat monàrquic Josep Maria Natta.788 Per a aconseguir copar totes les regidories dels 
districtes 2on i 4art de Maó, el Comitè Republicà dissenyà una estratègia combinatòria entre 

784 .- La crònica, signada per Juvencio, assenyalava que "Indiscutible entusiasmo reina en todos los pueblos 
para alcanzar las mayorías y a juzgar por dicho entusiasmo, por la acertada labor que lleva a cabo la briosa 
Juventud Republicana y por la acertada cooperación de los veteranos demócratas, es de esperar una rotunda 
victoria de las izquierdas. 
 A luchar pues decididamente, sin titubeos, sin desmayos, ocupando cada uno el puesto que se señala, 
sin permitir que los que en todos momentos tienen en boca la palabra orden, abusen del desorden, de la coacción, 
del atropello y quieran por medios ilegales, aminorar la victoria que sin duda alguna, alcanzarán las izquierdas de 
Mercadal." JUVENCIO: "Candidatura republicana de Mercadal", a La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, 
dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 3. 
785 .- Era formada per Francesc Cardona Gomila, Benet Pons Sintes, Bartomeu Sintes Tudurí, Antoni Pons 
Gornés, Jaume Salas Pons, Aurelio Pérez Cleofé i Josep Cardona Portella. "Asamblea republicana en San Luís", 
a La Voz de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. 
786 .- Confiant que la candidatura republicana tendria poder per "evidenciar a los monárquicos de San Luís 
la desautorización más solemne de su vergonzosa gestión dictatorial administrativa." "Asamblea republicana en 
San Luís", a La Voz de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. 
787 .- El text del telegrama deia: "Reunida asamblea republicana socialista de San Luís acordado por 
unanimidad telegrafiarles felicitándoles por su brillante actuación cívica en pro del triunfo de la Libertad." 
"Asamblea republicana en San Luís", a La Voz de Menorca, núm. 8.329. Maó, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 
1. 
788 .- S'afirmava que "los conservadores han encontrado el mirlo blanco que les hacia falta para realizar el 
asalto tantas veces intentado desde que fué establecido en España el sufragio universal, sin que jamás diera 
resultado, estrellándose siempre los desesparados ataques reaccionarios ante el vigor de las compactas huestes 
democráticas. En todas las elecciones municipales y en cualquiera circunstancia que se hayan presentado, 
siempre coparon las izquierdas, considerándose el distrito 4.º como una fortaleza inconmovible." "Un gran 
prestigio en el distrito 4.º", a La Voz de Menorca, núm. 8.332. Maó, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 

 171 

                                                 



 

els seus candidats.789 Així mateix, el dijous, 9 d'abril, la Joventut Republicana de Maó i el 
Partit Republicà convocaren els interventors i suplents, a més de tots els afiliats, a una reunió 
a la Casa del Poble per tractar sobre qüestions electorals.790 També la coalició republicano-
socialista obrí una Oficina electoral en la Casa del Poble791 
El 10 d'abril, des de les pàgines de La Voz de Menorca es denunciaven coaccions electorals 
per part del batle de Maó Mateu Seguí Carreras i del batle pedani del nucli de Sant Climent.792 
L'endemà, sota el títol “Villacarlinas” un grup exindependents manifestava que davant “la 
pésima” administració municipal que s'havia fet pública a través de fulls volants del Comitè 
Republicà havien decidit fer pública la seva decissió de donar suport als republicans.793 
A Fornells, el dilluns 6 d'abril, des de Maó –convidats pel Comitè Republicà de Mercadal i la 
Joventut Republicana– es desplacà una comissió del Comitè Republica, presidida per Joan 
Manent. Al matí, en un local del nucli es féu un míting, en el qual varen intervenir el redactor 
de La Voz de Menorca i president de la Joventut Republicana de Maó Pere Taltavull794 i el 
president del Comitè Joan Manent.795 Prop de les 14,30 h es concentraren a Mercadal diverses 

789 .- La nota als electors dels districtes 2on i 4art afirmava: "Interesa que los electores que desean 
contribuir al triunfo de los candidatos izquierdistas depositen en la urna la papeleta que les será remitida bajo 
sobre, pues como precisa hacer combinación con cuatro candidaturas distintas en el distrito segundo y cinco 
candidaturas en el cuarto, conteniendo sólo tres nombres cada una, y para que resulten con el número más 
aproximado que sea posible de votos los candidatos proclamados, que son en mayor número de los que puede 
votar cada elector, se ha hecho el correspondiente reparto al incluir las papeletas en los sobres, y si no se 
utilizaran dichas papeletas, aunque se votara otra con los nombres de candidatos del respectivo distrito podría 
haber una diferencia sensible de votos entre los candidatos presentados por la coalición de izquierdas, y quedar 
derrotado alguno por no haberse emitido en la debida proporción los sufragios." "A los electores de los distritos 
2ª i 4ª", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2.   
790 .- "Juventud Republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2 
(convocatòria); "Oficina electoral del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 
d'abril de 1931, pàg. 3 (convocatòria). S'afirmava que "Se ruega a los correligionarios y simpatizantes que 
deseen coadyuvar al triunfo de nuestra candidatura con sus servicios en los Colegios electorales, especialmente a 
los afiliados a la Juventud Republicana, aunque no tengan voto, asistan a la Casa del Pueblo el jueves a las nueve 
de la noche para señalar el punto y trabajos que deban ejecutar el día de la elección. Igualmente rogamos a los 
amigos que posean y puedan facilitar autos, motos y bicicletas el día de la elección, pasen aviso a esta Oficina 
indicando las horas que puedan estar a nuestra disposición los vehículos respectivos."  
791 .- "Oficina electoral del partido republicano. Casa del Pueblo", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, 
dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 3. 
792 .- La nota afirmava no detallava aquestes coaccions però deia: "Al buen entendedor deben bastarle 
pocas palabras. A nosotros nos consta que ambos señores no proceden con la escrupulosidad que en el ejercicio 
de sus cargos es obligado guardar. Tengan entendido los coaccionados que el abuso que actualmente cometen 
sobre su libertad uno y otro Alcalde no podrá tener en lo sucesivo ninguna trascendencia, pues podemos asegurar 
que ni don Mateo Seguí será Alcalde de esta ciudad, ni don Gabriel Carreras Alcalde de barrio de San Clemente. 
De modo que no hay ninguna circunstancia que obligue a respetar a los que olvidan el cumplimiento de su 
deber." "Sobre coacciones electorales", a La Voz de Menorca, núm. 8.335. Maó, divendres, 10 d'abril de 1931, 
pàg. 2. 
793 .- S'afirmava que "Y para prevenir a otros varios que como nosotros hayan podido ignorar la verdad, 
hemos de hacer constar que un concejal que figura en la candidatura independiente ha utilizado en más de una 
ocasión los neumáticos traseros del camión municipal para un vehículo de servicio público. Además, habiéndose 
comprado nueva una bateria de acumuladores, dicho camión va equipado con una de lance." "Villacarlinas", a La 
Voz de Menorca, núm. 8.336. Maó, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
794 .- Exposà davant els fornellencs les qüestions polítiques del municipi de Mercadal i la necessitat 
d'influir en l'administració de l'ajuntament per defensar els interessos del poble. 
795 .- Explicà la ideologia republicana "expresando los postulados democràticos que inspiran la política de 
nuestro partido, y criticando la gestión monárquica que ha menoscabado el prestigio de la nación y ha producido 
mil angustias a los pueblos. Aludió a las diferencias políticas que separan a los republicanos de los monárquicos 
y expuso las características del presente momento histórico, en el cual todo el pueblo español lucha para alcanzar 
un cambio político que permita entrar en una nueva fase histórica en el cual por el buen gobierno del pueblo por 
el pueblo se logra abrir una era progresiva." "Propaganda republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, 
dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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comitives procedents de la majoria dels municipis de l'illa (Ciutadella, Fornells, Maó, Sant 
Cristòfol i Alaior). A les 15 h, en el saló teatre El Cisne es féu un míting. Hi hagué 
intervencions de Jaume Carretero –que presentà els oradors–, Pere Taltavull –exposà “los 
vicios de constitución” dels diferents ajuntaments de Mercadal i assenyalà els nombrosos 
errors i defectes que havien comès–,796 Joan Manent797 i l’exdiputat per Menorca Josep Teodor 
Canet.798 
A Sant Lluís, el dimecres, 8 d'abril, en el Casino Recreatiu de Sant Lluís, el Comitè Republicà 
organitzà un acte de propaganda republicana, en el qual varen prendre part alguns membres 
del Comitè Republicà de Maó –el president Joan Manent–, de la Joventut Republicana de 
Maó –el president Pere Taltavull– i de la Unió Socialista –el candidat Camilo Vilaverde i el 
secretari general Víctor Rotger.–799 Va obrir l'acte el president del Comitè Republicà de Sant 
Lluís Francesc Cardona i hi hagué discursos de Pere Taltavull,800 Camilo Vilaverde,801 Víctor 
Rotger802 i Joan Manent –que féu un resum dels discursos.–803  

796 .- A més, segons la crònica, "fustigó a la política caciquil que han venido efectuando los elementos 
monárquicos de aquella villa y animó a los jóvenes republicanos de Mercadal a seguir una política honrada y una 
gestión diáfana plenas de energía, civismo y amor al progreso moral y material de su pueblo." "Propaganda 
republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
797 .- Afirmà que "habían tenido el propósito de acceder al requerimiento del comité republicano de 
Mercadal, para infiltrar una buena dosis de entusiasmo a los amigos de aquel pueblo, y que en presencia de aquel 
acto había de declarar que el pueblo de Mercadal no necesita en estos momentos lecciones de entusiasmo del 
cual puede dar enseñanza a los demás pueblos de la isla. Alabando la actuación republicana de los 
mercadalenses, expuso a continuación la oportunidad de esta época, en la cual la acción antimonárquica de toda 
España lograra implantar la República, que es una necesidad histórica y una expresión del progreso y de los 
anhelos de dignidad de los españoles. Aludió las grandes calamidades ocasionadas por la monarquía y sus 
generales políticos que al pasar por la gobernación del Estado por exigencias y necesidades palatinas habían 
acentuado con sus desaciertos la desgobernación del país, la ruina de su hacienda, la demostración de la 
incapacidad monárquica para conducir a la nación por el camino prestigioso que por su historia y por la base del 
pueblo español se debe alcanzar. Aludió a la falta de hombres capacitados que acusa la monarquía, la cual se ha 
visto obligada a acudir a los viejos y desacreditados políticos para montar la última guardia alrededor del trono." 
Acte seguit, va dirigir un tros dels seu discurs a les dones de Mercadal, que "habían contribuído con su presencia 
a dar brillantez y mayor entusiasmo al expléndido acto republicano. Aludió a las madres de los capitanes Galán y  
García Hernández, y a las familias de los militares que se hallan residenciados en la fortaleza de este puerto y 
encareció un minuto de silencio para la memoria de los dignos y heroicos Galán y García Hernández." Acabà 
expressant la seva més absoluta confiança en la victòria de les idees republicanes. "Propaganda republicana", a 
La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
798 .- En primer lloc, va agrair les nombroses felicitacions per la victòria, per l'article 29, de la candidatura 
republicano socialista a Ciutadella i exaltà "el entusiasmo de los mercadalenses que han visto coronada toda una 
era de sacrificios por la causa, gracias a la abnegación de unos pocos hombres que lucharon siempre en Mercadal 
poniendo a prueba su tesón y su persistencia en contra de los ataques monárquicos que estaban antes en una 
mayoría abrumadora. Por eso, en el resurgir del republicanismo en Mercadal, hemos de recordar aquellos 
hombres que pusieron los cimientos de tan magna obra. Al efecto, tuvo el señor Canet frases muy sentidas 
dedicadas a don José Real que durante tantos años luchó en aquella villa, sin que amenguaran su entusiasmo las 
contrariedades, y que ahora, si no hubiésemos tenido la desgracia de perderle, hace poco tiempo, se consideraría 
bien satisfecho y pagado ante el espectáculo de fé, entusiasmo y convicción que ofrecen los mercadalenses." 
"Propaganda republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
799 .- "Mitin de propaganda republicana en San Luís", a La Voz de Menorca, núm. 8.333. Maó, dimecres, 8 
d'abril de 1931, pàg. 2 (anunci de l'acte); P. T.: "De San Luís. Actuemos en política", a La Voz de Menorca, núm. 
8.333. Maó, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2. 
800 .- Taltavull exposà "las aspiraciones de progreso y libertad que han de conseguirse con el 
establecimiento de la República y por medio de una intesificación de la enseñanza para que las jóvenes 
generaciones lleguen al ejercicio de sus derechos políticos con plena capacidad intelectual a fin de poder hacer 
uso y efectivas las libertades y los derechos políticos que permitan conquistar por medio de una evolución 
progresiva la libertad económica. Refiriéndose a la ruinosa gestión de los gobiernos dictatoriales, aludió a los 
efectos perniciosos que han repercutido en la mala administración del Ayuntamiento de San Luís. Expuso las 
anormalidades que se observan en sus libros, diciendo que la administración municipal no sólo ha de ser 
honrada, sino que además ha de parecerlo, señalando concretamente varios defectos que no son ciertamente 
ningún galardón para cuantos han intervenido directamente durante estos últimos años en la gestión municipal de 
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A Sant Climent, el dissabte 11 d'abril, a la nit, en el teatre, hi hagué un acte de propaganda 
republicana, en el qual varen intervenir el metge Arnau Socias Amorós,804 el professor de 
l'Institut Joan Hernández Mora i el president del Comitè Republicà Joan Manent.805  
El divendres, 10 d'abril, a les 21 h, en la Sala Trianón, es féu l'acte central de la campanya de 
la conjunció republicano-socialista. Va presidir l'acte el presisident del Comitè Republicà de 
Maó, Joan Manent i hi hagué discursos del Josep Pons Menéndez (de l'Agrupació Socialista 
de Ciutadella), Pere Taltavull (de la Joventut Republicana de Maó), Ángel Muerza (mestre de 
l'escola nova de Ciutadella), Camilo Vilaverde (candidat socialista), Joan Salom (obrer 
gravador) –que llegí unes quartilles com a homenatge a la memòria de Galán i García 
Hernández i als perseguits pels poders per la seva gestió revolucionària–, Joan Hernández 
Mora (professor de l'institut i candidat republicà), Víctor Rotger (secretari de l'Agrupació 
Socialista Menorquina) i Joan Manent, que tancà l'acte fent un resum de les intervencions i 
una semblança de Pere Pons Sitges, que estava convalescent.806 
 
4.7.3.2. El dia de les eleccions 

aquel Ayuntamiento." "Propaganda republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.335. Maó, divendres, 10 d'abril 
de 1931, pàg. 1. 
801 .- El cap de la Biblioteca Pública de Maó i candidat socialista va llegir unes quartilles que tractaven 
sobre el que representava la papereta electoral i el que significava l'exercici del vot. A més, "aludió a la situación 
política de España, a los escesos de poder cometidos por los gobiernos del Rey y a la nobilísima actuación 
revolucionaria del pueblo español que lucha por la conquista de la soberanía." "Propaganda republicana", a La 
Voz de Menorca, núm. 8.335. Maó, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 1.   
802 .- Rotger criticà la situació política espanyola, "encareciendo la necesidad de implantar la república 
como medio para impulsar la historia de España en un sentido francamente progresivo. Con acerbos rasgos 
señaló la desastrosa actuación militar y política del general Berenguer y recordó la necesidad de hacer 
reemprender la marcha del expediente Picasso en el cual se señalan tan altas responsabilidades. Dedicó unas 
palabras afectuosas a las víctimas de la revolución, capitanes Galán y García Hernández, y a todos los que 
actualmente son huéspedes de la fortaleza que vigila la entrada de nuestro puerto." "Propaganda republicana", a 
La Voz de Menorca, núm. 8.335. Maó, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 1.  
803 .- Manent "recordó páginas inolvidables de la historia política del pueblo de San Luís, señaló los 
grandes defectos de la monarquía y exaltó la memoria de los mártires de la Revolución capitanes Galán y García 
Hernández, en cuyo respeto la concurrencia dedicóles un minuto de silencio y de sentida evocación. Aludió a los 
compañeros de aquellos héroes que en la Mola esperan la hora del definitivo triunfo, acordándose expresarles 
por la asamblea republicana un testimonio de afecto y admiración. Aludió a las maniobras electorales de los 
caciques que quieren mantener a toda costa su señorío en el Ayuntamiento de San Luís y excitó a todos los 
correligionarios a cooperar con entusiasmo en el triunfo de la candidatura republicana." "Propaganda 
republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.335. Maó, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 1. 
804 .- Arnau Socias, fill del mestre nacional Joan Socias, dirigí "un discurso admirable dedicado a despertar 
la conciencia política de aquel vecindario. Glosó con apasionamiento y acierto su amor a la lengua vernácula; 
expuso los defectos que acarrea el descuído de su instrucción, lamentó y protestó de las persecuciones de que 
nuestra lengua había sido objeto y defendió la necesidad de cuidarla, de enseñarla y de enaltecerla. Manifestó 
con elocuencia su fé religiosa y su compatibilidad con las ideas políticas democráticas, declarándose católico y 
republicano por convicción y por amor a los destinos de nuestro país y a las necesidades de los pueblos y del 
progreso político. Después de la brillante y acertadísima crítica de los desaciertos políticos de la monarquía, 
declaró reiteradamente como conclusión que sólo la República podía dar solución acertada a tan importantísimos 
problemas." P. TALTAVUL: "Ante las elecciones. Un importante acto de propaganda", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.339. Maó, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 1. 
805 .- P. TALTAVUL: "Ante las elecciones. Un importante acto de propaganda", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.339. Maó, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 1. 
806 .- La crònica acabava dient "Luchemos mañana bajo la impresión de entusiasmo advertida anoche y el 
lunes podremos saludar y comentar el triunfo de la democracia menorquina." "Del grandioso mitin de afirmación 
republicano-socialista", a La Voz de Menorca, núm. 8.336. Maó, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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Arran de la lluita electoral entre els partits monàrquics i la coalició republicano-socialista, que 
anaven per les majories en gairebé tots els districtes, la participació va ser molt elevada.807 
A Maó, els carrers prensentaven una gran animació i a les portes dels col·legis electorals s'hi 
apinyaven grups de gent. De totes formes, tot i la intensa animació, no hi hagué incidents i la 
votació es va desenvolpar en tota normalitat. A les 13,40 h. des de Mercadal, Josep Tedor 
Canet telegrafiava a Mao que a Sant Cristòfol, Mercadal i Fornell “luchan con gran 
entusiasmo.”808  
A les 16 h, quan les meses tancaren els col·legis per fer els escrutinis, els republicans i 
socialistes es concentraren a la seu social del Partit Republicà, quedant el local insuficient, 
motiu pel qual la gent estava pel carrer de Pi i Margall. Des del balcó de la Casa del Poble 
s'anaven donant els resultats de les votacions als diferents municipis menorquins i també les 
dades que arribaven des de Barcelona i de Madrid. Novament, a les 19 h., des de Mercadal, 
Carretero tornava a telegrafiar dient que “Mercadal republicanos ganado mayorías 54 votos. 
Fornells 63 votos mayoría. San Cristóbal monárquicos ganado 12 votos contentísimos.”809 A 
mesura que s'anaven coneixent els resultats, l'animació i concentració de gent anava creixent. 
Tant en la Casa del Poble com a la Federació Obrera l'animació va durar fins ben entrada la 
matinada.810 
El diari La Voz de Menorca denuncià coaccions, com les pressions sobre els empleats 
municipals, les amenaces a un comerciant de Sant Climent –que s'hagué d'absentar del poble 
el dia dels comicis–, el canvi de paperetes a electors republicans, les coaccions del batle 
pedani de Sant Climent, l'actuació d'un interventor monàrquic en una mesa electoral, les 
paperetes monàrquiques contrasenyades en la secció del carrer del Carme o les amenaces als 
pescadors de Fornells que si no votaven la candidatura monàrquica “no podrían exportar ni un 
solo pescado.”811 
A Ciutadella, on s'havien elegit els regidors per l'article 29, al matí del 12 d'abril, en el saló 
del Cinema 17 de gener, la Federació Obrera Ciutadellenca, amb cooperació del Casino 17 de 
Enero, Unió Republicana, Comitè Republicà, Joventut Republicana i Agrupació Socialista, 
organitzà un míting proaministia. Hi hagué intervencions del president de la Federació Obrera 
Ciutadellenca, el company Mascaró, el professor de l'Escola Pràctica Racionalista Angel 
Muerza. Acabat l'acte, s'acordà enviar telegrames a Salvador Sediles a la fortalesa de la Mola 
i al president del Consell de Ministres.812 
 
4.7.3.3. Els resultats dels comicis  
A Menorca, en els municipis que se celebraren les votacions, el bloc antimonàrquic aconseguí 
la victòria a la majoria de municipis, a excepció de Ferreries. En total, la conjunció 
republicano-socialista va aconseguir 35 regidors –3 dels quals eren socialistes– enfront de 26 
monàrquics. 

807 .- "La característica de esta elección ha sido una votación copiosa, pues acudió a los colegios casi todo 
el censo. Ambas agrupaciones contendientes pusieron toda la carne en el asador." "El desarrollo de la lucha", a 
La Voz de Menorca, núm. 8.337. Maó, dilluns, 13 d'abril de 1931, pàg. 1. 
808 .- "Telegramas recibidos", a La Voz de Menorca, núm. 8.338. Maó, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 2. 
809 .- "Telegramas recibidos", a La Voz de Menorca, núm. 8.338. Maó, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 2. 
810 .- "El desarrollo de la lucha", a La Voz de Menorca, núm. 8.337. Maó, dilluns, 13 d'abril de 1931, pàg. 
1. 
811 .- "Comentarios y felicitaciones", a La Voz de Menorca, núm. 8.338. Maó, dimarts, 14 d'abril de 1931, 
pàg. 2. 
812 .- En els telegrames a Sediles es deia "éxito rotundo acordando asistentes acto aplausos entusiastas 
enviarles fraternal saludo" i al president del Consell de Ministres "acordado protestar prohibición pacífica 
manifestación pro amnistía y pide sean libertados procesados políticos, sociales, ordenando alcalde Ciudadela 
conceda permiso celebrar manifestación próximo domingo." "De Ciudadela. Mitin pro amnistía", a La Voz de 
Menorca, núm. 8.341. Maó, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 1.   

 175 

                                                 



 

Per municipis, la conjunció republicano-socialista guanyà a Sant Lluís –6 republicans i 5 
monàrquics–,813 es Mercadal –6 republicans i 5 monàrquics– i es Castell –6 republicans 
socialistes i 4 monàrquics– i Maó –dels 21 llocs a elegir, la coalició republicano socialista 
n’aconseguí 17 i els monàrquics 4. Fins i tot, el batle sortint, Seguí Carreras, no aconseguí 
sortir elegit.–  
A Ciutadella, com hem vist, foren designats arran de l’aplicació de l’article 29, 12 regidors de 
la coalició republicano socialista –10 republicans i 2 socialistes–, 5 monàrquics i 1 demòcrata 
independent, sumant el total de 18 regidors. A Alaior, també s’aplicà l’article 29 i foren 
elegits 9 regidors monàrquics i 4 republicans. Únicament als municipis de Ferreries814 i Alaior 
aconseguiren la majoria els monàrquics. 
L'endemà dels comicis, el diari republicà La Voz de Menorca afirmà “Imposible coordinar las 
ideas en la forma que nosotros desearíamos para glosar como es debido la gloriosa jornada de 
ayer en Menorca; pero estamos bajo la impresión de un hecho sin precedentes, que nos llena 
de alegría, aunque todavía no hemos logrado dominar la tensión nerviosa tan natural en una 
lucha como la de ayer. 
Las izquierdas de Menorca han correspondido como debían a sea magnífica movilización de 
fuerzas antimonárquicas de toda España que claman por la República, llenas de entusiasmo y 
de razón.” Seguidament, comentava els resultats a cada municipi de l'illa i, seguia dient “Sin 
embargo de los siete Ayuntamientos que forman la isla de Menorca habrá mayorái 
antimonárquica en cinco, quedando solamente dos para la monarquía. Dígase, pues, si no 
tenemos razón al afirmar que Menorca es republicana. Tales son las posiciones de nuestro 
partido después de los siete años vergonzosos de opresión y tiranía. 
El viejo partido conservador está deshecho, no existe ya, y solamente quedará como recuerdo 
esa migrada minoría de cuatro concejales que han sacado en Mahón, no los conservadores 
sino los de la Unión Monárquica Nacional.Por hoy no tenemos necesidad de decir gran cosa 
más, porque los números lo dicen todo, ya que hablan con indestructible elocuencia. 
Alabemos no como merece, porque para ello no encontramos palabras bastante expresivas, a 
esa magnífica democracia menorquina, a ese partido republicano, cada vez más fuerte y más 
prestigioso, a nuestra Juventud Republicana que luchó brava e incansable, a la Unión 
Socialista, que se portó con la mayor nobleza y lealtad y a las izquierdas todas que hicieron 
gala de su entusiasmo. Ofrendamos nuestro triunfo a los mártires del ideal, a los que cayeron 
heróicamente empapando con su sangre esta querida tierra española que pronto verá brillar el 
sol de la justicia con la conquista de la República; y ofrendámoslo también a los que sufren 
condena en presidios, fortalezas y cárceles y por su amor a España y a la Libertad, a los que se 
hallan encerrados en la fortaleza de la Mola y que seguramente sentirán un pequeño alivio en 
su cautiverio al reconocer que pisan tierra eminentemente republicana. 
Sea ahora nuestro clamor el de ¡AMNISTIA! ¡AMNISTIA! ¡AMNISTIA! y un grito que nos 
sale del alma porque es la concreción de nuestro ideal: 
¡VIVA LA REPUBLICA!”815  
A la nit del 12 d'abril i al llarg del dia 13, s'enviaren telegrames de felicitació per la victòria de 
les candidatures republicanes i socialistes.816  
L'endemà dels comicis municipals, tot i ser dilluns, hi hagué gran animació en els locals de la 
Casa del Poble, de la Federació Obrera i de la redacció de La Voz de Menorca. Als carrers i 
places de Maó s'hi formaven grups de gent que comentaven l'esplendit resultat de les 

813 .- Segons el telegrama de Maó, del 13 d'abril, a les 17,15, havien resultat elegits 7 republicans i 3 
monàrquics. "De Mahón. El resultado de las elecciones", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 7. 
814 .- Segons el telegrama de Maó, del 13 d'abril, a les 17,15, havien resultat elegits tots els monàrquics i 
cap republicà. "De Mahón. El resultado de las elecciones", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 7. 
815 .- "Por la República", a La Voz de Menorca, núm. 8.337. Maó, dilluns, 13 d'abril de 1931, pàg. 1. 
816 .- "Telegramas recibidos", a La Voz de Menorca, núm. 8.338. Maó, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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eleccions i, a més, es traslladaren a la capital menorquina correligionaris de totes les 
poblacions de l'illla per fraternitzar la victòria.817 
 
 
 
4.7.2. Les Pitiüses 
A les Pitiüses, les eleccions municipals del 12 d'abril de 1931, es plantejaren entre tres 
candidatures, dues de majoritàries el Bloc Monàrquic Eivissenquista –una coalició entre el 
Partit Conservador, de Lluís Tur Palau i el Partit Liberal, de Pere Matutes Noguera– i el Partit 
Liberal Regionalista –liderat per Carles Roman– i una de minoritària, l'Aliança Republicana. 
 
Eivissa 
La ciutat d'Eivissa es dividia en tres districtes, amb cinc seccions cada un. La Ciutat i Sant 
Cristòfol constituïa el 1r, amb 435 electors; la Peixeteria i la Consigna el 2n, amb 638 
electors, i el Teatre i el Casino, el 3r, amb 558 electors.818 
El 18 de març, Diario de Ibiza anunciava que el Govern havia publicat a la Gaceta el reial 
decret de convocatòria de les eleccions municipals per al 12 d'abril. Comentava que a l'illa 
d'Eivissa “la lucha que se avecina ha despertado esta vez extraordinario interés.” Assenyalava 
que la lluita s'establiria, d'una banda, entre la candidatura conjunta dels liberals i conservadors 
i, de l'altra, entre els liberals regionalistes. Ambdues candidatures pensaven anar per les 
majoris en tots els municipis. Afirmava que “se da por descontado que el partido liberal 
regionalista llevará mayor número de votos a las urnas.” Respecte a la ciutat d'Eivissa, 
comentava que en els districtes 2n i 3r anaven a la lluita els del bloc, els liberals regionalistes i 
els republicans. “Este último va por un puesto en cada distrito, lo que estropea cuantas 
combinaciones pudieran hacerse con miras a buscar los partidos rivales monárquicos la 
mayoría del futuro Ayuntamiento. Las cábalas que se vienen haciendo sobre la probabilidad 
del resultado de la lucha es que saldrán siete liberales regionalistas, cuatro conservadores y 
tres liberales. Como estos dos últimos partidos van unidos, se daría el caso de que el concejal 
republicano sería el eje de la política municipal, pues de su voto dependería el nombramiento 
de alcalde que es lo que buscan los partidos políticos. Se comprende el interés que se ha 
puesto esta vez en la lucha, pues como después vienen escalonadas las provinciales y las de 
cortes, el partido que lleve mayoría a las urnas, tiene por descontado que sacará las mayorías 
en las elecciones provinciales y el triunfo en las de Cortes. Para las provinciales empiezan a 
darse nombres como probables candidatos, que no damos a la publicidad por estar seguros 
que nada hay en serio.”819 
El 19 de març, Diario de Ibiza publicava el rumor que es volia posar un recurs d'alçada davant 
el governador civil contra l'acord refernt a la distribució de regidors a cada districte. Es volia 
sol·licitar que en el districte 1er hi fossin assignats 4 regidors en lloc de 5 i en el 2on districte, 
6 en lloc de 5.820 
El 30 de març, Diario de Ibiza informava, com a guia de l'elector, els districtes i locals en els 
quals s'havien de verificar les eleccions. En el districte 1er, s'havia de verificar l'elecció en el 
local de l'Escola Nacional i s'havien d'elegir 4 regidors. S'hi presentaven 6 candidats i hi havia 
435 votants. En el districte 2on, que comprenia les seccions del Teatre i del Casino, els locals 

817 .- "Celebrando el triunfo", a La Voz de Menorca, núm. 8.338. Maó, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 2. 
818 .- "Los distritos electorales", a Diario de Ibiza, núm. 12.200. Eivissa, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 
1 i "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.437. Eivissa, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 2. Els col·legis 
electorals s'establirien en l'Escola de nins de la ciutat situada en la plaça de Lluís Tur (Ciutat), en l'edifici de 
Sanitat (Consigna), en el Col·legi de Marià Torri (Peixeteria), en la sastreria de Marià Torres Jasso (el Casino) i 
en l'escola de nines de la Marina (Teatre). 
819 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.201. Eivissa, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 4. 
820 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.202. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 4. 
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eren el Col·legi Nacional i la sastreria de Pere Torres, respectivament. S'hi havien d'elegir 6 
regidors i se'n presentaven 9. Hi havia 638 electors. En el districte 3er, que comprenia les 
seccions de la Consigna i de la Peixeteria, els locasl eren la casa de Sanitat i el col·legi de 
Marià Torri. S'havien d'elegir 5 regidors i es presentaven 8 candidats. Hi havia 558 votants.821 
El 9 d'abril, es varen constituir, sense incidències, les meses electorals amb la finalitat que els 
candidats, els seus apoderats o substituts, lliurassin els talons signats que havien de servir per 
a la comprovació de les signatures que autoritzaven els nomenaments talanoraris 
d'interventors.822 
L'1 d'abril, Diario de Ibiza publicava el pronòstic que, d'acord amb la marxa dels treballs 
electorals, semblava probable el triomf de 6 liberals regionalistes, 4 conservadors, 4 liberals i 
1 republicà.823 Tres dies després, aquest diari anunciava que havien estat exposades en els 
diferents districtes de la ciutat i en cada un dels col·legis electorals les llistes de les persones 
que tenien dret a votar.824 
El 8 d'abril, Diario de Ibiza informava que la lluita política havia entrat en un període de gran 
activitat, “no hablándose de otra cosa en los centros de reunión.” Afirmava que es donava 
"por descontado" que el resultat de l'elecció seria de 6 regidors liberals regionalistes, 5 liberals 
albistes, 3 conservadors i 1 republicà. Així mateix, anunciava que la lluita en els municipis de 
l'illa “será reñidísima” i es creia que el Bloc aconseguiria majoria en un o dos ajuntaments i 
que els liberals regionalistes l'obtendrien a la resta.825 
L’endemà, Diario de Ibiza publicava un pronòstic sobre els possibles resultats dels comicis 
municipals. Sobre Santa Eulàlia, comentava que la lluita es presentava molt renyida i que les 
forces estaven molt anivellades, ja que el Bloc tenia una petita minoria a Santa Eulàlia i Santa 
Gertrudis mentre que a Sant Carles i Jesús la tenien els liberals regionalistes. Respecte a Sant 
Joan Baptista, afirmava que el Bloc tenia una “escasa mayoría” a Sant Miquel i Sant Vicenç 
que contrarestarien els liberals regionalistes a Sant Joan i Sant Llorenç. En quant a Sant 
Antoni comentava que semblava molt segur que els liberals regionalistes obtindrien 8 regidors 
i que “al parecer el único interés de esta agrupación es asegurarse la mayoría.” A Sant Josep 
també es presentava favorable als liberals regionalistes ja que l'enorme majoria que “llevaran” 
a Sant Francesc i Sant Jordi, “contrarresta a lo que pueda pasar en los otros distritos.” A 
Formentera, plantejava que el Bloc, liberals regionalistes i republicans anaven per la majoria 
en els dos districtes. Finalment, a Vila, es creia que els liberals regionalistes obtendrien la 
majoria en els districtes de Ciutat i La Torres –treient 6 regidors–, els del Bloc 5 llocs en el 
Teatre, 1 en la Ciutat i 2 en la Torre, i els republicans 1 en el Teatre.826 
El 10 d'abril, Diario de Ibiza informava que així com s'apropava el dia de les eleccions “nos 
estamos convenciendo más de que la lucha será muy intrincada y que cada partido pone toda 
la carne en el asador a fin de salir lo mejor librado de la contienda.” Així mateix denunciava 
que “al parecer ha empezado también la compra de votos, recogiendo de público la noticia de 
que no faltan agentes electoreros que se cuidan de ello. Seguramente ello dará lugar a que se 
levanten actas notariales y que después sean anuladas las elecciones.”827 
L'endemà, Diario de Ibiza comentava que “la lucha de mañana se presenta intrincadísima en 
toda la isla, tanto que parece que nos hallamos ante unas elecciones a Cortes.” Recordava que 
els liberals regionalistes a Vila anaven per la majoria en els tres districtes mentre que el Bloc 

821 .- "De elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.211. Eivissa, dilluns, 30 de març de 1931, pàg. 1. 
822 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.216. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1; "De 
política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.217. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 1, i "De política local", a 
Diario de Ibiza, núm. 12.218. Eivissa, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 1. 
823 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. 
824 .- "Listas electorales", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 1. 
825 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.216. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
826 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.217. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 1. 
827 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.218. Eivissa, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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únicament anaven a la majoria en el districte de la Ciutat i per 5 llocs en el Teatre i per 4 en la 
Torre. Per contra els republicans anaven per 1 lloc en la Torre i 1 altre en el Teatre. Afirmava 
que el resultat més probable era 8 del Bloc, 6 liberals regionalistes i 1 republicà. Respecte a la 
resta de municipis de l'illa assenyala que “no nos atrevemos a hacer cábalas, pues las noticias 
que tenemos son muy contradictorias.” Acte seguit, oferia la relació de carrers de cada 
districte electoral de Vila.828 També indicava que havien estat habilitats per als comicis el 
registrador de la propietat Rafael Gómez Pavón i el secretari del Jutjat Vicenç Juan Guasch.829 
 
4.7.4.1. Les candidatures 
 
Els conservadors 
El 3 d'abril, s'esperava el cap dels conservadors de les Pitiüses Lluís Tur Palau.830 El 4 d'abril, 
però, s'anunciava la seva arribada, procedent de Madrid.831 Finalment, Lluís Tur arribà la nit 
del 5 d'abril i va ser rebut en el moll per la plana major del Partit Conservador.832 
 
Els liberals albistes 
El 3 d'abril, a la nit, arribà procedent de Palma el cap dels liberals albistes Pere Matutes, que 
va ser rebut en el moll pels seus amics polítics.833 
Pel divendres, 10 d'abril, el Bloc preparava un míting de propaganda electoral.834 
 
Els liberals regionalistes 
El 19 de març, Diario de Ibiza comentava que els liberals regionalistes preparaven un 
important acte públic per fer la presentació dels candidats i donar a conéixer el programa que 
pensaven dur a terme en l'Ajuntament d'Eivissa.835 
Així mateix, el 19 de març, s'informava que, segons la premsa palmesana, el governador civil 
havia estat convidat pel Comitè del Partit Regionalista a un dinar al Mediterrani Hotel i 
després a una excursió a Artà.836 
L'horabaixa del 19 de març, el cap dels liberals regionalistes Carles Roman es va reunir amb 
els nou candidats que presentava el partit en les properes elecccions per acordar el pla a 
desenvolupar en l'Ajuntament. S'anunciava que aquest programa seria donat a conèixer al 
públic amb un manifest i un important acte de propaganda de presentació dels candidats i en 
el qual havien d'intervenir Roman, Torres Roig, Puget Riquer i segurament alguns altres 
candidats.837 
El 21 de març, Diario de Ibiza anunciava que el 4 d'abril els liberals regionalistes celebrarien 
un acte polític en el Teatre Serra per a la presentació dels candidats Joan Torres Roig, Joan 
Torres Marí, Josep Coll, Marià Llobet, Cèsar Puget, Josep Bufí, Bartomeu Prats, Eugeni Sentí 
i Josep Torres. A l'acte, havien de prendre la paraula Roman, Torres Roig i Puget Riquer. 
Després es repartiria un manifest en el quals exposarien el seu programa municipal.838 

828 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.218. Eivissa, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
829 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.218. Eivissa, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 4. 
830 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1 i "De 
política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 4. Havia d'arribar amb 
el correu de la nit. 
831 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.213. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 4. 
832 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.214. Eivissa, dilluns, 6 d'abril de 1931, pàg. 1. 
833 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.213. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 4. 
834 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.215. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 4. 
835 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.202. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 4. 
836 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.202. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 4. 
837 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.203. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 4. 
838 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.204. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 1; "De 
política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.210. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 1. 
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El dissabte, 4 d'abril, a les 21 h, en el Teatre Serra els liberals regionalistes feren un míting 
per presentar els seus candidats.839 L'acte va ser presidit pel cap del partit, Carles Roman, i en 
la taula de l'escenari hi varen seure els candidats Joan Torres Roig, Joan Torres Marí, Joan 
Escandell, Marià Llobet, Josep Coll, César Puget, Eugeni Sentí, Bartomeu Prats, Josep Bufí i 
Joan Torres. L'acte començà amb la lectura d'unes quartilles de César Puget i continuà amb 
les intervencions de Joan Torres Roig –que tractà exclusivament sobre política local– i de 
Carles Roman –que atacà el Bloc, sobretot els conservadors, i presentà els candidats. –840 
Hi havien d'intervenir César Puget, Joan Torres Roig i Carles Roman.841 Així mateix, 
s'anunciava que el dissabte, dia 4, els candidats liberals regionalistes havien de llançar un 
manifest per exposar el seu programa que pensaven dur a terme en el consistori.842 
El 4 d'abril, Diario de Ibiza afirmava que segons “las noticias que tenemos de la lucha que se 
avecina” es donava per descomptat que en tota l'illa el Partit Liberal Regionalista seria el que 
aconseguiria major nombre de regidors. Per contra, assenyalava que era problable que els dels 
Bloc aconseguirien la majoria a Eivissa i en un municipi forà. En canvi els liberals 
regionalistes aconseguirien la majoria en tres municipis i a Formentera.843 Així mateix, 
afirmava que hi havia molta espectació per la publicació del manifest dels regionalistes 
liberals.844 El diumenge, 5 d'abril, el cap dels liberals regionalistes Carles Roman havia de 
partir cap a Palma.845 
 
Els republicans 
El 12 de març, La Voz de Ibiza comentava que els republicans pensaven presentar un candidat 
a cada un dels districtes de la ciutat i en molts de pobles.846 L'endemà, el diari bloquista 
comentava l'actitud dels republicans de Formentera, que definia com a "franca, decidida i que 
denotava vertadera fe en l'ideal republicà", de no voler aliances ni protecció dels partis 
monàrquics.847 
El 17 de març, La Voz de Ibiza informava que els republicans havien decidit presentar com a 
candidat pel districte 3er, la Torre, Josep Marí.848 
El 28 de març, els afiliats d'Aliança Republicana d'Eivissa, Torres Guasch, Marí, Medina, 
Vilàs Boned, Morales i Pascual, varen marxar cap a Formentera per fer-hi propaganda. Hi 
celebraren dos actes, un al Pilar i l'altre a Sant Francesc, en el qual varen prendre la paraula 
Torres Guasch, Medina i Morales del comitè d'Eivissa i Mayans del comitè de Formentera.849 

839 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. 
840 .- "Propaganda electoral. El mitín del sábado", a Diario de Ibiza, núm. 12.214. Eivissa, dilluns, 6 d'abril 
de 1931, pàg. 4. 
841 .- Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1 (anunci) i "De política 
local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 4. 
842 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. El 
diari avançava que "dicho manifiesto será bien recibido por el público, pues en el se expondrá un acabado 
programa de las muchas mejoras que se necesitan, citando formas claras y bien concretas para poder hacer una 
obra de verdarero resurgimiento municipal." 
843 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 4. 
844 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 4. 
S'avançaven alguns apartats d'aquest manifest a "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.213. Eivissa, 
dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 4. 
845 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.212. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 1. 
846 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.424. Eivissa, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 3. 
847 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.425. Eivissa, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 2. 
848 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.428. Eivissa, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2. 
849 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.439. Eivissa, diumenge, 29 de març de 1931, pàg. 3 i "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.440. Eivissa, dimars, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
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El 4 de març, La Voz de Ibiza publicava que els republicans pensaven presentar candidats en 
tots els districtes per saber amb les forces que comptaven. A Formentera sobretot s'assegurava 
que els republicans comptaven amb bastants de vots.850 
L'11 de març, La Voz de Ibiza informava que semblava que els republicans de Formentera 
volien anar a la lluita amb les seves pròpies forces, sense cap suport dels partits monàrquics, 
mostrant el seu esperit republicà.851 
El 14 de març, La Voz de Ibiza reproduïa unes manifestacions del president del Comitè 
Municipal republicà Josep Pineda al Diario de Ibiza, en les quals afirmava que els republicans 
havien acodat no presentar candidat en el districte 1er de la Ciutat i presentar Joan Arabí en el 
districte del Teatre. S'afirmava que “hemos de reconocer que la designación del Sr. Arabí, 
hombre de ideas arraigadas y republicano de abolengo ha sido un acierto de los republicanos 
ibicencos.” Al mateix temps, assenyalava que no es sabia si en el districte de la Torre els 
republicans presentarien candidat.852 
El dissabte, 14 de març, el Comité Municipal de l'Aliança Republicana d'Eivissa acordà 
presentar-se a les eleccions i designar dos candidats, Joan Arabí Verdera en el Districte 2n i 
Josep Marí Marí en el 3r.853 
El 20 de març, el Comitè d'Aliança Republicana d'Eivissa envià una nota a la premsa en què 
feia públic li havia enviat l'acús de rebut de 150 ptes. del tresorer de la subscripció 
províctimes i perseguits Luis de Tapia.854 
El 26 de març, Diario de Ibiza informava que tenia notícies que els republicans de Sant Joan 
pensaven presentar algún candidat en les properes eleccions.855 
El 27 de març, Joan Morales envià una carta al director de Diario de Ibiza en la qual li 
exposava que: “Para desvirtuar interpretaciones erróneas que pudierán hacerse de mi 
actuación en la próxima lucha electoral, creóme en el caso de hacer pública afirmación de fé 
republicana ya que mi bautismo político fué republicano radical bajo las órdenes del ilustre 
caudillo D. Alejandro Lerroux y la necesidad de hacer público que el ideal democrático ha 
sido siempre el mío, aunque la no existencia de agrupación antimonárquica en nuestra isla en 
época anterior, hicieron que apoyase, más por amistad personal que por idealismo, a uno de 
los partidos monárquicos ibicencos. Si hago estas expontáneas manifestaciones es 
exclusivamente para evitar suspicacias que podrían aprovechar espíritus mezquinos que no 
saben deslindar una amistad personal de un ideal político.”856 
L'horabaixa del 28 de març, una comissió de republicans d'Eivissa, integrada per Joan Torres 
Guasch, Josep Marí, Ramon Medina, Josep Vilàs, Ramon Boned, Joan Morales i Jaume 
Pascual, varen partir cap a l'illa de Formentera per prendre part en dos actes de propaganda en 
el Pilar i en Sant Francesc. Hi varen prendre la paraula Torres, Medina, Morales i Joan 
Mayans. 857 
El 25 de març, La Voz de Ibiza publicava una nota del Comitè Municipal d'Aliança 
Republicana de contestació de la seva informació del dia 22 sobre la possibilitat d'abstenció 
dels republicans. Inidicava que el comitès des de que havia rebut ordres de l'Assemblea 

850 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.417. Eivissa, dimecres, 4 de març de 1931, pàg. 2. 
851 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.423. Eivissa, dimecres, 11 de març de 1931, pàg. 2. 
852 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.426. Eivissa, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
853 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.200. Eivissa, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 1. 
854 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.204. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 1 i 
"De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
855 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
856 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.210. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 1 i De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.438. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 2. 
857 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.210. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 1; "De 
política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.211. Eivissa, dilluns, 30 de març de 1931, pàg. 1. La breu nota 
assenyalava que "Al (míting] de San Francisco asistió extraordinaria concurrencia." 
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Nacional sobre la participació de les forces antimonàrquiques en les eleccions municipal, 
havia estat propòsit ferme del Comitè prendre part en la propera lluita electoral donant així un 
exemple de la disciplina que regeix les activitats de les esquerres espanyoles. Acabava 
afirmant que "solo en caso de que la mentada superioridad acordara la abstención electoral, la 
Alianza Republicana de Ibiza y Formentera acatando dichas órdenes revocaría el acuerdo 
adoptado."858   
Els republicans instal·laren la seva oficina electoral al carrer d'Antoni Palau, núm. 9, 
principal. La Voz de Ibiza, de l'11 d'abril, comentava que “no sería extraño” que els 
republicans poguessin obtenir el candidat que presentaven al districte 2n del Teatre i advertia 
“Dada la forma como se presenta la lucha si los republicanos tienen instinto de conservación 
sabran lo que les conviene.” 
El 7 d'abril, Diario de Ibiza anunciava que els republicans preparaven un manifest de 
propaganda de la candidatura.859 L'horabaixa del dimecres, 8 d'abril, els republicans varen 
llançar un manifest de propaganda electoral.860 
El 8 d'abril, la Unió General de Treballadors –UGT– telegrafià a les societats obreres afiliades 
demanant el suport als dos candidats republicans Arabí i Marí.861 
 
La proclamació de candidats 
El 4 d'abril, Diario de Ibiza publicava que es donava per fet que el Bloc presentaria 12 
candidats, repartits en 3 en el districte de la Ciutat (Llobet, Ramon Gotarredona i Planells), 4 
en el de la Torre (Ferrer Hernández, Perelló, Rigal i Albert) i 5 en el del Teatre (Hernández, 
Torres Juan, Marí, Mayans i Serra) Els liberals regionalistes presentaven 10 candidats, 
distribuïts en 3 en el districte de la Ciutat (Puget, Llobet i Bufi), 3 en el de la Torre (Prats, 
Sentí i Torres Cardona) i 4 en el del Teatre (Coll, Torres Marí, Torres Roig i Escandell). 
Finalment, els republicans presentaven dos candidats, 1 en el districte de la Torre (Marí) i 1 
en el del Teatre (Arabí). Així mateix, s'afirmava que en tots els pobles de l'illa els liberals 
regionalistes i els del Bloc anaven per majories en tots els districtes. Els regionalistes liberals 
anaven a copar en els col·legis de Sant Jordi i Sant Francesc (Salines) i a Sant Antoni.862 
El 5 d'abril, es va reunir la Junta Municipal del Cens per proclamar els candidats. 
Definitivament, el Bloc presentà 12 candidats –6 liberals i 6 conservadors–, 10 el Partit 
Liberal Regionalista i 2 els republicans. També varen ser proclamats per intervenir en les 
meses els regionalistes Llobet (districte de la Ciutat), Roman (Teatre) i Bonet (Torre) i Vilàs, 
del Bloc, també per la Torre. Aleshores, els liberals regionalistes anaven per majories en els 
tres districtes del municipi, mentre que els del Bloc ho feien en el districte de la Ciutat, en la 
Torre per 4 llocs i en el del Teatre per 5.863 
Pel que feia a la proclamació de candidats a la resta de municipis de l'illa, hi hagué algunes 
incidències. Així, a Sant Antoni, el president de la Junta Municipal es negà a signar les 
credencials de tres candidats que es presentaren per ells mateixos en qualitat d'exregidors. A 
Sant Joan, es va protestà perquè no fossin proclamats tres candidats per no pagar contribució, 
peró la protesta no va prevalèixer. A Santa Eulàlia també es posà resistència a la presentació 
de Josep Torres Tur, però que a darrera hora va ser proclamada. A Sant Joan, es presentà un 
republicà.864 

858 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.435. Eivissa, dimecres, 25 de març de 1931, pàg. 2. 
859 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.215. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 4. 
860 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.216. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 1. 
861 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.217. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 1. 
862 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.213. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 4. 
863 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.214. Eivissa, dilluns, 6 d'abril de 1931, pàg. 1 i "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.445. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 
864 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.215. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 4. 
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El 21 de març, Diario de Ibiza informava que havia sentit rumors que es feien treballs perquè 
els partits monàrquics arribassin a un acord a Eivissa per a les properes elecciones municipals 
a base de 8 regidors per al Bloc i 7 per als liberals regionalistes, però que aquesta combinació 
“se ha tenido que dejar de la mano debido a la presentación de los dos candidatos 
republicanos.” Arran d'aquest fet, “ello será el motivo principal de que la lucha sea 
renidísima.” Aleshores, pronosticava que els liberals regionalistes i els del Bloc, “como tienen 
las fuerzas muy niveladas, se espera logren aproximadamente el mismo número de concejales. 
En el colegio donde será más intrincada la lucha será en el Teatro, donde por 5 puestos que 
hay se presentan 8 candidatos. Entre ellos figura un republicano, que dadas las simpatías y 
arraigo del candidato se cree resultará triunfante, no solamente por los votos de los afiliados a 
dicha novel agrupación, sino de muchísimos de los bandos monárquicos, al incluir en las 
candidaturas el nombre de dicho candidato." 
El 25 de març, Diario de Ibiza parlà amb el candidat a regidor pel districte del Teatre Manuel 
Escandell Hernández que afirmà que el recurs que havia interposat davant el governador civil 
contra l'acord de l'Ajuntament de fixar 5 regidors per cada districte, havia resolt que el 
districte 2on elegís 6 regidors. Afirmà que “no sabía la distribución que se haría ahora en los 
demás distritos, pero según noticias que hemos podido recoger aseguran que en la ciudad se 
elegirán 5 concejales y en la Torre 4.”865 
El 25 de març, en el municipi de Santa Eulàlia se celebraren dues reunions polítiques en les 
quals hi parlà el subcap del Partit Liberal, Joan Torres Roig, que alentà als reunits perquè 
anàssin a la lluita "con todo interés, a fin de obtener la mayoría en el Ayuntamiento para 
emprender una obra que sea beneficiosa para el pueblo."866  
El dia 3 d'abril s'esperava a l'illa el cap dels conservadors Lluís Tur Palau.867 
En ple període electoral, els distints partits polítics desenvolupaven una gran activitat. Així 
mateix, la modificació del nombre de regidors en el districte 2on d'Eivissa havia provocat la 
modificació de candidats. Així en el districte 1er s'havien d'elegir 5 regidors i cada elector 
podia votar tres candidats; en el 2on districte, que n'elegia 6, cada elector en podia votar 4, i 
en el 3er districte, que n'elegia 4, cada elector en podia votar 3. Diario de Ibiza assenyalava 
que era gairebé segur que el resultat de les eleccions a Eivissa seria de 7 liberals, 7 del Bloc i 
1 republicà.868 
El 26 de març, Diario de Ibiza havia parlat amb un destacat polític de Sant Antoni, adicte al 
Partit Liberal Regionalista que confirmà la "marejada" política que hi havia al poble de Santa 
Agnès, que s'havia traduït en un cúmul d'adhesions al Partit Liberal Regionalista "que tantos 
votos ha reunido lo mismo en el mencionado pueblo de Santa Inés que en San Antonio", 
donant-se per descomptat que els liberals regionalistes anirien i obtendrien els 7 llocs de 
regidors, o sigui "que triunfará de manera muy fácil en el copo." Afegí que "la maniobra 
urdida por el bloque de conservadores y liberales disidentes el domingo último en Santa Inés, 
había fracasado ruidosamente, al no aceptar el pueblo los ofrecimientos que se le hicieron."869 
Així mateix, el Partit Liberal Regionalista, arran de l'augment d'un regidor en el districte 2on 
(Casino i Teatre) d'Eivissa, lluitaria per les majories –és a dir, pels 4 llocs– i mancava 
designar un nou candidat, que s'uniria a Coll Escanellas, Torres Marí i Torres Roig. 
“Tenemos, no obstante, la impresión de que será nombrada persona que goza de numerosas 
simpatías y de gran prestigio.”870 

865 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
866 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
867 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
868 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.208. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 1. 
869 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.209. Eivissa, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 1. 
870 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.209. Eivissa, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 1. 
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El 29 de març, s'havia de reunir la Junta Municipal del Cens en sessió pública per designar 
dos adjunts per a cada secció, que en unió del president ja designat, havien de constituir la 
mesa electoral.871 
El 29 de març, presidida per Carles Roman, es varen reunir els candidats del Partit Liberal 
Regionalista. Es va decidir presentar per ocupar el quart lloc de la candidatura del districte 
2on d'Eivissa Joan Escandell Ferrer. El candidat pel districte 1er Cèsar Puget va llegir als seus 
companys el manifest que contenia el programa de l'actuació que havien de dur a terme en el 
municipi els regidors del partit, que va ser aprovat per unanimitat i s'acordà que es repartigués 
al públic el matí del dissabte dia 4 d'abril. Després d'una nova entrevista dels comissionats per 
la reunió Marià Llobet i Cèsar Puget amb el propietari del Teatre Serra quedà convingut que 
l'anunciat míting se celebràs el dia 4 d'abril a les 21 h. En l'acte, hi havien de parlar Cèsar 
Puget, Joan Torres Roig i Carles Roman, que resumiria els discursos i exposaria la situació 
política actual de l'illa relacionant-la amb la celebració de les properes eleccions municipals.872 
La presentació del recurs davant el governador civil que interposaren els electors Josep Viñas 
i Manel Escandell contra l'acord del 15 de març de l'Ajuntament d'Eivissa que assignava 5 
regidors a cada un dels districtes de la ciutat, "dió la impresión de una falta de comunidd de 
criterio entre los afiliados al bloque, toda vez que tanto los integrantes de la Corporación 
municipal como los recurrentes contra el acuerdo, gozan el título de correligionarios." 
S'afirmava que la resolució del recurs no havia estranyat a ningú, quan s'acordà assignar al 
2on districte (Casino i Teatre), 6 llocs de regidors. En canvi, si que despertà grans comentaris 
quan a la referida resolució se li afegí que correspondrien al 1er districte (Ciutat i Sant 
Cristòfol), amb 435 electors, 5 llocs, mentres que el districte 3er (Consigna i Peixateria) 
quedava tant sols amb 4, malgrat tenir 558 electors, 123 més que el districte 1er. Davant 
aquesta situació, Diario de Ibiza es posà en contacte el 28 de març, amb el cap del Partit 
Liberal Regionalista, Carles Roman, per saber-ne l'opinió. Roman digué: "Tan acertada me 
pareció la distribución de los quince puestos de concejales en número igual para los tres 
distritos, acordada por el Ayuntamiento de esta Ciudad, como lícito, aunque inesperado –por 
tratarse de bloquistas como son los que tomaron el acuerdo y los que de él desistieron– porque 
el recurso elevado al Gobernador por los señores Escandell y Viñas, pidiendo seis puestos 
para el segundo distrito, que es el único donde las fuerzas del partido a que pertenecen, tiene 
asegurado el triunfo. Ahora bien; a las primeras noticias que recibi, afirmando que 
injustamente se suprimía uno de los cinco puestos al distrito más humilde por la clase de sus 
moradores: gente modesta, de clases obreras, marineras y de pescadores; gentes que, por ser 
modestas, son las más dignas de protección y más merecedoras de paladines dignos que 
defiendan los intereses comunes, opuse mi incredulidad, porque dicho distrito cuenta con más 
de un centenar de votantes que el primer distrito, donde se respetan los cinco puestos 
primeramente acordados." Continuava Roman dient: "Era natural que yo viera el alcance de la 
maniobra, como también, antes que nada, la necesidad de su comprobación; y hoy, tres 
candidatos de nuestro Partido, siguiendo mis indicaciones y creyendo acertado mi consejo; 
don Mariano Llobet por el distrito primero; don Juan Torres Roig por el segundo, y don 
Bartolomé Prats por el tercero, han obtenido de boca del Alcalde presidente del Concejo, 
desairado por la protesta de los elementos que le son afines, la confirmación de la noticia de 
que al tercer distrito se le quita indebidamente uno de los puestos que en justicia debía 
suprimirse al distrito primero. Ante esto, he cursado telegramas que reflejan mi protesta 
contra la injusticia de un fallo, al Gobernador Civil, al Ministro de la Gobernación y a don 
Francisco Cambó, en la absoluta seguridad de que ese acuerdo, absurdo e ilegal, será 
prontamente rectificado." 

871 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.210. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 1. 
872 .- "De política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.211. Eivissa, dilluns, 30 de març de 1931, pàg. 1. 
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Novament el 29 de març, el diari es tornà a posar en contacte amb Carles Roman, que a més 
de facilitar les còpies dels telegrames esmentats, afirmà que "el Gobernador Civil de Baleares 
tenía instrucciones terminantes para no incluirse como militante en ninguno de los bandos 
contendientes y que era muy lamentable el error sufrido, siendo de esperar que no se repita 
después de las advertencias que en tal sentido habrá recibido de la superioridad." En els 
telegrames de Carles Roman, que signava com a ex-diputat a Corts, al governador civil 
comentava que aquesta assignació de regidors als districtes tendia a afavorir "unicamente con 
tal fallo intereses caciquiles bando contrario y postergándose legítimas y justas aspiraciones 
votantes ambos distritos"; al ministre de la Governació que es concedia "menor número de 
puestos a distrito que cuenta mayor número votantes que otro a que asignase mayor número 
de concejales", i a Francesc Cambó, que s'afavoria "maniobra caciquil adictos March." El 
governador civil li havia contestat telegràficament que "por haberse padecido error que estaría 
en contradicción con cuerpo resolución este Gobierno día 23 corriente le significo que en 
próximas elecciones deberán ser elegidos por distrito primero cuatro concejales(,] por distrito 
segundo seis y por el tercero cinco."873 
El 4 de març, La Voz de Ibiza comentava que "viene fantaseándose mucho estos días en el 
campo con motivo de las próximas elecciones municipales prometiéndoselas muy felices 
algunos elementos que andan equivocados. Según nuestras noticias no habrá arreglos, si la 
cosa no cambia, en ningún pueblo pues el bloque cuenta con fuerzas, según dicen sus 
directores, para ir por las mayorias en todos los colegios y al copo en algunos de ellos. 
Sabemos que en un pueblo muy vecino andan tras un arreglo los regionalistas, mauristas, 
centristas o cambonistas, pero por lo visto los bloquistas prefieren que se cuenten los 
votos."874 
El 4 de març, s'afirmava que una vegada el Bloc hagués designat els noms dels candidats 
liberals i conservadors que segons el pacte s'havien de nomenar, havia de sortir cap a Madrid 
el candidat a diputat a Corts Lluís Tur, que aquells dies havia rebut notícies molt satisfactòries 
del comte de Bugall.875 
Una persona acostumada a fer números en matèria electoral, havia assegurat en l'oficina 
electoral del Bloc que a la ciutat d'Eivissa aquesta candidatura no solament tenia assegurades 
les majories sinó que en moltes seccions podia anar a copar. Així i tot, no s'havia tractat 
encara sobre les persones que anirien en la candidatura.876 
El 5 de març, La Voz de Ibiza comentava que el dia 13 havia de marxar cap a Madrid el 
candidat a diputat a Corts Lluís Tur.877 Aleshores, s'indicava que Lluís Tur no marxaria cap a 
Madrid sense abans haver deixat tancat tots els detalls de la lluita electoral així com haver 
designat els candidats conservadors. Així i tot, La Voz de Ibiza comentava que probablement 
Tur seria a Eivissa el dia tant de les eleccions municipals com provincials.878 
El 5 de març, s'informava que properament s'havien de reunir els comitès dels partits Liberal i 
Conservador –que integraven el Bloc Monàrquic Eivissenquista– per a procedir a la 
designació dels candidats per a les municipals. Segons el pacte, el llocs s'havien de repartir 
entre conservadors i liberals, sortetjant els llocs impars.879  

873 .- "El momento político. Ante las próximas elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.211. Eivissa, dilluns, 
30 de març de 1931, pàg. 4. 
874 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.417. Eivissa, dimecres, 4 de març de 1931, pàg. 2. 
875 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.417. Eivissa, dimecres, 4 de març de 1931, pàg. 2. 
876 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.417. Eivissa, dimecres, 4 de març de 1931, pàg. 2. 
877 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.418. Eivissa, dijous, 5 de març de 1931, pàg. 2. 
878 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.419. Eivissa, divendres, 6 de març de 1931, pàg. 2. 
879 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.418. Eivissa, dijous, 5 de març de 1931, pàg. 2. 
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El 5 de març, s'anunciava que els regionalistes presentarien per a la Ciutat Marià Llobet, 
Cèsar Puget i Josep Bufí; pel Teatre, Joan Torres Roig, Joan Torres Marí i Josep Coll, i per la 
Torre, Bartomeu Prats Escandell, Eugeni Sentí i Josep Torres Cardona.880 
El 6 de març, La Voz de Ibiza comentava que semblava que el Govern insitia en el seu 
propòsit de dur a terme les eleccions municipals el 12 d'abril i les provincials el juny. Amb 
aquest objectiu, els partits al mateix temps que tractaven les eleccions municipals també ja 
s'ocupaven de les provincials. Assenyalava que faltava saber encara el criteri del Govern 
sobre les eleccions provincials, però "si se aplica la ley antigua a Ibiza corresponderán cuatro 
diputados."881 
El 6 de març, La Voz de Ibiza esmentava que en entrar en període electoral els candidats a 
regidors iniciarien els mítings de propaganda exposant els programes municipals. Afirmava 
que tenia entès que en aquelles eleccions "se romperán los moldes antiguos."882 
El 6 de març, La Voz de Ibiza informava que en l'oficina electoral del Bloc s'estava treballant 
activament aquells dies "pasando lista" i que encara els comitès no havien acordat els 
candidats.883 
El 7 de març, La Voz de Ibiza informava que entre els afiliats al Bloc reinava molt 
d'entusiasme per anar als comicis. El dia 6, s'havien celebrat diverses reunions en alguns 
pobles i en totes les trobades hi hagué molta confiança amb el triomf dels partits aliats.884 El 
Bloc pensava anar a copar en el districte del Teatre i en la resta de districtes per les 
majories.885 
El 7 de març, La Voz de Ibiza informava que segons semblava el nombre de regidors que 
corresponien a Eivissa, per passar els 7.000 habitants, era de 15, cinc per districte.886 
L'horabaixa del 7 de març, es varen reunir els comitès dels partits que constituien el Bloc per 
a procedir a la designació dels candidats a regidors. Tot i que l'acord no era definitiu, 
probablement la llista de candidats era pel Partit Conservador, en el districte 1er de la Ciutat, 
Alexandre Llobet i Pere Planells i mancava designar un tercer candidat; en el districte 2on del 
Teatre, Bartomeu Marí i Joan Mayans Escanellas, i en el districte 3er de la Torre, Antoni 
Albert. Pel Partit Liberal, per al 2on districte del Teatre, Manuel Escandell i Joan Torres Juan 
i per al 3er districte de la Torre, Joan Ferrer Hernández, Ernest Herández i Joaquim Perelló 
Rigal.887 El 10 de març, La Voz de Ibiza comentava que havia causat molt bon efecte la llista 
de candidats del Bloc.888 
El 10 de març, La Voz de Ibiza comentava que ja es trobaven en un període de vertadera 
activitat política davant les properes eleccions, "dándose el caso esta vez que los comités de 
los partidos se preocupan mas por los distritos foráneos que por esta ciudad y ello es debido a 
que dada la proximidad de las otras elecciones se concede mucha importancia a las de 
Ayuntamientos."889 
El 10 de març, La Voz de Ibiza informava que a Sant Antoni, el Bloc presentaria una 
candidatura de "altura" que aniria per les majories tant en el districte de Sant Antoni-Santa 

880 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.418. Eivissa, dijous, 5 de març de 1931, pàg. 2. 
881 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.419. Eivissa, divendres, 6 de març de 1931, pàg. 2. 
882 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.419. Eivissa, divendres, 6 de març de 1931, pàg. 2. 
883 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.419. Eivissa, divendres, 6 de març de 1931, pàg. 2. 
884 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.420. Eivissa, dissabte, 7 de març de 1931, pàg. 2. 
885 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.420. Eivissa, dissabte, 7 de març de 1931, pàg. 2. 
886 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.420. Eivissa, dissabte, 7 de març de 1931, pàg. 2. 
887 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.421. Eivissa, diumenge, 8 de març de 1931, pàg. 3. 
888 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.422. Eivissa, dimarts, 10 de març de 1931, pàg. 2. 
889 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.422. Eivissa, dimarts, 10 de març de 1931, pàg. 2. 
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Agnés com en el de Sant Rafel-Sant Mateu.890 L'11 de març, La Voz de Ibiza confirmava la 
constitució del Bloc a l'Ajuntament de Sant Antoni, que es presentaria en tots els districtes.891 
El diumenge, 8 de març, els republicans es varen reunir per acordar constituir el Comitè 
Municipal d'Eivissa que quedà integrat pel banquer Josep Pineda (president), l'apotecari Joan 
Morales (vicepresident), Joan Juan Riera (secretari) i, com a vocals, el perit agrícola Víctor 
Llombart, el comerciant Ramon Bonet, el fabricant Francesc Vilàs, el comerciant Francesc 
Redolat i el també comerciant Josep Marí Marí.892 
L'11 de març, La Voz de Ibiza anuncià que el divendres dia 13 Lluís Tur Palau, acompanyat 
de la seva dona, partiria cap a Madrid. Així mateix, afirmava que Tur retornaria a Eivissa el 
dia 5 d'abril.893 Definitivament i com estava previst, a la nit del dia 13, Tur va partir cap a 
Madrid. Donat el poc temps que seria a fora, no s'havia organitzat cap acomiadament, però 
molts d'amics d'Eivissa i dels pobles de l'illa baixaren a Vila per acomidar-se.894 Aquell mateix 
dia, Pere Matutes també sortí cap a Palma per complimentar amb el nou governador civil i 
s'anunciava que pensava tornar la setmana vinent.895 
Definitivament, Tur tornà el diumenge dia 5 d'abril i tot i haver escrit que no volia que se li 
fes cap rebuda, molts dels seus amics polítics del pobles es traslladaren al moll.896 
En l'oficina electoral del Bloc es treballava activament en les llistes de votants i, segons 
càlculs dels dirigents, el triomf de la candidatura conservadora-liberal era segur.897 
El 12 de març, La Voz de Ibiza comentava que els candidats a regidors del Bloc per la Ciutat i 
Sant Cristòfol es proposaven dur a terme una activa propaganda i havien esboçat un programa 
que ben segur satisfaria els veïns de la ciutat murada. Entre aquestes propostes esmentaven 
l'adob dels carrers, la higienització del barri del Portal Nou, l'embelliment de la plaça d'Alfons 
XIII i la Carrosa, l'obertura de la porta del Palomar per posar en comunicació la ciutat amb la 
Marina pel carrer del Rosselló i descongestionar el trànsit rodat per la porta de les Taules i 
deixar amb bones condicions la costa de l'Hospital. Així mateix, es pensava sol·licitar el camí 
veïnal de la carretera de Sant Antoni, que passava pel Soto i enllaçava Sant Cristòfol amb la 
part alta de la ciutat. També es volia demanar un altra camí veïnal molt convenient pels 
llauradors, que del primer pont de la carretera de Sant Antoni havia d'anar a Can Parra de la 
carretera de Sant Josep. A més, també es pensava demanar al Govern que deixàs exempt de 
contribució els molins de vent, per estimular la seva existència "por lo que tienen de 
típicos."898 El dia 13, La Voz de Ibiza comentava que aquest programa havia produït una molt 
bona acceptació entre els veïns del districte, "tanto es así que no solo se consideran seguras 
las mayorías sinó que desde luego le sobrarán al bloque muchos votos en dicho colegio."899 
El 15 de març, La Voz de Ibiza exposava els propòsits dels candidats del Bloc dels districtes 
de la Marina que definien la seva tasca com a administrativa: "poca política i molta 
administració" i dedicar especial atenció al pressupost, com a base d'una bona administració i 
fiscalització de l'actuació administrativa en benefici de tots. A més, apostaven per incrementar 
la despesa d'higiene i salut del veïnat i el mínim d'ingressos, però suficients per a cobrir les 
despeses del municipi per evitar gravàmens. També apuntaven la protecció de les classes 

890 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.422. Eivissa, dimarts, 10 de març de 1931, pàg. 2. 
891 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.423. Eivissa, dimecres, 11 de març de 1931, pàg. 2. 
892 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.422. Eivissa, dimarts, 10 de març de 1931, pàg. 2. 
893 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.423. Eivissa, dimecres, 11 de març de 1931, pàg. 2; "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.424. Eivissa, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 3; "De Política", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.425. Eivissa, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 2. 
894 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.426. Eivissa, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
895 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.426. Eivissa, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
896 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.443. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
897 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.423. Eivissa, dimecres, 11 de març de 1931, pàg. 2. 
898 .- "Buenos propósitos", a La Voz de Ibiza, núm. 2.424. Eivissa, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 2. 
899 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.425. Eivissa, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 2. 
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proletàries i modestes, sense oblidar "a los pudientes, sugetando la actuación a normas de 
legalidad y justicia" i "secundar toda idea plausible sin atender a su procedencia." Així 
mateix, destacaven apostar pel compliment rigorós de les prescripcions legals en matèria de 
policia urbana i procurar un plànol d'eixample per al segon radi de lapoblació. A més, dur a 
terme els projectes de pavimentació i clavegueram, fent un emprèstit per això una vegada 
sanejada la hisenda i sol·licitar un retèn de guàrdies de Seguretat. També treballar per 
l'establiment de l'escola graduada i la conversió en nacional de l'institut de segon 
ensenyament. Adquisició de vehicles adequats per a la neteja pública així com també d'un 
"bombillo" per a incendis i una estufa de desinfecció. En resum, "una actuación continua y 
progresiva en beneficio de Ibiza y de los ibicencos."900 El 18 de març, La Voz de Ibiza es féu 
ressó de la bona acollida que havia tingut entre els pares dels alumnes de l'institut de segon 
ensenyament la proposta dels candidats del Bloc de demanar al Govern la conversió de 
nacional del centre d'ensenyament.901 El 20 de març, La Voz de Ibiza es tornava a fer ressó de 
la satisfacció dels veïns de la plaça d'Alfons XIII per les promeses de millora que havien el 
candidats del Bloc.902 Novament, el 21 de març, La Voz de Ibiza, insistia sobre el perill de 
supressió de l'institut, donat el projecte de supressió dels instituts locals, i la conveniència de 
sol·licitar al Govern que el convertís en un centre nacional.903 
El 25 de març, La Voz de Ibiza, destacava la intenció dels candidats del Bloc del districte 1er 
(Ciutat i Sant Cristòfol) en millorar el camí del Soto, que era una de les millores que més 
anhelaven els veïns de la ciutat.904 
El 22 de març, La Voz de Ibiza informava que una de les gestions que havia fet Lluís Tur, una 
vegada arribat a Madrid, va ser a favor de l'Escola Graduada. Tot i això, en el Ministeri 
d'Instrucció Pública l'havien informat que fins que no s'haguessin publicat els pressuposts no 
podien resoldre l'expedient, però que en quant fos possible el complaurien concedint a Eivissa 
la desitjada escola.905 
El matí de l'11 de març, els dirigents del Bloc varen rebre una comissió d'un poble de la part 
nord de l'illa i, tal com informava La Voz de Ibiza, aquesta comissió havia quedat molt 
satisfeta de les atencions de Tur i Matutes i pensaven donar suport al Bloc.906 
L'11 de març, quedà acordada la candidatura del Bloc en el districte de Sant Rafel-Sant Mateu 
de l'Ajuntament de Sant Antoni, integrada a Sant Rafel pels liberals Vicenç Roselló Riera –
Seguet– i Joan Serra Serra –Micalet– i pel conservador Josep Riera –Pou–, i a Sant Mateu pel 
conservador Josep Serra Tur –Recó– i el liberal Antoni Tur Serra –Pujol.–907 
El 13 de març, La Voz de Ibiza comentava que “a medida que se acerca la fecha de las 
elecciones va caldeándose el ambiente en los centros políticos y hasta el público que 
podríamos llamar neutral se contagia dando lugar a cábalas y conjeturas. Ayer la 

900 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.427. Eivissa, diumenge, 15 de març de 1931, pàg. 2. 
901 .- "Sobre el Instituto", a La Voz de Ibiza, núm. 2.429. Eivissa, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 2. La 
nota afirmava "Es una mejora que indudablemente verá el pueblo con mucho gusto y por lo tanto tendrá el apoyo 
de todos los ediles que integran la corporación municipal, pues seria una lástima que nuestra población, si se 
suprimen los Institutos Locales, se quedará sin un Centro de Enseñanza Secundaria." 
902 .- "La plaza de Alfonso XIII", a La Voz de Ibiza, núm. 2.431. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, 
pàg. 2. 
903 .- "Sobre el Instituto", a La Voz de Ibiza, núm. 2.432. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. La 
nota afirmava que "es preciso pués que no nos descuidemos en este asunto no vaya a sucedernos como nos ha 
pasado recientemente con la Estación Sanitaria. Hay que poner remedio a tiempo." 
904 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.435. Eivissa, dimecres, 25 de març de 1931, pàg. 2. 
905 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. La nota 
comentava que "es digno de tener en cuenta el interés con que trabaja este asunto el Sr. Tur debido a cuyas 
gestiones podremos contar pronto con dicha escuela lo que debe ser un motivo de agradecimiento hacia el ex-
diputado para cuantos ansian que Ibiza cuente con escuelas suficientes." 
906 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.424. Eivissa, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 3. 
907 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.424. Eivissa, dijous, 12 de març de 1931, pàg. 3. 
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preocupación de cuantos en cafés y tertulias comentan los asuntos políticos” consistia en voler 
saber quin seria el nombre de regidors del futur consistori i que si eren 15, en corresponien 5 a 
cada districte o, bé atenent al nombre de votants, s'assignarien 6 al Teatre, 5 a la Torre i 4 a la 
Ciutat.908 
El 13 de març, La Voz de Ibiza comentava que segons les seves notícies aquell dia quedaria 
acordada definitivament la llista dels candidats del Bloc a la ciutat.909 
El 14 de març, La Voz de Ibiza informava que l'oficina electoral del Bloc es trobava molt 
animada i aquesta coalició pensava anar "al copo" a Sant Joan i Sant Vicenç, Sant Llorenç i 
Sant Miquel, i Santa Gertrudis i Jesús. Així mateix, s'assegurava que obtindrien les majories a 
Santa Eulàlia i Sant Carles, Sant Rafel i Sant Mateu, i Sant Josep i Sant Agustí. Respecte al 
municipi d'Eivissa, el Bloc pensava anar per les majories (4 llocs) en el districte 1er, en la 
Torre i per altres quatre llocs en el Teatre si es votaven 5 regidors, però en el cas de votar se'n 
6, aniria per 5 llocs. Aleshores, es pensava que el Bloc podia aconseguir 11 regidors, però que 
s'aniria per aconseguir-ne 12. Aquell dia, es comentava que pel districte de la Ciutat i Sant 
Cristòfol, el Bloc presentaria Alexandre Llobet, Pere Planell –Mortera– i Antoni Ramon 
Gotarredona.910 
El 13 de març, es va constituir el comitè del Bloc de Santa Eulàlia, que quedà integrat pels 
liberals Francesc Ribas Noguera –Xicu de Musenye—, Marià Noguera Guasch –Coves–, Pere 
Guasch Marí –Perot– i Josep Juan Alcover –d'en Xicu– i pels conservador Joan Clapés Marí –
Durban de sa Monxa–.911  
El 14 de març, es varen constituir els comitès del Bloc a Sant Jordi i Salines, integrats pels 
conservadors Bartomeu Cardona Suñer –Carnyonet–, Josep Cardona –Areva–, Antoni Bonet 
Suñer –Bonet–, Vicenç Orvay Serra –Orvais–, Joan Colomar Tur –Truntoi–, Joan Ribas Palau 
–Can Xumeu– i Joan Serra Cardona –Calbet– i pels liberals Francesc Serra Torres –Margalit–
, Antoni Torres Torres –Tunet–, Francesc Riera Serra –Sord–, Josep Costa Tur –Miquel–, 
Miquel Prats Costa –Prat d'en Fita–, Vicenç Torres Marí –Pis– i Vicenç Tur Torres –Can 
Sala.–912 
Aquells dies continuaven constituint-se comitès del Bloc en els pobles de l'illa, com a Sant 
Miquel.913 
El diumenge, 15 de març, es va reunir l'Ajuntament d'Eivissa en sessió extraordinària, presidit 
pel batle M. Marí Pol, per determinar el nombre de regidors que havia de constar el nou 
consistori. El secretari Matutes exposà que d'acord amb la rectificació anual de 1929 del cens 
de població hi havia 7.359 residents, que segons la Llei municipal, corresponien 15 regidors, 
tres tinences de batlia i un batle. Atenent a l'article 42 es féu la designació per districtes 
assignant al districte 1er –que comptava amb una sola secció de 435 electors– 5 regidors; al 
districte 2on –de dues seccions, Teatre i Casino, amb 306 i 232 electors respectivament, amb 
un total de 538 electors– altres 5 i al districte 3er —de dues seccions, de la Consigna i la 

908 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.425. Eivissa, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 2. 
909 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.425. Eivissa, divendres, 13 de març de 1931, pàg. 2. 
910 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.426. Eivissa, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
911 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.426. Eivissa, dissabte, 14 de març de 1931, pàg. 2. 
912 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.427. Eivissa, diumenge, 15 de març de 1931, pàg. 2. 
913 .- Els afiliats al Bloc Monàrquic Eivissenquista d'aquest poble, pels liberals, eren Andreu Roig Roig —
d'Aubarqueta—, Andreu Juan Tur —d'en Bartomeu—, Joan Ramon Marí —Can Vilde—, Joan Roig Marí —Can 
Rotes—, Marià Escandell Marí —Can Vildes—, Miquel Torres Escandell —de can Vicenç Coves—, Joan 
Ramon Escandell —d'en Torres—, Josep Roig Torres —de sa Font—, Marià Roig Roig —d'Aubarqueta—, 
Josep Planells Torres —can Miquel de sa Plana—, Josep Palau Palau —Basuró— i Joan Tur Torres —de can 
Vicenç Gabriel— i pels conservadors Josep Marí Escandell —Roques—, Antoni Marí Escandell —Mac—, 
Andreu Roig Escandell —Pujol—, Antoni Torres Ramon Cova—, Joan Marí Roig —Roques—, Joan Escandell 
Tur —Gall—, Antoni Roig Escandell —Petit–, Antoni Serra Marí —Furnàs—, Miquel Riera Torres —
Magdalé—, Joan Marí Escandell —Tanca—, Miquel Tur Torres —Sulalletes—, i Vicen Roig Roig –
Aubarqueta.— "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.428. Eivissa, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2.   
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Peixeteria, amb 352 i 206 votants, amb un total de 558 votants—, altres 5. Per unanimitat 
s'acordà que fossin 15 regidors, 5 per cada districte. Acte seguit, es redactà i s'exposà l'edicte 
d'aquest acord, del qual en el termini de 5 dies qualsevol veí hi podia presentar recurs d'alçada 
davant el governador civil.914 
El diumenge, 15 de març, una comissió de veïns de Portinaitx visità Pere Matutes per agrair-li 
les gestions en favor d'una important obra de millora que s'hi duia a terme. Però donat que 
Pere Matutes es trobava a Palma, varen ser rebuts pel seu pare Abel Matutes que agraí 
l'atenció i es va comprometre a comunicar al seu fill la visita.915 
El 18 de març, hi hagué una reunió d'alguns conservadors del poble de Sant Antoni, a la qual 
hi assistiren diverses persones del comitè conservador de la ciutat d'Eivissa.916 
L'Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu, en sessió extraordinària del 15 de març, acordà que el 
nombre de regidors fos de 14. S'aprovà, per 6 vots a favor i 4 en contra, que els 14 regidors es 
distribuïssin en 7 a cada districte (Jesús-Santa Gertrudis i Santa Eulàlia-Sant Carles).917 
En l'Ajuntament de Sant Antoni, en sessió extraordinària del 15 de març, s'acordà que els 13 
regidors que havien de formar el nou consistori es distribuïssin en 7 al districte 1er (Sant 
Antoni i Santa Agnès) i 6 al districte 2on (Sant Rafel i Sant Mateu).918 
L'Ajuntament de Sant Josep va distribuir els 13 regidors, 6 pel districte 1er (Sant Francesc-
Sant Jordi) i 7 (Sant Josep-Sant Agustí).919 
El 19 de març, La Voz de Ibiza afirmava que "reina mucho entusiasmo en los pueblos para las 
próximas elecciones. Como en algunos de ellos ha sido aumentado el número de concejales 
dará lugar a nuevas combinaciones. Los monárquicos es casi seguro que sacarán todos los 
concejales menos en Formentera que saldrá algún republicano."920 
El 20 de març, La Voz de Ibiza comentava que en el poble de Sant Rafel s'havia constituït un 
comitè dels partits del Bloc i que a Sant Antoni i Sant Mateu s'estaven formant comitès.921 
Aquell dia, La Voz de Ibiza informava que probablement el dia 3 d'abril, via València, 
arribaria a Eivissa Lluís Tur922 i que, a l'horabaixa, arribaria de Palma el representant a Eivissa 
del Comitè del Partit Liberal de les Balears Pere Matutes.923 L'endemà, dia 21, La Voz de 
Ibiza es feia ressó de l'arribada des de Palma de Pere Matutes, que va ser rebut al moll per 
nombrosos amics. Matutes afirmà que venia de Palma molt satisfet ja que a Mallorca el triomf 
del bloc que havien format els liberals i conservadosrs es donava per molt segur.924 Finalment, 
peró arribà a Eivissa el diumenge, 5 d'abril.925 
El 20 de març, La Voz de Ibiza publicava l'opinió d'un "amigo nuestro", anònim, sobre el curs 
de la política local. Després d'exposar una certa incertesa de les problables suposicions sobre 

914 .- "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.428. Eivissa, dimarts, 17 de març de 1931, pàg. 2. 
915 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.429. Eivissa, dimecres, 18 de març de 1931, pàg. 2. 
916 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.430. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 3. 
917 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.430. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 3 i "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.432. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
918 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.430. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 3. 
919 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.432. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
920 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.430. Eivissa, dijous, 19 de març de 1931, pàg. 3. 
921 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.431. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 2. 
922 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.431. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 2 i "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2; "De Política", a La Voz 
de Ibiza, núm. 2.435. Eivissa, dimecres, 25 de març de 1931, pàg. 2; "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 
2.441. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 2. 
923 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.431. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 2. 
924 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.432. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. El diari, a 
més, afirmava que segons notícies "fidedignas" a Palma els regionalistes "se llevarán una decepción" en les 
properes eleccions municipals. L'opinió general a Palma era que els liberals i els conservadors treurien tots els 
candidats que presentaven i que els partits de "extrema izquierda" comptarien també amb alguns regidors. 
925 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.442. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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el resultat dels comicis locals, assenyalava que "es indudable que la candidatura republicana, 
puede dificultar el que los partidos monárquicos puedan saber a ciencia cierta con las fuerzas 
de que disponen, mayormente influyendo tanto en unas elecciones municipales el papel de la 
personalidad de los candidatos, ligados por amistades y agradecimientos particulares, pero 
para quienes sean verdaderamente políticos y tengan instinto de partido, para los afiliados a ua 
agrupación, deben anteponerse a las simpatías personales las conveniencias de la comunidad y 
seguramente han de acatar las candidaturas regulares en la forma que les sean entregadas, 
único medio de poder "hacer números" con exactitud. La unidad de criterio de los dirigentes y 
la disciplina de las masas, es la base de la pujanza de los partidos y estos factores no han de 
fallar nunca en el bloque monárquico ibicenquista, por lo que se considera segura la victoria 
de sus candidatos."926 
El 21 de març, La Voz de Ibiza informava que pel dia 2 d'abril havia estat sol·licitat el Teatre 
Serra pels centristes eivissencs per celebrar-hi un acte de presentació dels seus candidats. 
Comentava que hi intervindrien Roman, Puget i Torres Roig.927 
El 22 de març, La Voz de Ibiza informava que en el poble de Sant Vicenç s'havia designat un 
comitè del Bloc, integrat pels liberals Bartomeu Marí Marí —Ros—, Josep Marí Ferrer —
Cirer—, Jaume Marí Marí —Serra—, Francesc Marí Marí —Guimó—, Antoni Marí Marí —
Gat—, Antoni Marí Colomar —Busquets— i Antoni Marí Torres —Lluqui— i pels 
conservadors Pere Marí Escandell —Can Xilgal—, Vicenç Marí Torres —Piquenyo—, 
Vicenç Marí Marí —Virdu—, Joan Marí Marí —Recó—, Bartomeu Marí Marí —Morena—, 
Joan Marí Marí —Riero– i Bartomeu Marí Juan —Sefon.—928 
El 22 de març, La Voz de Ibiza afirmava que els partits polítics estaven intensificant la seva 
campanya electoral. Assenyalava que el partit centrista tenia anunciat una acte públic pel dia 4 
d'abril i que el Bloc pensava en la setmana següent a la proclamació de candidats organitzar 
actes de propaganda. En relació als republicans, aquests estaven decidits a formar opinió pels 
mitjans moderns "de hacer política." Assenyalava que tot indicava que la propera lluita 
electoral seria molt renyida i "desde luego que nadie piensa en el art. 29 ni mucho menos en 
componendas pues todos confían en sus propias fuerzas para triunfar."929 
Amb motiu de l'arribada a Espanya de Santiago Alba, Pere Matutes en nom del Partit Liberal 
eivissenc li havia telegrafiat reiterant-li la seva adhesió.930 El 28 de març, Alba contestà a 
Matutes aquest telegrama de salutació.931 
El 22 de març, novament La Voz de Ibiza feia un pronòstic dels possibles resultats, aprofitant 
el comentari anònim d'una "persona que puede estar enterada y que conoce bien el censo" que 
el Bloc tenia assegurats 4 llocs en el districte 2on i que el cinquè llo correspondria segurament 
a un centrista, ja que els republicans "de no tener muchas seguridades de éxito después del 
recuento del último día, no irían a la elección." Seguidament, però, recollia un rumor 
contradictori en què els antimonàrquics volien fer un recompte dels vots per saber amb la 
força que podien comptar en futures lluites.932 
El 22 de març, La Voz de Ibiza informava que "según se nos informa reina mucha marejada 
política en un pueblo de la parte de poniente y no sería extraño hubiera grandes sorpresas."933 
El 25 de març, en el poble de Santa Eulàlia, el Bloc feia comptes fer diverses bunyolades i 
confiaven treure les majories al consistori.934 

926 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.431. Eivissa, divendres, 20 de març de 1931, pàg. 2. 
927 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.432. Eivissa, dissabte, 21 de març de 1931, pàg. 2. 
928 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
929 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
930 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
931 .- "De Política", a a La Voz de Ibiza, núm. 2.439. Eivissa, diumenge, 29 de març de 1931, pàg. 3. 
932 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
933 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.433. Eivissa, diumenge, 22 de març de 1931, pàg. 2. 
934 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.434. Eivissa, dimarts, 24 de març de 1931, pàg. 2. 
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El 24 de març, segons informava La Voz de Ibiza, semblava que a Sant Antoni el Bloc 
guanyava més terreny cada dia que passava i es considerava impossible que els centristes 
poguessin treure més de 5 regidors. Respecte a Eivissa, el Bloc confiava treure els 11 
candidats que presentava i "de no mediar la candidatura republica que impida poder un 
recuento cierto de votos hubiera sido muy factible poder sacar 12 concejales."935 
El 24 de març, La Voz de Ibiza comunicava que gràcies a les gestions de l'exdiputat a Corts 
Lluís Tur, havia estat nomenat pel Ministeri d'Economia auxiliar de la Secció provincial de 
Balears August Fajarnés Ramon.936 
El 25 de març, en el districte de Santa Eulàlia, el Bloc pensava organitzar diverses reunions i 
bunyolades. Així mateix, s'anunciava que en altres pobles es preparaven també bunyolades 
pel proper diumenge dia 29.937 
Estava previst que el 2 d'abril es constituïssin les meses electorals i el dia 5 es procederia a la 
proclamació de candidats.938 
El 25 de març, el Bloc Monàrquic Eivissenquista envià una nota a La Voz de Ibiza que rebatia 
un article propagandístic del cap dels regionalistes eivissencs Roman, que havia publicat a 
Diario de Ibiza aquell dia. La nota afirmava que l'escrit de Roman es referia "como hecho 
consumados algunas ingeniosidades que conviene rectificar para poner las cosas en su 
verdadero punto." Esmentava que "es el primer cuento tártaro que "el domingo último un 
emisario del bloque ofreciera al pueblo de Santa Inés un depósito de quince mil pesetas como 
precio de compra de cien electores." El bloque monárquico rechaza de plano dicha 
afirmación. Lo que sucede en el pueblo mencionado, que siempre se distinguió por su 
consecuencia política, es que numerosos vecinos, no cien sino muchos mas, que fueron 
siempre liberales, y algunos conservadores, no se prestan "a cambiar de camisa", haciéndose 
del partido del catalán Cambó, convencidos de que a los legítimos partidos conservador y 
liberal, los representantes unicamente en Ibiza, los Sres. Tur y Matutes y que sólo son 
liberales o conservadores quienes a ellos pertenezcan.  
Otra de las fantasías, en la que supone que el bloque "explotando la ignorancia de las gentes 
campesinas" propale que los centristas sean "irreligiosos, bolchevistas y republicanos." Si 
algún adicto a los partidos aliados ha explotado en dicho sentido la "ignorancia" referida el 
bloque monárquico no puede evitar que en los tiempos que corremos haya todavía igonarantes 
en las filas contrarias que no sepan distinguir las apropiadas significaciones políticas. 
Por último, tratándose de una elecciones "rabiosamente sinceras" como serán las que se 
avecinan no hay porque temer en amenazas, cohechos y compra de votos, porque si los 
hubiera para algo servirían las actas notariales, y entrarían en acción las Salas de la 
Audiencia. Convengamos sí, en que la lucha próxima será decisiva y morirá en ella alguno de 
los bandos; por esto los campesinos que tienen mucho instinto político van arrimándose a 
quienes juzgan con vida más segura."939 
El 25 de març, el governador civil va resoldre el recurs d'alçada que havien posat els electors 
del Districte 2on (Teatre), Josep Viñas i Manel Escandell, que fixà en sis el nombre de 
regidors a elegir en aquell districte i no cinc com havia acordat l'Ajuntament. Aixó 
possibilitava que cada elector del Districte 2on pogués votar 4 candidats, fet que permetia dir 
a La Voz de Ibiza que el bloc tenia allà assegurats 5 regidors com a mínim.940 

935 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.434. Eivissa, dimarts, 24 de març de 1931, pàg. 2. 
936 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.434. Eivissa, dimarts, 24 de març de 1931, pàg. 2. Després de 
donar l'enhorabona al nomenat també la feia extensiva a Tur, "porque una vez mas ha demostrado la mucha 
influencia de que dispone en el actual Gobierno." 
937 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.435. Eivissa, dimecres, 25 de març de 1931, pàg. 2. 
938 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.435. Eivissa, dimecres, 25 de març de 1931, pàg. 2. 
939 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.436. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 2. 
940 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.436. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 2. 
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El 25 de març, un grup de rerpresentants del Bloc, integrat per dirigents dels partits Liberal i 
Conservador, féu diverses reunions i "bunyolades" per diferents pobles, mostrant la força que 
tenia. S'afirmava que on hi havia hagut major animació va ser a Santa Eulàlia.941 El 27 de mar, 
La Voz de Ibiza, després de reiterar l'èxit de les reunions polítiques del diumenge, 22 de març, 
a Santa Eulàlia, comentava que es considerava segur el triomf de les majories per part del 
Bloc.942 
Arran de la nova distribució de regidors per districtes, els partits polítics hagueren de fer 
variacions en les seves candidatures. Així, segons informava La Voz de Ibiza, el dia 26, es 
donava com a fet que un dels regidors que pensaven presentar-lo abans pel col·legi de la 
Torre passaria aleshores al districte del Teatre.943 
El 28 de març, en les tertúlies de cafè es feien càbales sobre els resultats de les properes 
eleccions municipals i alguns asseguraven que el Bloc treuria major nombre de regidors en 
tota l'illa contra altres que creien que serien els regionalistes. Segons rumors, el Bloc feia 
comptes treure 14 regidors més que els regionalistes.944 
El 28 de març, La Voz de Ibiza informava que persones del districte de Sant Antoni opinaven 
que no era possible que els regionalistes poguessin anar al copo. I el mateix deien els que 
coneixien el districte de Sant Jordi, on seria més fàcil, donat els treballs que realitza la 
Salinera a favor del partit de Camnó, però tot i aixó, pensaven que no podien aconseguir el 
copo.945 
El divendres, dia 27 de març, Pere Matutes va partir cap a Palma i pensava tornar a Eivissa el 
proper dimecres, 1 d'abril, tot i que finalment el féu el divendres, 3 d'abril.946 
El 29 de març, es va reunir la Junta Municipal del Cens per designar els adjunts de les meses 
electorals.947 
El 29 de març, hi havia rumors que els regionalistes presentarien pel districte del Teatre a un 
significat maurista que ocupà la batlia feia alguns temps.948 
El 31 de març, La Voz de Ibiza, comentava que el Bloc considerava segur el triomf dels 12 
candidats que presentava i, fins i tot, creia comptar amb vots suficients per copar en el 
districte 2on si així ho cregués oportú.949 De totes maneres, aquell dia el Bloc encara no havia 
designat la persona que havia de presentar-se pel cinquè lloc en el districte 2on, on el Bloc hi 
anava per cinc llocs. Aleshores, hi estaven designats Escandell, Marí, Torres Juan i Mayans. 
En quant arribassin a Eivissa els dirigents del Bloc Tur i Matutes es faria la designació.950 
Després que el governador civil fixàs el nombre de regidors per districte a Eivissa —4 al 1er, 
6 al 2on i 5 al 3er—, el Partit Liberal Regionalista acordà presentar pel districte 2on, a més de 
Coll, Torres Roig, Torres Juan, el representant de la Salinera Espanyola Joan Escandell.951 
El dissabte, 4 d'abril, el comitès dels partits Liberal i Conservador, integrants del Bloc, 
pensaven reunir-se per la designació definitiva de candidats.952 

941 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.436. Eivissa, dijous, 26 de març de 1931, pàg. 2. 
942 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.437. Eivissa, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 2. 
943 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.437. Eivissa, divendres, 27 de març de 1931, pàg. 2. 
944 .- De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.438. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 2. 
945 .- De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.438. Eivissa, dissabte, 28 de març de 1931, pàg. 2. 
946 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.439. Eivissa, diumenge, 29 de març de 1931, pàg. 3; "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.441. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 2; "De Política", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.442. Eivissa, divendres, 3 d'abril de 1931, pàg. 2; "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.443. 
Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
947 .- "De Política", a  La Voz de Ibiza, núm. 2.439. Eivissa, diumenge, 29 de març de 1931, pàg. 3. 
948 .- "De Política", a a La Voz de Ibiza, núm. 2.439. Eivissa, diumenge, 29 de març de 1931, pàg. 3. 
949 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.440. Eivissa, dimars, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
950 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.440. Eivissa, dimars, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
951 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.440. Eivissa, dimars, 31 de març de 1931, pàg. 2. 
952 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.441. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 2; "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.443. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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L'1 d'abril, La Voz de Ibiza, comentava que el Bloc confiava treure triomfants les majories en 
tots els pobles, a excepció de Sant Jordi i Sant Antoni.953 
 
El programa municipal 
L'1 d'abril, La Voz de Ibiza comentava que els candidats pel districte de la Ciutat del Bloc 
tenien el propòsit d'arreglar la façana de l'Ajuntment, tomant unes habitacions que donaven a 
la plaça d'Alfons XIII i fent una entrada a la Casa Consistorial "digna de una población de la 
importancia de la nuestra, lo que creen poder realizar con un gasto insignificante que no está 
en relación con la bondad de la mejora."954 
El 8 d'abril, novament La Voz de Ibiza, comunicava la proposta dels candidats del Bloc de dur 
a terme la millora de fer una sortida al Soto, no des de la plaça d'Alfons XIII com s'havia 
projectat feia anys i que costaria molt, sinó des del Revellí que seria una obra de poc costs i 
una vegada aconseguit l'autorització del Ministeri de la Guerra, es podria iniciar la millora.955 
El 9 d'abril, diversos candidats del Bloc feren públic el propòsit d'abordar una reforma del 
cementeri, amb l'adquisició d'una àmplia parcel·la de la tanca contígua per a convertir-la en 
avinguda lateral, amb jardins i en el fons casas per la custòdia, empleats municipals i 
enterrador i donar l'entrada principal al cementeri per aquesta avinguda.956 
L'11 d'abril, La Voz de Ibiza es feia ressó que els futurs regidors del Bloc també pensaven dur 
a terme la construcció d'un nou mercat en l'Eixample i el municipi podria disposar dels solars 
de la peixateria i mercat de verdures per conventir-los en jardins públics.957 
Aquells dies, es va constituir el comitè del Bloc de Sant Carles, presidit per Antoni Ferrer 
Marí –Sorda.–958 
La nit del 5 d'abril, arribà des de Madrid Lluís Tur i l'endemà, després d'una reunió entre Tur i 
Matutes, els dirigents del Bloc pensaven dur a terme una activa campanya de propaganda tant 
a Eivissa com als pobles de l'illa.959  
La nit del 5 d'abril, arribà des de Madrid Lluís Tur –va ser rebut pels principals dirigents del 
Bloc i va ser acompanyat al domicili del seu nebot Josep Tur Vidal, on s-allotjava– declarà a 
La Voz de Ibiza que venia molt satisfet perquè en tots els ministeris havia trobat franca 
acollida i eren ateses les seves recomanacions.960 
El 9 d'abril, en tots els col·legis electorals, es constituiren, sense incidents, les meses 
electorals.961 
El 9 d'abril, La Voz de Ibiza comentava que a mesura que s'apropava el diumenge, dia de les 
eleccions, s'anaven animant els cercles polítics als quals arribaven correligionaris dels pobles 
per portar les darreres notícies. Aleshores, el Bloc opinava que els regionalistes no podrien 
copar en els col·legis de les Salines i de Sant Antoni i que perdrien les majories en la resta de 

953 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.441. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 2. 
954 .- "La plaza de Alfonso XIII", a La Voz de Ibiza, núm. 2.441. Eivissa, dimecres, 1 d'abril de 1931, pàg. 
2. 
955 .- "Una mejora importante", a La Voz de Ibiza, núm. 2.446. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2. 
956 .- "Ampliación del cementerio", a La Voz de Ibiza, núm. 2.447. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2. 
957 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.449. Eivissa, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
958 .- La resta de la directiva era integrada per Josep Noguera Rosselló —Benet— (vicepresident), Antoni 
Guasch Marí —Vilda— (secretari) i com a vocals Vicenç Juan Marí —Vic—, Josep Marí Ferrer —Marí—, 
Bartomeu Marí Colomar —Marí—, Antoni Marí Ferrer —Toni Pep Marí—, Pere Torres Torres —Cala—, 
Antoni Juan Colomar —Miquel Toni—, Joan Juan Guasch —Ribes— i Vicenç Torres Cardona —des Ters.— 
"De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.443. Eivissa, dissabte, 4 d'abril de 1931, pàg. 2 i "De Política", a La Voz 
de Ibiza, núm. 2.445. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. Erròniament La Voz de Ibiza publicà que es 
tractava del Comitè del Partit Conservador, però després ho corregí. 
959 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.444. Eivissa, diumenge, 5 d'abril de 1931, pàg. 2. 
960 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.445. Eivissa, dimarts, 7 d'abril de 1931, pàg. 2. 
961 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.446. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2 i "De 
Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.448. Eivissa, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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l'illa.962 Així mateix, aquell dia es publicava la relació dels col·legis electorals, amb els 
respectius carres que englobaven, del municipi d'Eivissa.963 
El 10 d'abril, La Voz de Ibiza, comentava que el Bloc aniria per les majories en tots els 
col·legis i els regionalistes, per les majories i els copos en les Salines i Sant Antoni.964 
L'endemà, tornava a insistir que "reina general animación en toda la isla con motivo de las 
elecciones de mañana. El Bloque confia sacar triunfantes todos los candidatos que presenta  
obteniendo una gran mayoría sobre los regionalistas."965 
D'acord amb el reial decret del 7 de febrer de 1919 per a intervenir en les eleccions, en manca 
de notaris, s'habilitaven el secretari del Jutjat d'Instrucció Vicenç Juan Guasch i el registrador 
de la propietat Rafael Gómez Pavón.966 
El dissabte, 11 d'abril, hi hagué una gran animació en els centres polítics que semblava que es 
tractava de la víspera d'unes eleccions de diputats a Corts que d'unes municipals. A més, en 
tots els pobles de l'illa hi havia una animació extraordinària. Aleshores, La Voz de Ibiza, 
informava que el Bloc duria a les urnes una gran majoria de vots sobre els seus adversaris 
polítics. Els regionalistes, tot i que asseguraven que coparien a Sant Antoni i les Salines, des 
del Bloc afirmaven que aquest pronòstic era un "optimismo demasiado grande." Els 
republicans confiaven treure el candidat que presentaven pel districte del Teatre.967 
 
4.7.4.3. Els resultats dels comicis 
Eivissa, tal com assenyala Neus Escandell, "les candidatures republicanes solament entraren 
en joc en els següents municipis: Vila, on es presentaren dos candidats; Sant Joan, amb tres o 
quatre, i Formentera, amb quatre. Aquest va ser l'únic lloc on sortiren guanyadors quatre 
regidors republicans, d'un total d'onze."968 
A Eivissa, el Bloc Monàrquic Eivissenc —integrat per liberals i conservadors, dirigits per 
Pere Matutes Noguera— aconseguí 41 regidors; seguit dels liberals regionalistes de Carles 
Roman, amb 34. L'Aliança Republicana únicament obtingué 4 regidors a Formentera. 
A Eivissa capital, foren elegits 6 regidors liberals, 5 conservadors i 4 centristes;969 a Sant 
Antoni, 4 republicans, 3 conservadors i 2 liberals; a Santa Eulàlia del Riu, 5 conservadors, 5 
liberals i 4 centristes; a Sant Joan Baptista, 4 conservadors, 4 liberals i 4 centristes; a Sant 
Josep, 4 liberals i 4 centristes, i a Formentera, 4 independents, 4 liberals, 3 conservadors i 2 
centristes.970 
Segons publicava Diario de Ibiza, el 14 d'abril, els futurs ajuntaments de les Pitiüses estarien 
integrants pels regidors següents: Eivissa (6 conservadors, 5 liberals albistes i 4 liberals 
regionalistes), Sant Josep (11 liberals regionalistes i 2 del bloc albista conservador), Sant 

962 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.446. Eivissa, dimecres, 8 d'abril de 1931, pàg. 2. 
963 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.447. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2 i "De Política", 
a La Voz de Ibiza, núm. 2.447. Eivissa, dijous, 9 d'abril de 1931, pàg. 2. Aquesta darrera nota apuntava que "para 
la identificación de los electores dudosos se han dictado por el Gobierno reglas especiales. Tambien se han 
recordado las sanciones contra los que voluntariamente dejen de votar." 
964 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.448. Eivissa, divendres, 10 d'abril de 1931, pàg. 2. 
965 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.449. Eivissa, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
966 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.449. Eivissa, dissabte, 11 d'abril de 1931, pàg. 2. 
967 .- "De Política", a La Voz de Ibiza, núm. 2.450. Eivissa, diumenge, 12 d'abril de 1931, pàg. 2. 
968 .- ESCANDELL TUR, Neus: "Eivissa i Formentera: de la Segona República a la Guerra Civil", a TUR 
CATALÀ, Margalida (coord): Memòria de la democràcia. 1936-1962.Conselleria de Presidència del Govern de 
les Illes Balears. Mallorca, 2003, pàg. 87. 
969 .- Segons el telegrama d'Eivisa, del 13 d'abril, a les 9, havien resultat elegits pel Bloc Monàrquic: 
Alexandre Llobet, Antoni Ramon, Pere Planells, Joan Torres Juan, Manel Escandell, Joan Mayans, Ernest 
Hernández, Bartomeu Marí, Antoni Albert, Joan Ferrer i Joaquim Perelló; i pel centristes: Cèsar Puget, Josep 
Coll, Bartomeu Prats i Eugeni Sandró[?]. "Las elecciones en Ibiza. Resultado de la lucha", a La Almudaina, 
dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 7. 
970 .- "Las elecciones en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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Antoni (7 liberals regionalistes i 6 del bloc), Sant Joan Baptista (9 del bloc i 4 liberals 
regionalistes), Santa Eulàlia (10 del bloc i 4 liberals regionalistes), Formentera (4 republicans, 
4 liberals regionalistes i 3 del bloc). El periòdic afirmava, després de lamentar que no havia 
pogut donar totes les dades dels comicis per manca de resultats d'alguns col·legis, "lo que 
podemos adelantar es que los conservadores y liberales albistas unidos han obtenido mayoría 
de votos en esta ciudad, Santa Eulalia y San Juan y los liberales regionalistas en San Antonio, 
San José y Formentera."971  
 
Pel que fa als resultats globals de les Illes Balears, el dimarts, 14 d'abril, des del Govern 
Civil es donaren les dades resum dels resultats de les eleccions: 
Monàrquics: 179 liberals, 132 conservadors, 125 centristes, 57 albistes, 54 independents, 13 
indeterminats i 5 demòcrates, que sumaven un total de 565. 
Antimonàrquics: 61 republicans, 23 socialistes, 4 independents i 1 republicà radical, que 
sumaven 89 regidors. 
Per l'article 29 de la llei electoral foren proclamats regidors 130 monàrquics i 16 
antimonàrquics.972 
A Mallorca i a Eivissa, aquests comicis locals havien estat favorables als partits monàrquics a 
diferència del que havia passat a Menorca i a la majoria de les gran ciutats de l'Estat espanyol. 
La victòria de les candidatures republicanes a les zones urbanes del conjunt de l'Estat, 
provocà que el rei Alfons XIII abdicàs i, el 14 d'abril de 1931, es proclamàs la Segona 
República. 
 

971 .- "Noticias concretas", a Diario de Ibiza, núm. 12.220. Eivissa, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 1. 
972 .- "Resumen total de las elecciones en Mallorca", a La Almudaina, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 2 
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5. LA PROCLAMACIÓ DE LA SEGONA REPÚBLICA 
 
5.1. El dimarts, 14 d’abril 
A Mallorca i a les Pitiüses, els comicis municipals del 12 d'abril havien estat favorables als 
partits dinàstics, a diferència del que havia passat a la majoria de les grans ciutats de l'Estat 
espanyol. En canvi, a Menorca, el bloc antimonàrquic havia obtingut la victòria a Maó i a la 
majoria dels pobles de l'illa –Mercadal, Sant Lluís i es Castell.– 
Però, la victòria de les candidatures republicanes i socialistes a les zones urbanes del conjunt 
de l'Estat provocà que el 14 d'abril de 1931 es proclamàs la Segona República i que el rei 
Alfons XIII abdicàs i marxàs a l'exili. 
Al matí del 14 d'abril, el general governador militar de Mallorca, Antonio Losada, es reuní a 
Capitania General amb els caps de les armes i cossos de la guarnició per assabentar-se de les 
ordres rebudes des de Madrid. Precisament, el capità general de les Balears Enrique Marzo 
havia estat enviat a demanar a Madrid pel Govern i la nit del 12 d'abril havia embarcat amb la 
motonau "General Berenguer" cap a València.973 
A les 13,30 h, el ministre de la Governació envià una comunicació telegràfica –circular núm. 
70 xifrada i urgent– en la qual manifestava: “El Presidente del Consejo en el despacho 
ordinario con S. M. el Rey expuso el resultado de la deliberación que hubo ayer en el Consejo 
de Ministros.- S. M. va a llamar a consulta a prohombres políticos del grupo 
constitucionalista.= Desmienta V.E. todo rumor que no se ajuste a lo anterior y cuide del 
mantenimiento del orden público, de acuerdo, si lo estimase preciso, con la Autoridad 
militar.”974 
A les 14,20 h., el governador civil de les Balears Joaquín Ignacio de Mencos y Bernaldo de 
Quirós –comte de Vado– envià un telegrama xifrat al subsecretari de la Governació que deia: 
“Confirmo telegrama de ayer y me extraña carencia de noticias oficiales. Aquí circulan 
noticias alarmantes, convendria desvirtuarlas oficialmente por orden V.E.”975 
Al migdia, s'havien començat a concentrar alguns grups de republicans a la plaça de Cort. 
Comentaven amb apassionament les notícies que es rebien i els rumors que corrien, arribant a 
fer, en alguns ocasions, crits a favor de la República. Al mateix temps, quan arribaven a la 
plaça de l'Ajuntament regidors republicans electes, eren ovacionats pels assistents. 
A les 15 h, davant les notícies que es rebien sobre el possible canvi de règim, en el Casino 
Republicà de Palma es va reunir el Comitè Revolucionari de Mallorca, integrat per 
republicans i socialistes paritàriament,976 per acordar possessionar-se del Govern Civil, de la 
Diputació Provincial i de l'Ajuntament de Palma. Per encarregar-se del Govern Civil foren 
designats el republicà Antoni Pou –que l'encapçalaria– i el socialista Jaume Garcia; de la 
Diputació, el republicà federal Francesc Julià (president), el reformista Ferran Pou i el 
socialista Jaume Bauzà, i de l'Ajuntament de Palma, els socialistes Llorenç Bisbal (president), 
Ignasi Ferretjans, Alexandre Jaume i Jaume Rebassa, i el republicà federal Josep Tomàs 
Renteria.977 

973 .- La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 3. 
974 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 4. AHN.  
975 .-  Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 4. AHN. 
976 .- Segons una fotografia que es publicà a la premsa del Comitè Polític de la Conjunció Republicano-
Socialista de Palma integraven l'organisme els socialistes Jaume Bauzà, Jaume Rebassa, Alexandre Jaume, 
Ignasi Ferretjans, Joan Montserrat Parets, Jaume Garcia i Llorenç Bisbal, i els republicans J. Portas, V. Roig, 
Vicenç.Tejada, Josep Tomàs Renteria, Francesc Julià i Antoni Pou, a més de Gabriel Alomar. Així mateix, el 
Comitè Revolucionari era integrat pels socialistes Jaume Bauzà, Jaume Rebassa, Ignasi Ferretjans, Jaume Garcia 
i Llorenç Bisbal i pels republicans S. Portas, J. Bosch, Vicenç Tejada, Francesc Julià, Antoni Pou i Josep Tomàs 
Renteria. 
977 .- "El Comité revolucionario de Mallorca ante la proclamación de la REPUBLICA", a El Obrero 
Balear, núm. 1.512. Palma, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 2, donà la notícia. Afegia que aquests 
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A les 15,30 h les pissarres de la redacció del diari La Última Hora de la plaça de Cort 
anunciaren que Ràdio Barcelona acabava d'informar que s'havia proclamat la República a 
Barcelona. La notícia va recórrer amb rapidesa la ciutat i es concentrà encara més gent a la 
plaça.  
Devers les 15,45 h. una comissió de republicans i socialistes entrà a la Casa de la Vila sense 
trobar cap tipus d'oposició i en el balcó de l'Ajuntament hi hissà la bandera tricolor 
republicana. L'acte fou celebrat pels assistents i, després, des del balcó de la Casa de la Vila 
pronunciaren parlaments els regidors antimonàrquics electes Josep Tomàs Renteria i Francesc 
Villalonga a més d'Adolfo Fernández Moreda i l'advocat Antoni Pou. En totes les 
intervencions, foren reiterades les peticions de calma i ordre als congregats. A continuació, en 
nom de la República, Antoni Pou, Alexandre Jaume, Ignasi Ferretjans i Josep Tomàs Renteria 
prengueren possessió de la Casa de la Vila, on es trobaven reunits els membres més destacats 
dels grups antidinàstics. 
Des de la Casa de la Vila, un poc passades les 16 h., els republicans i els socialistes es 
dirigiren cap al Palau de la Diputació i, tampoc sense trobar resistència, varen prendre 
possessió de l'edifici. Hi eren presents Antoni Pou, Luis Ferbal, Jaume Comas, Andreu 
Crespí, Josep Bernat i altres republicans. Francesc Julià hi hissà la bandera republicana, que 
fou saludada entre ‘visques’ i aplaudiments. El nou president de la Diputació, Francesc Julià, 
es dirigí al públic comentant “que el ideal había triunfado rotundamente” i hi proclamà la 
República. Tot seguit, recomanà als congregats seny per fer la impressió de cultura i de 
sensatesa i, després, el vicepresident, el doctor Jaume Comas, també parlà als reunits. A tot 
això, s'afegí la petició del Comitè Republicà de retirar dels salons de la Diputació els retrats 
del rei i de la família reial. En aquest edifici, que va ser adornat com era costum en els dies de 
gala, hi fou hissada també la bandera mallorquina. Al mateix temps, hi varen ser proclamades 
provisionalment les noves autoritats: Antoni Pou Reus, governador civil de les Balears; 
Francesc Julià Perelló, president de la Diputació, i Llorenç Bisbal Barceló, batle de Palma. 
Però, com que aquest darrer estava malalt hom decidí que es fes càrrec provisionalment de la 
batlia el socialista Alexandre Jaume.978 
A les 17 h. el Comitè Provincial Republicano-Socialista dictà un ban que deia: 
“Ciudadanos de Baleares: 
La fuerza de la opinión revela en las urnas de toda España, ha tenido la consecuencia lógica 
que reclamaba la Nación entera. 
En España es un hecho la República. 
Al igual de lo sucedido en las demás Provincias ha quedado constituido en esta Capital un 
Comité Provincial, que al hacerse cargo en nombre del Pueblo asume también toda la 
responsabilidad. 

nomenaments es desenvolupaven "a plena satisfacción del pueblo de Palma, como quedó demostrado por el 
júbilo con que el imponente gentío acogió la noticia de dichos nombramientos." A més, afegia que "A este 
justificadísimo júbilo se asocia con todo el entusiasmo propio de la estimación y confianza que nos inspiran tan 
significados como leales defensores de la libertad y la democracia, EL OBRERO BALEAR, que, al saludarles 
cordialmente, les desea acierto en sus difíciles cargos." 
978 .- El 1935 Alexandre Jaume publicà el llibre La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares, 
en el qual recorda la proclamació de la Segona República a Palma. Diu: “No olvidaré jamás, por haber vivido 
intensamente estos instantes, la proclamación de la República en Palma. Requerido por el llorado Bisbal, 
designado Alcalde Popular, acudí la tarde aquella a su domicilio. Le hallé postrado en su lecho, aquejado de la 
crónica dolencia que le ha llevado a la muerte. 
 “Le he mandado a llamar –me dijo– para que me sustituya usted en esta hora histórica. Mi estado de 
salud me impide posesionarme de la Alcaldía. Es necesaria en estos momentos una gran serenidad para encauzar 
el entusiasmo popular y evitar posibles y peligrosas desviaciones y he pensado que usted podría desempeñar ese 
cometido. Procure usted, a todo trance, la conservación del orden, hemos de demostrar nuestra capacidad 
gubernamental.” JAUME, Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares. Col·lecció 
Ataràxia/Res Publica Edicions. Eivissa, 1997 (reedició), pàg. 77. 
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Este Comité Provincial, espera por el buen nombre de España y de la República que los 
ciudadanos de esta provincia al cumplir con su deber manteniendo el orden y respetando los 
derechos de todos, darán la más contundente prueba de cultura y civismo que de todos 
esperamos. Gobierno Civil a las 17 del 14 de Abril de 1931.— Antonio Pou, Gobernador 
civil.— Francisco Juliá, Presidente de la Diputación.— Lorenzo Bisbal, Alcalde de Palma.”979 
A les 17,20 h. hom difongué la notícia que la família reial havia sortit amb tren especial de 
Madrid i que Niceto Alcalá Zamora s'havia encarregat de la presidència del Govern 
provisional. Seguidament, en el balcó de l'Ajuntament Francesc Villalonga, Alexandre Jaume 
i Ignasi Ferretjans pronunciaren parlaments. Hi fou hissada la bandera mallorquina amb una 
gran ovació, mentre Francesc Villalonga tocava a sometent la campana d'en Figuera, tal com 
s'havia fet el dia de l'entrada de la Primera República. 
Després de la proclamació de la República a la plaça de Cort, es féu una manifestació des de 
la Casa de la Vila fins al Govern Civil. Els comerços, tement que la gran quantitat de gent 
concentrada a la plaça de Cort i al carrer del Palau provocàs aldarulls, baixaren les portes. Tot 
i això, les noves autoritats, en senyal de normalitat, demanaren als establiments comercials 
que restassin oberts.980 Quan els congregats arribaren al Govern Civil, diversos guàrdies de 
Seguretat varen impedir l'entrada dels republicans al vestíbul fins que una petita comissió, 
presidida per Antoni Pou, s'entrevistà amb el governador civil, comte de Vado. En la 
conversació es comentà que calia evitar aldarulls i el comte del Vado autoritzà els 
comissionats a parlar als ciutadans des de la terrassa de l'edifici. Hi hagué parlaments 
d'Antoni Pou, de Jaume Garcia Obrador –que, després de saludar el públic, els pregà que 
guardassin el major ordre i compostura en tots els seus actes, que era l'única forma d'acreditar 
que els republicans no eren el que molta de gent suposava– i de Ferran Pou –demanant també 
conservar l'ordre en tot moment.–  
Poc temps després, arribà al Govern Civil un fort retén de la Guàrdia Civil a cavall, 
desallotjant els voltants i essent rebuda amb gran respecte pels congregats. La força pública se 
situà en el pati de l'edifici. La comissió de republicans, després dels discursos en la terrassa de 
l'edifici, s'entrevistaren novament amb el governador. També anaren al Govern Civil, el batle 
de Palma Jaume Suau i el republicà Gabriel Alomar. Els manifestants duien una gran bandera 
republicana que intentaren enarbolar-la en el Govern Civil, però el comte de Vado no els ho 
permetré. Finalment, a les 18 h. s'hissà la bandera republicana a l'edifici, després que el comte 
del Vado marxàs cap a Capitania General. Alhora, Antoni Pou començà a dictar disposicions 
per tal de mantenir l'ordre públic. En el Govern Civil, els caps republicans varen rebre 
contínuament adhesions de Palma i dels pobles de Mallorca. A més, un bon nombre de 
persones tingué accés a l'edifici del Govern Civil.  
A continuació s'organitzaren petits grups que, amb banderes republicanes, varen recórrer els 
carrers cèntrics de la ciutat celebrant l'entrada de la República. Així mateix, un grup nombrós 
d'estudiants i d'obrers va recórrer festivament el centre de la ciutat, fent crits de “Visca la 
República.” Davant la Reial Societat Alfons XIII demanaren als directius reunits en el local 
social el canvi de nom de la societat, que passà a denominar-se Club Esportiu Mallorca. Acte 
seguit, el nombrós grup, liderat per Francesc de Sales Aguiló, es dirigí a l'Automòbil Club, al 
Patronat Regional del Turisme i al Club de Regates i sol·licitaren que fos tapada la corona 

979 .- Document reproduït a Ciutadania, núm. 33. Palma, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2; La Ultima 
Hora, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 5. 
980 .- JAUME, Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares. Col·lecció 
Ataràxia/Res Publica Edicions. Eivissa, 1997 (reedició), pàg. 77, esmenta "Y cuando al anochecer se organizó 
una gran manifestación popular, mi preocupación no fue otra que la de evitar su circulación por vías peligrosas; 
y para conseguirlo, encargué a personas de toda mi confianza que se pusieran al frente de la misma para que la 
dirigieran e impidieran posibles desmanes." 
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dels rètols d'aquestes entitats. En el port també instaren que es llevassin els rètols de les 
motonaus “General Berenguer” i “Infante Don Jaime.” 
Mentrestant, a les 18'30 h s'havia reunit a Capitania General la Junta d'Autoritats, sota la 
presidència del general Losada. Després d'una llarga deliberació, acordaren que, ja que no 
s'havien rebut notícies oficials de la proclamació de la República, no podien abandonar els 
seus càrrecs, tot i que estaven disposats a fer-ho una vegada els fossin transmeses notícies 
oficials en aquest sentit. Acabada la reunió, el comte de Vado tornà al Govern Civil. Els grups 
de republicans concentrats a fora del Govern Civil observaren com les portes dels carrers de 
Brondo i de la Unió eren tancades per la força pública. Des d'aquell moment es va prohibir 
l'entrada al Govern i poc després sortiren alguns ciutadans i funcionaris que els havien dit que 
se n'anassin. Aquest fet intrigà els grups de republicans, que començaren a cridar que sortís a 
la terrassa Antoni Pou per explicar el que passava. Aleshores el general Losada havia demanat 
a Antoni Pou que cessàs com a governador. Pou comentà que el Govern Civil era en mans 
d'un home que, si era necessari, respondria de la seva actuació cívica davant un consell de 
guerra. El comte del Vado li demanà que abandonàs el Govern juntament amb els seus 
acompanyants i Antoni Pou li contestà que no ho pensava fer i reconegué que havia pres 
possessió del càrrec sense ordre de ningú, però que la seva actuació era avalada pel poble. Es 
produí un diàleg tens entre el comte del Vado i Pou, que li digué que solament abandonaria 
l'edifici engrillonat. Davant aquesta resistència, decidiren esperar.981 
El ministre de la Governació envià una circular –núm. 71– als governadors civils que deia: 
“En éste momento acaba de posesionarse en Gobernación del Poder Público el Gobierno 
provisional de la República con la asistencia fervorosa del pueblo y la cooperación leal y 
respetuosa de la fuerza pública. El entusiasmo es sólo comparable al orden perfecto que 
impera en la Capital y en todas las poblaciones, según las noticias que nos comunican. 
Confiamos en que por ese Gobierno civil se cooperará al mantenimiento de esta admirable 
normalidad, facilitando sin recelo ni hostilidad la expansión justificada del sentimiento 
nacional republicano y cuidando al propio tiempo de apoyar y proteger con eficacia y 
prudencia, sin alarde ni exhibición inoportuna, todos los derechos de todas las personas, sin 
diferenciar la significación de estas, ya que las determinaciones que el Gobierno de la 
República deba adoptar emanaran de él, inspiradas en la justicia y por cauces normales. A 
nuestra posesión precedió ésta mañana conferencia del Conde de Romanones en 
representación del Gobierno caido y de la Corona renunciante, en la cual trató con el 
Presidente del Gobierno Provisional, que procura, y esa conferencia lo confirma, instaurarse 
sin violencias, asentado sobre la opinión ya demostrada del Pais y deseoso de que, como 
encargo especialmente a V.E. y debe hacerlo presente a este noble y generoso pueblo, la 
continuación del orden sea el remate del ejemplo de ciudadanía dado por nuestro Pais.” La 
signaven el nou govern provisional, amb el noms del president i dels ministres i acabava 
afirmant “Ruégole á V.E. que al recibo de la presente circular entregue el mando de la 
provincia al Sr. Presidente de la Audiencia y que al darme cuenta de haberlo hecho me 

981 .- "Entonces el exGobernador Civil conde del Vado, le dijo: 
 — Pues yo le ordeno que se retiren. 
 Don Antonio Pou y los demás republicanos y socialistas que con él se encontraban en el Gobierno, 
extendieron los brazos y cruzando las manos y las ofrecieron para ser exposados. 
 — Solo exposados y conducidos abandonaremos nuestro puesto —dijo el señor Pou. 
 El conde del Vado dijo que esto sería un mal espectáculo. 
 Las autoridades republicanas insistieron en su actitud y tras un cambio de impresiones, convinieron en 
aguardar el curso de los acontecimientos." "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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comunique el estado de la misma, interesando del Sr. Presidente de la Audiencia proceda de 
análoga manera.”982 
A la nit continuava havent-hi gent concentrada a la plaça de Cort, que ovacionava el pas de 
les banderes republicanes. El batle interí de Palma, Alexandre Jaume, féu fixar un ban 
demanant el manteniment de l'ordre als ciutadans.983 
Davant les notícies confuses sobre la proclamació de la República a Catalunya, des del 
Govern Provisional, a les 21 h, es va transmetre una nova circular –núm.72– que deia: “Son 
absolutamente falsos todos los rumores que se han esparcido acerca de la proclamación de la 
República en Cataluña con sentimiento de hostilidad ni siquiera de tibieza para el resto de las 
regiones y la totalidad del Estado. Por el contrario el Presidente del Gobierno de la República 
ha celebrado con el Señor Maciá y personas significadas de igual tendencia[,] cordialisimas, 
efusivas y conmovedoras conferencias en las cuales ha vibrado al par que una mutua 
confianza para satisfacción de las aspiraciones de Cataluña y grandeza de España, los más 
nobles, cordiales y elevados sentimientos. Según comunicaron las mismas personas se había 
proclamado la República entre el entusiasmo del pueblo que daba sus vivas frenéticos a la 
nueva forma de Estado, a Cataluña y a España.”984 
Mentrestant, per evitar que els grups que eren fora de l'edifici del Govern Civil provocassin 
desordres, el socialista Jaume Garcia sortí diverses vegades a la terrassa demanant paciència 
als presents i dient-los que aviat es confirmaria oficialment la proclamació de la República. 
Posteriorment, uns redactors de La Última Hora que es trobaven als voltants del Govern Civil 
aconseguiren la confirmació oficial de la proclamació de la República i la llista del primer 
govern, que fou llegida en veu alta i aclamada pels assistents. Minuts després, prop de 
mitjanit, sortí a la terrassa del Govern Civil Antoni Pou per comentar que acabava de rebre un 
telegrama del ministre de la Governació, Miguel Maura, que ordenava al comte de Vado que 
lliuràs el comandament de la província al president de l'Audiència, Anselmo Gil de Tejada.985 
Així mateix, el governador civil de la República s'assabentà que el director general de la 
Guàrdia Civil, general José Sanjurjo, havia enviat un telegrama al tinent coronel de la 
benemèrita en el qual disposava que les forces es possassin a les ordres del govern constituït. 
 

982 .- Hi ha la circular, sense posar l’hora de transmissió telegràfica i també de dues quartilles, amb algunes 
anotacions a llapis, sense data ni signatura.  Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 
4. AHN. 
983 .- Deia: "Al Pueblo de Palma: 
 La enfermedad del ciudadano Lorenzo Bisbal a quien el Pueblo ha nombrado Alcalde de Palma me ha 
obligado a asumir interinamente la más alta magistratura de la Ciudad en estos momentos de tanta trascendencia 
histórica. 
 Solo he puesto una condición a la aceptación de tan alto cargo: El respeto total y absoluto a todas las 
personas y a todas las ideas. Hemos de dar la sensación de que nosotros, el Pueblo, somos los mejores 
afianzadores del orden y de que frente a una monarquía arrastrada por una desenfrenada anarquía se levanta un 
pueblo consciente de sus graves deberes históricos. 
 Mi primera disposición como Alcalde interino de Palma ha sido indicar al Jefe de la Guardia municipal 
que quedaba encargada del mantenimiento del orden de Palma una comisión integrada por Socialistas, 
Republicanos y Comunistas. 
 Ciudadanos: en estos momentos febriles expansionad vuestras almas oprimidas durante tantos años al 
grito de ¡Viva la Libertad! y ¡Viva la República! 
 Sed cuerdos y conscientes, sacrificaos por el nuevo orden que vamos a implantar. 
 Vuestro Alcalde interino, Alejandro Jaume. 
 Palma, 14 de Abril de 1931." "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
984  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 4. AHN. 
985 .- Pou avalà el president de l'Audiència dient que era una "persona dignísima, pariente de Alcalá 
Zamora y que merece la confianza del pueblo." "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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5.2. El dimecres, 15 d’abril 
A Palma, passades les 00,30 h., després de breus negociacions entre el comte de Vado i 
Antoni Pou, el comitè d'acció revolucionària decidí abandonar l'edifici enmig de grans 
ovacions del públic assistent. A poc a poc es retiraren, primer la gent, i després la Guàrdia 
Civil, de tal manera que al Govern Civil només hi quedaren uns quants agents fent-hi guàrdia. 
Prop de la una de la matinada del dia 15, el comte del Vado lliurà el comandament de la 
província al president de l'Audiència, Anselmo Gil de Tejada, que es posà en contacte 
telegràficament amb Madrid per fer consultes i rebre ordres.986 
Tot i les mesures preses per garantir l'ordre, la nit del 14 al 15 d'abril a Palma es produïren 
alguns incidents, com la decapitació de l'estàtua del beat Ramon Llull –situada davant 
l'Institut–, i l'apedregament de l'escultura La Veritat987 –que feia part del monument dedicat a 
Antoni Maura, situat a la plaça de Santa Catalina Tomàs– i de la capelleta de la façana del 
convent de les Tereses. També diversos grups destrossaren les casetes de consum, situades en 
el jardí de la plaça de la Conquesta i de la Porta de Sant Antoni –que va ser cremada.–988 
Arran d'aquests fets, un grup de republicans, encapçalat per l'anticlerical i comunista Ateu 
Martí, féu guàrdia davant el conjunt escultòric dedicat a Maura per impedir nous incidents i, 
al mateix temps, també es vigilaren esglésies i convents per evitar aldarulls.989 
 
La confirmació d'Antoni Pou com a governador civil  
Prop de les 4 de la matinada del 15 d'abril arribà un nou telegrama del ministre de la 
Governació ordenant el lliurament del Govern Civil a Antoni Pou Reus.990 Ràpidament Gil de 
Tejada comunicà la notícia a Antoni Pou, al qual fou lliurat el comandament de la província a 
les 8 del matí. La seva primera decisió fou retirar els retrats del rei Alfons XIII que hi havia a 
les diferents dependències del Govern Civil. A les 9'30 h començaren les visites de nombroses 
persones a la nova autoritat, entre les qual hi hagué la del batle accidental de Palma Alexandre 
Jaume i del president de la Diputació Francesc Julià.991 També Pou féu pública una nota en la 

986 .- El president de l'Audiència, Anselmo Gil de Tejada, com a governador civil en funcions, lliurà a la 
premsa una nota, amb la capçalera oficial del Govern Civil, que deia: "Hago saber: 
 Que encargado del Gobierno civil por orden telegráfica recibida del Provisional de la República, por 
circular número 71 y fecha 14 de este mes, tiene el honor de ponerlo en conocimiento del pueblo mallorquín toda 
la provincia, exhortándoles a continuar dentro de sus deberes de buenos ciudadanos y a respetar las órdenes de 
las Autoridades de esta región. Palma, 15 de abril de 1931." "La proclamación de la República en Palma", a 
Correo de Mallorca, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 2.  
987 .- Alguns diaris, com La Ultima Hora, parlaven que l'escultura afectada era la de La Llibertat. 
988 .- Alexandre Jaume comenta, entre els seus records de la proclamació de la República, que "el único 
desmán cometido aquellas noches fue la rotura del cuadro de cotizaciones instalado en la entrada de la Banca 
March. Y el autor de aquella rotura, un valenciano, fue detenido, no por la fuerza pública, sino por un militante 
socialista, por Vicente Torres, y embarcado el siguiente día a Valencia por orden de [Jaume] Garcia." JAUME, 
Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares. Col·lecció Ataràxia/Res Publica Edicions. 
Eivissa, 1997 (reedició), pàg. 78. 
989 .- JAUME, Alexandre: La insurrección de octubre. Cataluña. Asturias. Baleares. Col·lecció 
Ataràxia/Res Publica Edicions. Eivissa, 1997 (reedició), pàg. 77. 
990 .- El telegrama deia: "Ministro Gobernación a Gobernador. 
 Por circunstancias especiales sírvase entregar mando provincia a Don Antonio Pou Reus, propuesto por 
el Comité Revolucionario." "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril 
de 1931, pàg. 3. 
991 .- El governador Pou informà a la premsa que el matí havia rebut el telegrama següent: "Son 
absolutamente falsos todos los rumores que se han esparcido acerca de la proclamación de la República de 
Cataluña con sentimiento de hostilidad ni siquiera de tibieza para el resto de las regiones la totalidad del Estado. 
Por el contrario el Presidente del Gobierno de la República ha celebrado con don Francisco Maciá y personas 
significadas de igual tendencia cordialísimas efusivas y conmovedoras conferencias en las cuales ha librado al 
porque una mutua confianza para satisfacción de las aspiraciones de Cataluña y grandeza de España; los más 
nobles, cordiales y elevados sentimientos. Según comunicaban las mismas personas se había proclamado la 
República entre el entusiasmo del pueblo, que daba sus vivas frenéticos a la nueva forma de Estado a Cataluña y 
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qual declarava que la tranquil·litat en la província era absoluta i que les expansions de goig 
general havien “revestido una seriedad y un orden imposibles de superar.” A més, l'escrit 
afegia que “Mallorca y España toda, están dando pruebas al mundo y para la historia, de 
cultura y ciudadanía incomparables. Al saludaros, ciudadanos, saludo a los mejores 
defensores de la segunda República española.”992 Una de les primeres circulars del nou 
governador l'adreçà als mestres de les escoles públiques. Els exposava la importància de la 
tasca cultural i formativa que tenien entre mans i els convidava a retirar de les escoles els 
quadres i demés insígnies relacionats amb el règim anterior, que havien de ser substituïts per 
la bandera republicana.993 
Mentrestant, al matí, en el moll de Palma, es féu una gran rebuda al capità Rigo que arribà 
comandant el vapor “María Mercedes” i, des del port, va ser portat a coll fins a l'Ajuntament. 
Des del balcó de l'Ajuntament, es dirigí als congregats.994 
 
Llorenç Bisbal es possessiona de l'Ajuntament de Palma 
A les 10,30 h, Llorenç Bisbal, acompanyat d'Alexandre Jaume Rosselló i d'Ignasi Ferretjans 
Sanjuan, arribà a la Casa de la Vila amb el cotxe de la batlia. En el vestíbul, foren rebuts per 
Joan Trian, Josep Tomàs Renteria, Joan Montserrat Parets i altres destacats republicans, que 
varen victorejar el batle.995 Bisbal va ser rebut en el despatx de batlia pel darrer batle del 
període monàrquic Jaume Suau Pons i a continuació es dirigiren a la sala de sessions de 
l'Ajuntament, que s'anà omplint de gent. Per una banda, Jaume Suau i, per l'altra, Llorenç 
Bisbal, Ignasi Ferretjans i Alexandre Jaume –que havia desenvolupat des de l'horabaixa 
anterior interinament la batlia–, assistits pel secretari de la corporació Antoni Rosselló 
Cazador, començaren l'acte de presa de possessió del nou batle republicà, nomenat pel 

España." "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
Com hem vist, l'ordre d'emetre el telegrama fou donada des del Ministeri de la Governació el 14 d'abril, a les 21 
h. 
992 .- "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
993 .- "Circular 
 Señores Maestros de las Escuelas Nacionales de Baleares: 
 Al encargarme, por mandato del pueblo, y ratificado por el Gobierno Central, de este elevado cargo, no 
puedo olvidar que el desenvolvimiento cívico de nuestros pueblos ha tenido su origen y descansa en la cultura 
popular, de la cual sois los obreros incansables. 
 Por esto, uno de mis primeros saludos, había de dirigirse a vosotros, cordial y sincero. Y asi lo hago, 
convencido de que vuestra discreción y cultura, han de moveros, en correspondencia, a intensificar la labor de 
formar hombres plenamente conscientes de sus deberes cívicos, columnas de un verdadero estado cuya libertad 
se fundamenta en la cultura, esencial en todo pueblo que quiera regirse por sí mismo. 
 Al mismo tiempo espero que al entersarse de esta circular retiren de las escuelas los cuadros y demás 
insignias relacionadas con el régimen anterior, sustituyéndolas por la bandera republicana que les proporcionará 
el respectivo Ayuntamiento. 
 Del cumplimiento de estos extremos darán cuenta a la Inspección de 1.ª Enseñanza, la cual remitirá a 
este Gobierno relación de los que dejen de efectuarlo. 
 Palma de Mallorca 15 abril 1931. 
 EL GOBERNADOR CIVIL 
 Antonio Pou" Boletín Oficial de la Provincial de Baleares, núm. 10.040. Palma, dijous, 16 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
994 .- Rigo, molt emocionat, agraí la manifestació que se li havia fet, "recomendando al pueblo cordura y 
orden para el bien de la República y para que no se diga que los republicanos son gente de orden. Ha terminado 
exhortando a todos que disolviesen tranquilamente y que todos fueren fieles vigilantes de la naciente República 
Española." "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dimecres, 15 d'abril de 1931, 
pàg. 3.  
995 .- Bisbal i Montserrat Parets es fusionaren en una abraçada entre una ovació entusiàstica i després "el 
señor Bisbal que debido a su estado de salud y a las emociones sucesivas que iba recibiendo en su marcha 
triunfal hacia el sillón de la Alcaldíade Palma, ha tenido necesidad de descansar breves momentos, rodeado de 
sus más íntimos compañeros." 
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governador. Jaume Suau digué “que como hombre sinceramente liberal ha respetado siempre 
y respetará la voluntad popular. La voluntad del pueblo español ha proclamado la República y 
en aras de mis hondas convicciones democráticas, declaro rendir acatamiento como hombre 
de orden al poder constituído”996 i lliurà les insígnies i la vara al nou batle Bisbal, que s'adreçà 
als assistents.997 Alexandre Jaume també féu un breu parlament998 i acte seguit el nou batle 
envià telegrames al president del Govern,999 a la mare del capità Fermín Galán1000 i a la mare i 
a la vídua del capità García Hernández.1001 Seguidament, el batle sortint Jaume Suau i Vicente 
Tejada –com a delegat del governador civil i en representació del batle entrant– es dirigiren 
per fer un arqueig general extraordinari de la caixa municipal arran del canvi en la batlia.1002 
A les 11 h hi hagué una manifestació que, des de la plaça de Cort va recórrer els principals 
carrers de la ciutat fins arribar davant el Govern Civil, on el governador Pou va rebre una 
comissió i dirigí un discurs als manifestants des de la terrassa de l'edifici, recomenant ordre i 
compostura en tots els actes, “única forma de acreditar que los republicanos son gente de 
orden.”1003 Seguidament, els manifestants tornaren a la plaça de Cort, on es dissolgueren. 

996 .- Afegí que "en estos emocionantes momentos, yo me siento español y mallorquín, y pienso y anhelo 
únicamente el bien de la Patria grande y de la chica. No es hora de pensar en pasados, ni en rencores, todos nos 
hemos de sentir patriotas y yo en prueba de que no siento odios, sinó que pienso muy alto en España y en 
Mallorca, y de que estoy dispuesto a trabajar pro-Patria, sin odios ni rencores, doy un abrazo al nuevo Alcalde 
como símbolo de mis deseos expuestos." Memoria de Secretaría del ejercicio del año 1931 y otros datos. 
Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Establecimiento Tipográfico de José Tous. Palma, 1931, pàgs. 6-7.  
997 .- Bisbal contestà el parlament de Jaume Suau, dient "hoy es el día de mayor emoción de mi vida, pues 
las circunstancias me ponen en el trance de hacerse cargo de la Alcaldía de Palma, honroso puesto que procuraré 
desempeñar con voluntad inquebrantable de servir fielmente a la justicia y a la ciudad." Seguidament, saludà a 
les autoritats i a la premsa i s'oferí a tots en general demanant que col·laborassin pels sosteniment de l'ordre i la 
dignificació de la República. Memoria de Secretaría del ejercicio del año 1931 y otros datos. Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. Establecimiento Tipográfico de José Tous. Palma, 1931, pàg. 7. 
998 .- Digué "Este viva me da motivo para que yo diga que estoy orgulloso de haber sido el primer Alcalde 
interino de la República por estar enfermo el señor Bisbal, y estoy orgulloso porque en la manifestación que ayer 
se llevó a cabo encargué del mantenimiento del orden a una comisión de obreros republicanos, socialistas y 
comunistas y tal fué la sensatez del pueblo que no hubo que registrarse ni el más pequeño incidente, lo cual viene 
a demostrar que no éramos como decían nuestros adversarios turbas incultas y fascinerosos, sinó gente que tiene 
conciencia de sus deberes ciudadanos. 
 Y ahora desde este sitial dad conmigo un ¡Viva a la Libertad! y ¡Viva a la República!", que foren 
contestants entusiàsticament. "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 
d'abril de 1931, pàgs. 3-4. 
999 .- "A Presidente Gobierno. Madrid. Al tomar posesión de la Alcaldía de Palma envio mi saludo más 
sentido al primer gobierno de la segunda república española y ofrezco mi fervorosa cooperación y la del pueblo 
de Palma para afianzar el nuevo régimen con tanto entusiasmo recibido por toda la nación." "Los primeros pasos 
de la República. La situación en Palma", a El Día, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1000 .- "Viuda Capitán García Hernández. Madrid. Alcalde y pueblo de Palma os envían entusiasta salutación 
y se unen sentido homenaje gloria mártir libertad Patria." "Los primeros pasos de la República. La situación en 
Palma", a El Día, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1001 .- "Madre Capitán García Hernández.— Sevilla. Alcalde y pueblo de Palma os envían entusiasta 
salutación y se unen sentido homenaje gloria mártir libertad Patria", "Los primeros pasos de la República. La 
situación en Palma", a El Día, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1002 .- Es féu un acta de l'arqueig extraordinari de la caixa municipal, signada pel batle sortint Jaume Suau, 
el batle entrant Llorenç Bisbal, l'interventor Jaume Busquets, el dipositari Joan Baptista Font Peña i el delegat 
del governador civil Vicenç Tejada, resultant de l'examen de les existències en la caixa municipal de 57.431,34 
ptes en metàl·lic, 187,28 ptes. de residus de bonos, 81.131,37 de talons del B.E. i C.B., que sumaven un total 
efectiu de 138.749,89 ptes. i d'existència de 405.439,35 ptes. A continuació, s'examinaren els dipòsits i les 
fiances constituïts en caixa que pujaven a 526.078,17 ptes. "La proclamación de la República en Palma", a La 
Última Hora, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 5; i "En la Casa de la Villa", a Correo de Mallorca, divendres, 17 
d'abril de 1931, pàg. 8.  
1003 .- "La proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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Al matí, un grup de manifestants, majoritàriament joves, s'havien dirigit al monument 
d'Antoni Maura, a la plaça del Mercat, amb el propòsit de causar-li algunes destrosses, però la 
intervenció del regidor Josep Tomàs Renteria els féu dissoldre.1004  
A les 12 h. es reuniren en el despatx de la Capitania General els caps de les armes i cossos de 
la plaça, presidits pel capità general accidental, general Losada, que donà compte del nou 
canvi de règim i de les instruccions rebudes del nou Govern de la República. Foren llegides 
dues ordres que havia enviat el nou ministre de la Guerra Manuel Azaña: una, de salutació i 
petició de col·laboració,1005 i l'altra, sobre la publicació del decret d'amnistia dels presos 
polítics, socials i d'impremta.1006 A la tarda, tots els militars varen rebre l'ordre de llevar-se les 
corones dels seus uniformes. Així mateix, al matí, s'havia posat en llibertat el coronel 
d'Infanteria Miguel León Garabito –que comandava el Regiment de Galícia núm. 19 durant 
els fets de Jaca.–1007 També, al migdia, els presos condemnats arran dels fets de Jaca en el 
castell de la Mola de Menorca foren posats en llibertat.1008  
A l'horabaixa, un grup arrancà les plaques del carrer del Bisbe Maura, que foren rompudes a 
martellades. 
A les 16 h., el batle de Palma, Llorenç Bisbal, també féu publicar el ban següent: 
“Pueblo de Palma: 
En este día histórico, en que la soberana voluntad nacional abruma nuestros hombros con la 
pesada carga del poder, no acertaré a encontrar las palabras hábiles para dirigiros el saludo 
entusiasta que mereceis por esa magnífica prueba de capacitación y austeridad que será la 
honra de nuestra República. Mallorca ha sido digna de toda España y España se ha elevado a 
tales cumbres de grandiosa moral que el orgullo de llamarse español nos dignifica el alma 
hasta no sospechadas excelsitudes. Es la gloriosa compensación de tantas amarguras 
acumuladas por el nefasto régimen caído en sus décadas de usurpación. 

1004 .- Tomàs Renteria s'adreçà als manifestants per fer-los veure "lo que la estatua representaba como obra 
de arte y homenaje a un hombre ilustre que sirvió con lealtad sus ideales." "La proclamación de la República en 
Palma", a Correo de Mallorca, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 8. 
1005 .- "Al constituirse Gobierno de la República Española y hacerme cargo Ministerio Ejército saludo a V. 
E. y Generales, Jefes, Oficiales y tropa a sus órdenes de cuyo patriotismo y disciplina puestos una vez más de 
manifiesto en glorioso tránsito del día de hoy espero la colaboración precisa para que el acierto acompañe al 
ejercicio de mi cargo y redunde en bien del Ejército(,] prosperidad de la Nación y honra de la República.— 
Manuel Azaña." Aquest telegrama fou contestat amb el següent: " En nombre Generales, Jefes, Oficiales, Tropa 
estas Islas y mío propio agradezco y correspondo respectuosamente saludo de V. E. con motivo hacerse cargo 
ese Ministerio cuente V. E. con la disciplina, patriotismo y colaboración de estas guarniciones." "La 
proclamación de la República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1006 .- "Gobierno de la República al constituirse ha publicado un decreto de amnistía que comprende con 
toda amplitud todos los delitos políticos, sociales y de imprenta cualquiera que fuera la jurisdicción que de llos 
conozca o hubiera conocido y faltas de igual índole corregidas gubernativamente. Aun cuando extensión dicho 
decreto no deja lugar a dudas a quienes afecta señalo a V. E. que su aplicación debe ser inmediata para todos 
procesados y especialmente para procesados y condenados militares y paisanos sucesos Jaca y Huesca, San 
Sebastián, Santander, Gijón, distintos puntos 3.ª Región, de su mando, debiendo incluirse en beneficio a soldados 
y clases recargadas en su servicio y que lo prestan actualmente en Africa. Encarezco V. E. urgente y exacto 
cumplimiento demandando instrucciones este Ministerio caso tener alguna duda." "La proclamación de la 
República en Palma", a La Ultima Hora, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 4.  
1007 .- Miguel León havia ingressat el matí del 14 d'abril en el fort de Sant Carles per complir la condemna 
que li havia imposat el Consell de Guerra arran dels fets de Jaca. 
1008 .- Una comissió de republicans anà a la presó de la Mola a cercar els presos militars i després junts es 
traslladaren a Maó. Els maonesos passejaren els capitans Sediles i Salinas a coll fins a l'Ajuntament, on foren 
rebuts pels president del Comitè Republicà, Joan Manent. Hi hagué discursos de Manent i dels capitans Sediles i 
Salinas, que demanaren un record per a la memòria dels capitans Galán i García Hernández. A la nit, en l'Hotel 
Bustamante se celebrà un banquet en honor dels militars alliberats. "Asuntos de Baleares", a Correo de Mallorca 
dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 7.  
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Vuestro Alcalde, sintiéndose con vuestra representación dignificado como jamás soñó, os 
incita a continuar en esta actitud ejemplarísima y comprende que no necesita recomendaros el 
mayor orden porque sería para vosotros ofensiva la mera suposición contraria. 
CIUDADANOS, vuestro Alcalde, al saludar emocionado la reciente República española os 
abraza con viva fraternidad, y os ruega que mañana os reintegreis en vuestros ordinarios 
trabajos, para dar la plena sensación de la normalidad pacífica y fecunda en que vamos a 
entrar.— El Alcalde, Lorenzo Bisbal Barceló.”1009 
 
Francesc Julià pren possessió oficialment de la presidència de la Diputació 
A les 17 h, es reuniren en la sala de la presidència de la Diputació Joan Massanet Moragues –
que havia detentat la presidència de la corporació– i els republicans federals Francesc Julià 
Perelló i Jaume Comas Cladera, assistits pel secretari Miquel Font Gorostiza. El governador 
civil havia designat com a president i vicepresident de la institució Francesc Julià i Jaume 
Comas, respectivament. Francesc Julià digué que “confirmando la posesión de hecho en que 
la tarde del ya histórico y memorable día de ayer, 14 de abril, tuvo efecto por él y por el señor 
Comas de los cargos de Presidente y Vicepresidente de esta Diputación, habían sido 
designados para desempeñarlos en propiedad, por el señor Gobernador civil de esta provincia 
como representantes del Gobierno de la República Española.” A més, afegí que “sentía en 
este tan solemne momento, honda emoción al pensar en la indudable trascendencia que las 
actuales circunstancias entrañan para España y para nuestra provincia, por cuya honra, 
prosperidad y enaltecimiento he de poner a contribución todas mis actividades, todo mi 
esfuerzo, sin regateos de ninguna clase.”1010 Després d'aquest breu parlament, demanà a Joan 
Massanet que li lliuràs les insígnies pels quals havien estat nomenats. Jaume Comas també féu 
un breu discurs i, acte seguit, Joan Massanet, després d'una breu intervenció,1011 els lliurà i 
donà possessió a ambdós dels càrrecs de la institució. El governador civil també nomenà el 
socialista Jaume Bauzá Far gestor de la Diputació en representació de la “classe obrera.” 
A partir de les 18 h, diverses bandes de música varen recórrer els principals carrers de la 
ciutat, que es trobaven molt animats. En la plaça de Cort una banda de música féu un concert, 
que inicià amb la interpretació de “La Marsellesa” i també hi cantà l'Orfeó Republicà. Al 
mateix temps, molts d'edificis i establiments havien estat endiumenjats i il·luminats. 
Com que el 15 d'abril va ser declarat dia festiu, molts de ciutadans passaren el dia al bosc del 
castell de Bellver. En la torre de l'Homenatge es va hissar la bandera republicana i es va 
permetre l'entrada del públic en la fortificació. Així mateix, al matí, s'havia presentat a les 
redaccions dels diaris una comissió d'obrers de la Unió Tipogràfica que autoritzava la 
publicació dels periòdics. La ciutat presentava un aspecte de dia festiu amb els establiments 
comercials i els cafès –que obriren a la tarda– tancats i s'havia suspés la circulació de 
tramvies.  
Al llarg del dia 15, hi hagué altres fets destacables, com la visità que feren un grup de 
persones a les monges adoratrius, amb l'objectiu de solemnitzar el “Dia de la Llibertat” 
donant l'oportunitat a les joves que hi hagués allà recloses contra la seva voluntat. Cinc 
al·lotes abandonaren el convent. En l'Escola de Natzaret també s'hi presentaren alguns pares 

1009 .- Document reproduït a Ciutadania, núm. 33. Palma, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1010 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2, i La Ultima Hora, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 5. 
1011 .- Joan Massanet digué que "no con menor emoción que la de los señores Juliá y Comas había 
escuchado sus nobles y patrióticas palabras y que en estos críticos instantes, verdadera encrucijada de la historia 
de nuestra Patria, como buen creyente y firme patriota pedía a Dios de todo corazón ilumine y guie los 
entendimientos de los que hoy han asumido el Poder para que vean realizados sus anhelos de hacerla grande y 
próspera, impetrando también de la Providencia haga extensiva su protección a los Sres. Juliá y Comas para que 
por su parte puedan llevar a cabo sus nobles afanes en favor de nuestra querida Provincia." Acabà dient que "en 
debido acatamiento al poder que hoy nos rige se complacía" en lliurar-los i donar-los possessió. "La 
proclamación de la Repúblcia en Palma", a La Ultima Hora, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 5. 
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de joves que hi estaven tancats i, sense cap resistència, els foren lliurats. Al llarg del dia 
s'havia procedit a canviar els noms de diversos carrers de Palma que duien noms de reis o de 
persones del règim anterior, essent substituïts per les personalitats més destacades de la 
República. Així, s'havien canviat el nom del carrer d'Alfons XIII de la barriada del Terreno 
pel d'avinguda del 14 d'abril i el d'Antoni Maura pel de Fermín Galán. 
Al vespre, el batle Bisbal declarà als periodistes que lamentava els fets que havien ocasionat 
desperfectes a les estàtues de Ramon Llull i al conjunt escultòric dedicat a Antoni Maura i 
que, amb la finalitat d'evitar que al llarg de la nit, poguessin ocórrer nous fets, havia muntat 
una guàrdia especial, comandada per Ateu Martí per patrullar la ciutat i mantenir l'ordre. 
A la nit, la Reial Societat Alfons XIII de futbol es reuní en junta general extraordinària per 
acordar, per unanimitat canviar el nom de l'entitat pel de Club Esportiu Mallorca.1012 
El 15 d'abril, el president de la Junta Provincial del Cens Electoral envià un comunicat als 
presidents de les juntes municipals en el qual les informava que havia disposat que l'escrutini i 
la proclamació de candidats s'efectuàs el divendres, 17 d'abril.1013 
Així, doncs, els dies 14 i 15 d'abril de 1931, la proclamació del nou règim republicà a Palma i 
la seva celebració, igual que a la resta de l'illa, es va produir sense incidents, de forma 
totalment pacífica i amb un caràcter festiu. 
 
El dijous, 16 d’abril 
La nit del 15 al 16 d'abril, novament un grup de republicans i socialistes féu guàrdia davant el 
monument d'Antoni Maura per evitar que es pogués repetir una nova agressió. També circulà 
durant la nit una guàrdia especial, comandada per Ateu Martí, per mantenir l'ordre. 
El Govern Provisional de la República es preocupà immediatament, el 15 d'abril, de dissoldre 
el Somaten que Primo de Rivera havia extés a tot l'Estat.1014 El 18 d'abril, la Comandància 
General envià una circular referent al lliurament d'armes, tot i que el dia 20 es tornaren a 
donar ordres que rectificaven la circular del dia 18 en el sentit que no s'havien de lliurar les 
armes de propietat privada, encara que la conservació d'aquestes armes pels que varen 
pertànyer al Somaten no implicava autorització per al seu ús, ja que la llicència havia quedat 
caducada pel decret que havia dissolt el cós.1015 
El 16 d'abril, el batle de Palma Bisbal comentà als periodistes que lamentava molt els petits 
desperfectes que en aquells dies s'havien produït i que l'Ajuntament pagaria les despeses de 
restauració i adob de l'escultura “La Veritat” del monument d'Antoni Maura i el de Ramon 
Llull. Aquell dia, una comissió d'estudiants visità al batle per protestar que els imputassin 

1012 .- S'havia telegrafiat a la Federació Nacional de Futbol perquè autoritzàs el canvi de nom amb la 
finalitat de poder ja jugar amb el nou el partit del proper diumenge, 19 d'abril. Ràpidament, la Federació els 
telegrafià amb l'autorització de l'esmentat canvi. 
1013 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1014 .- La part dispositiva del decret de la presidència del Govern Provisional de la República deia: 
 "Art. 1.º Quedan disueltos los Somatenes creados por la Dictadura en septiembre de 1923, sin que esta 
medida afecte a los mismos dentro de Cataluña ni se oponga a que puedan subsistir con su organización, número 
y cometido tradicionales en las provincias catalanas. 
 Art. 2.º En el plazo de cuarenta y ocho horas deberán los Somatenistas, bajo su más extricta 
responsabilidad, entregar el armamento al puesto o línea a que corresponda de la Guardia Civil, por cuya 
mediación se depositará aquél en los Parques." Els somatenistes havien de lliurar les armes, l'ús de les quals els 
fou concedit única i exclusivament pel caràcter d'afiliat a la institució. "Informaciones. Circular a los 
somatenistas", a La Ultima Hora, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1015 .- A més, s'afirmava que les persones que ja les haguessin lliurat a la Guàrdia Civil, podien retirar-les 
mitjançant el rebut que se'ls havia lliurat en la dipositació de les armes. La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 
1931, pàg. 3. 
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responsabilitats respecte a la decapitació de l'estàtua de Ramon Llull i que estaven disposats a 
dur a terme la seva restauració.1016 
A les 13 h., prèvia l'autorització del batle Bisbal i acabat el treball a les oficines municipals, el 
secretari Antoni Rosselló Cazador convocà tots els empleats municipals en la sala de sessions. 
Primer, l'exbatle Jaume Suau s'acomiadà dels treballadors –agraí la seva cooperació– i, a 
continuació, Bisbal també s'hi adreçà. El secretari els contestà que els funcionaris servirien en 
lleialtat fos qui fos el que ocupàs la batlia.1017 
El 16 d'abril, el governador civil, amb l'objectiu de mantenir l'ordre, cessà els batles d'Inca, sa 
Pobla i Sóller i nomenà com a substituts Mateu Pujadas (Inca), Ignasi Planas (sa Pobla) i 
Llorenç Roses (Sóller).1018 A les 13 h., el governador civil Pou envià un telegrama al ministre 
de la Governació en el qual deia: “Vistos informes imparciales de casi totalidad pueblos 
Mallorca de las coacciones ejercidas por caciquismo monárquico en las pasadas elecciones 
municipales, respetuosamente me permito indicar a V.E., en bien República y orden público, 
la conveniencia anular en todos Ayuntamientos esta isla las expresadas elecciones para hacer 
posible su nueva constitución con genuina representación popular, que ahora no existe.”1019 
Sense datar, hi ha un telegrama sobre les eleccions municipals des de Palma al Ministeri de la 
Governació, que deia: “Reunido Comite Revolucionario acuerda expresarle situacion 
exepcional resultado elecciones isla que produjeron mayorias monarquicas debidas hasta 
coaccion, existe peligro grave disturbio popular caso constitucion ayuntamiento ficticios. 
Expongole conflicto para declinar posibles responsabilidades insistiendo, respetuosamente se 
proceda a semejanza de lo acordado para la provincia de Cadiz a la anulacion de la votación.” 
S’alertava sobre el contingut del telegrama i es demanava urgent contestació consultant-la 
amb el subsecretari de Governació i qui pogués del ministeri.1020 
El matí del 16 d'abril, el comandant de Marina, Juan N. Domínguez, va rebre un telegrama 
oficial del capità general del Departament de Cartagena, almirall Magaz, en el qual li donava 
compte de la constitució de la República. Seguint les intruccions, el comandant Domínguez es 
reuní en la Comandància de Marina amb els caps, oficials, classes i marineria per 
complimentar i llegir les ordres rebudes, que acabà amb un “Viva la República”, afegint que 
estaven a les ordres del Govern constituït. Aquell dia, el capità general Enrique Marzo 
Balaguer tornà a Mallorca després d'haver rebut ordres a Madrid.1021 
Així mateix, es decidí aplaçar “debido a las circunstancias de estos días” la festa en el 
Santuari de Monti-sion de Porreres que s'havia de celebrar el diumenge dia 19. 

1016 .- El 4 de març de 1932, la Federació Balear d'Estudiants Catòlics féu públic l'acord de sufragar pel seu 
compte les despeses de restauració de l'estàtua de Ramon Llull i s'obrí una subscripció entre els escolars, que 
arreplegà 670,25 ptes. El dissabte, 14 de maig, la Comissió d'Estudiants encarregada de la restauració de l'estàtua 
de Ramon Llull organitzà un acte d'inauguració de la restauració a càrrec de l'escultor Tomàs Jofre, amb 
l'assistència dels estudiants i del claustre de professors de l'Institut, representat pel director Sebastià Font i els 
professors i regidors Damián García del Pozo, Luis Ferbal i Docmael López Palop, que també detentava la 
representació del batle de Palma. 
1017 .- Suau "les exhortó a seguir trabajando siempre, como lo habían hecho por el bien de España y de esta 
ciudad." Bisbal també "les exhortó al fiel cumplimiento de sus deberes solicitando su colaboración para el mejor 
desempeño del cargo que le ha sido confiado, añadiendo que cuantos cumplan con su deber tendrán en el un 
amigo manifestando su deseo de que no se le dará ocasión para llamar la atención a ninguno esperando que todos 
trabajarán por el bien de la ciudad." Acabà afirmant que "todos los empleados en cuestión de ideas podían 
profesar las que quisieran siempre que no estuvieren fuera de la ley y sean por éste permitidas." "La 
proclamación de la República en Palma", a La Última Hora, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 5; i "En la Casa de 
la Villa", a Correo de Mallorca, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 8.  
1018 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1019 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1020 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11.AHN. 
1021 .- La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 3. 

 208 

                                                 



 

La nit del 16 d'abril, sortí cap a la península l'exgovernador comte de Vado.1022 
 
5.4. Els dies següents d’abril i començament de maig 
 
La constitució dels ajuntaments elegits el 12 d'abril 
Després de l'eufòria dels primers dies d'ençà de la proclamació de la República, la primera 
gran decepció dels republicans i socialistes va ser quan s'assabentaren que els regidors elegits 
per l'article 29 havien de prendre possessió i constituir el nou ajuntament. El governador civil, 
Antoni Pou, havia publicat una circular –rebuda des del Ministeri de la Governació el dia 
anterior– en el número extraordinari del Boletín Oficial de la Provincia de Baleares del 17 
d'abril, del la qual es deia: “Proceda V. E. inmediatamente constitución todos los 
Ayuntamientos esa provincia acatando resultado sufragio día doce, conforme Ley Municipal 
1877 salvo aquellas localidades en que se hubieran formulado, o se formulen protestas por 
coacciones o falseamiento elección, en cuyo caso quedará en suspenso la constitución del 
Ayuntamiento y V. E. requiera “Comité Conjunción Republicano Socialista” para que designe 
Comisión meramente gestora, con carácter interino, compuesta de un representante por cada 
distrito. En esos casos se incoará el oportuno expediente electoral que habrá de tramitarse con 
la mayor rapidez posible.”1023  
El 17 d'abril, les juntes municipals del cens electoral dels municipis de l'illa es reuniren per fer 
la proclamació dels regidors electes, tot i que es formularen protestes en els pobles d'Alaró, 
Alcúdia, Calvià, Capdepera, Consell, Felanitx, Inca, Manacor, Palma, Petra, Pollença, 
Santanyí, Sant Llorenç, Sineu i Sóller.1024 Posteriorment, també es presentaren protestes a 
Andratx, Binissalem, Bunyola, Marratxí, Muro, Puigpunyent i Sencelles.  
El 18 d’abril de 1931, el ministre de la Governació envià una circular –núm. 75– als 
governadors civils de totes les províncies en la qual deia: “Participo á V.E. que en aquellos 
Municipios de esa provincia en donde por cualquier causa no se hayan celebrado total ó 
parcialmente elecciones de Concejales el pasado día 12, deberá designarse en el acto la 
comisión gestora á que se refiere mi telegrama circular número setenta y cuatro, sin perjuicio 
de proceder en cumplimiento de la ley á su celebración inmediata en el día hábil para ello.”1025 
Hores després novament, el ministre de la Governació tornà enviar una circular –núm. 76– a 
tots els governadors civil en que ampliava la informació del telegrama circular núm. 74 sobre 
el procediment al qual s’havia d’ajustar la tramitació dels expedients relatius a “protestas por 
atropellos, coacciones ó falseamiento de elecciones.”1026 
Encara, el dia 20, el governador civil comunicà que s'admetrien protestes d'actes de les 
eleccions municipals fins el 24 d'abril.1027 
Finalment, foren formulades protestes de les actes a 22 municipis de Mallorca i 3 de l'illa 
d'Eivissa. 
 

1022 .- Va ser acomiadat en el port pel capità general Marzo, el governador militar Losada, el cap d'Obres 
Públiques Manrique de Lara, el secretari del Foment del Turisme Vidal i Josep Quint, entre d'altres. "Notas de 
Carnet. De viaje", a La Última Hora, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1023 .- Boletín Oficial Extraordiario. Palma, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 1; "La proclamación de la 
República en Palma", a La Última Hora, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 5, i Fondos contemporáneos. 
Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1024 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
8. 
1025 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1026 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 47 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1027 .- Advertia que les protestes havien d'anar ben documentades i amb els justificants reglamentaris i amb 
motius fonamentats, ja que del contrari no serien admeses. "Del Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimarts, 
21 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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El suport de col·lectius al nou règim  
Al marge de les nombroses visites protocolàries al governador civil, al president de la 
Diputació i al batle de Palma de representants d'entitats de l'illa per expresar-los el suport 
personal i col·lectiu al règim republicà, algunes organitzacions feren pública explícitament la 
seva adhesió. Així, el 17 d'abril, la junta directiva del Col·legi Oficial del Secretariat Local de 
Balears es reuní en el palau de la Diputació i, després de saludar el president de la institució 
Francesc Julià, li va transmetre l'acord que tots els secretaris estaven disposats a contribuir, 
dins l'exercici dels seus respectius càrrecs a la consolidació del règim. Així mateix, el 18 
d'abril el president del Col·legi de Secretaris, Miquel Font Gorostiza, envià a tots els 
secretaris dels ajuntaments de les Balears una circular en què destacava l'obligació que tenien 
tots els funcionaris de contribuir a què “el régimen establecido por la voluntad nacional se 
afirme pronto y serenamente.”1028 
El 16 d'abril, la Companyia Gas i Electricitat, S.A. envià una circular a tots els seus empleats i 
obrers per anunciar-los que pagaria el jornal a tots els obrers que no havien treballat amb 
motiu d'haver-se declarat festiu el 15 d'abril i a aquells que havien fet feina per a no 
interrompre el servei públic se'ls abonaria el jornal amb un 10% d'augment.1029 Així mateix, la 
Casas Cros ordenà a les sucursals de les fàbriques de Son Fortesa i de Portopí que es pagàs el 
jornal íntegre del dia 15 als empleats, tot i no haver-se treballat,.i als obrers que no varen 
poder celebrar la festa pel tipus de feina que feien, se'ls gratificaria amb un jornal.1030 
El dilluns, 20 d'abril, la companyia Meliá Cebrián celebrà en el teatre Principal una funció 
d'homenatge a la República, amb la representació de la comèdia Todo un hombre, de Miguel 
de Unamuno. A més, a l'acte hi varen prendre part la Banda de Música del Regiment 
d'Infanteria –que a l'inici de l'acte tocà “La Marsellesa”– i l'Orfeó Republicà Balear –que al 
final cantà els himnes de “La Marsellesa” i “La Internacional.”–1031 
El 23 d'abril, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, comunicà que la direcció 
general havia acordat que totes les mares que havien tingut un fill el 14 d'abril podien 
sol·licitar una llibreta d'estalvis amb la imposició inicial de 25 pessetes a nom dels recents 
nats.1032 
El diumenge, 26 d'abril, els treballadors dels forns, que no havien pogut celebrar la festa de la 
República del 15 d'abril, ho feren, cessant en la feina a les 9 del matí. Es formà en les 
immediacions de la Casa del Poble una manifestació dels treballadors dels forns afiliats a la 
societat El 1º de Mayo, que varen recórrer els principals carrers de la ciutat.1033 
Aquell diumenge, també la comunitat de menorquins residents a Palma –la premsa parlà de 
més de 400 persones– feren un cafè de companyerisme en la Casa del Poble per commemorar 
la proclamació de la República. Hi assistiren el governador civil Carreras, el delegat del 

1028 .- "Informaciones. El Secretariado local de Baleares", a La Última Hora, dissabte, 18 d'abril de 1931, 
pàg. 4. 
1029 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1030 .- "La Casa Cros y el 14 de Abril", a La Almudaina, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1031 .- Aquest acte s'anuncià a "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dissabte, 
18 d'abril de 1931, pàg. 8. Es publicà la crònica "En el Teatro Principal", a Ciutadania, núm. 35. Palma, dissabte, 
2 de maig de 1931, pàg. 5. Segons aquesta nota "El Teatro se vió concurridísimo en las partes altas. La pseudo 
aristocracia se inhibió poderosamente de asistir. No nos hizo la menor falta." 
1032 .- "La Caja de Pensiones y la proclamación de la República", a La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
1033 .- Obria la marxa una bandera tricolor amb la inscripció "Los panaderos de Palma saludan a la 
República", seguits d'una banda de música i dels treballadors, molts dels quals portaven el barret frigi. Quan la 
manifestació passà pel Govern Civil, Diputació i Ajuntament, varen complimentar amb les autoritats. "Los 
panaderos festejan la República", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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Govern a Menorca Joan Manent, el president de la Diputació Julià i el regidor socialista de 
Palma Ignasi Ferretjans.1034 
El 28 d'abril, arribà al moll de Palma el tinent d'Infanteria Miquel Balaguer Juan, un del 
militars alliberats de la Mola. Fou rebut, a més dels seus familiars, pel president interí de la 
Comissió Gestora Josep Tomàs Renteria i el regidor Francesc Villalonga Fàbregas, a més de 
diversos membres del Partit Republicà Federal i l'Orfeó d'aquest partit. Va ser obsequiat amb 
un berenar en el Restaurant Orient.1035 
 
El governador civil Antoni Pou 
Antoni Pou es mantingué al front del Govern Civil de les Balears solament fins el 23 d'abril. 
Durant aquells dies, actuà de secretari particular del governador, el seu fill Martí Pou 
Rosselló. 
El 17 d’abril, el governador civil envià un telegrama als batles dels municipis en el qual els 
reiterava l’ordre en què s’havia proclamat la República i l’advertia dels rumors falsos que 
propagaven els enemics del nou règim. Al mateix temps, els demanava ajuda per descobrir els 
propagadors d’aquestes falses notícies.1036 Així mateix, aquell dia Pou ordenà a la Policia, al 
cap de Seguretat i als batles dels municipis que no permitissin els jocs prohibits.1037 També va 
fer públic el seu agraïment al personal de Telègrafs per la bona tasca que havien duit a terme, 
malgrat l'acumulació de treball que s'havia produït en aquells dies.1038 
El 17 d'abril, a les 9 h. del matí, el capellà de la Presó Provincial Rafel Ferriol es personà a la 
institució i va reunir els presos que havien de ser alliberats. Ferriol féu un breu parlament 
afirmant que “si la naciente República les ha concedido la gracia de la libertad, de reincidir 
sería acentuado el nuevo castigo, y que por tanto, procuren como prueba de verdadero 
agradecimiento y arrepentimiento ser hombres honrados y de provecho a la sociedad.” Una 
comissió dels presos alliberats –foren indultats 16 homes i 1 dona–, acompanyada del director 
de l'establiment penitenciari Joan Bestard i del prevere Ferriol, visità el governador Pou per 
agrair la gràcia.1039 
El 20 d'abril, el governador Pou va rebre el bisbe de Mallorca Josep Miralles i el vicari 
general Jaume Homar i, més tard, el visità una comissió del Capítol de la Catedral.1040 
El 21 d'abril, a causa oficialment de la malaltia de la dona del governador, aquest no va acudir 
al despatx, tot i que és possible que la seva absència es degués al disgut per la seva substitució 
en el càrrec.1041 
 
L'Església 
Des dels sectors catòlics es va veure amb preocupació el canvi de la Monarquia a la República 
i el nou règim va ser acceptat amb reticències. Així i tot, donaren una certa tranquil·litat 

1034 .- "En la Casa del Pueblo", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1035 .- "Llegada del Teniente Sr. Balaguer y Juan", a La Almudaina, dimecres, 29 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1036 .- “Este Gobierno Civil ante reiterada propagación de noticias alarmantes que jentes(sic] enemigos del 
ordren que hay en toda la República Española no tienen incoveniente en propalar las noticias todas que han sido 
desmentidas rotundamente espero que en buen sentido ético que ha demostrado tener pueblo no se dejara 
conducir por estos infundados alarmistas y que ayudara á este Gobierno Civil a descubrir el origen de los 
propaladores con el objeto de aplicarles las sanciones pertinentes.” Correspondència: entrades. 1931. Caixa 34. 
Arxiu Municipal de Sant Joan. 
1037 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
8. 
1038 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
8. 
1039 .- "La proclamación de la República en Palma", a Correo de Mallorca, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
8. 
1040 .- "Del Gobierno Civil", a Correo de Mallorca, dimarts, 21 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1041 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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aparent les crides constants a l'ordre que feren les noves autoritats republicanes. Es varen 
veure amb preocupació alguns actes provocats durant la nit del 14 al 15 d'abril de 1931 a 
Palma contra símbols religiosos, com la decapitació de l'estàtua del beat Ramon Llull davant 
l'Institut, l'apedregament de la capelleta de la façana del convent de les Tereses, o el 
trencament de la placa del carrer del bisbe Maura. A més, també hi havia reserves clares a les 
possibles disposicions que afectassin els valors tradicionals, com la família, la religió, la 
propietat, l'ensenyament i les relacions entre l'Estat i l'Església. Els temors eren fonamentats, 
d'una banda, al fet que l'Església havia anat massa unida a la Monarquia i, de l'altra, que els 
idearis dels partits que havien format la candidatura conjunta republicano-socialista tenien 
moltes propostes que afectaven els interessos i els privilegis de l'Església. Es tractava 
bàsicament de la separació entre l'Estat i l'Església, amb un procés de laïcització de la 
societat, i de la progressiva disminució dels privilegis tradicionals de l'Església. 
L'actitud de la jerarquia eclesiàstica es caracteritzà en un primer moment per la seva prudència 
i mesura. El 27 d'abril de 1931, el bisbe Josep Miralles publicà una circular en què exposava 
l'obligatorietat dels preveres, religiosos i feels d'"acatar a los nuevos gobernantes y prestarles 
obediencia para el mantenimiento del orden, para el bien común y para el logro de una paz 
sólida y duradera."1042 Aquest document va ser àmpliament difós per la premsa diària. Es 
reconeixia i s'acatava la nova realitat política. Aquesta pastoral redactada amb un to 
conciliador marcava una forta distància amb la que l'1 de maig féu pública l'integrista 
cardenal primat d'Espanya, Pedro Segura y Sáenz.1043 
Al començament de maig de 1931, en l'església parroquial de Pollença es féu una funció de 
desagravi pel míting que la Lliga Laica havia celebrat a la població en mig de la plaça 
pública.1044 Després de resar el rosari, el prevere Andreu Casellas féu un sermó que tractà 
sobre la necessitat dels pares de preparar els seus fills a través d'una sòlida educació cristiana 

1042 .- La circular del bisbe de Mallorca, Josep Miralles, deia: "Sobre un deseo pontificio. 
 Las enseñanzas de la Filosofía escolástica y el Derecho público exigen a los católicos la aceptación de 
la forma de gobierno introducida por el desenvolvimiento del régimen constituído como norma y garantía de la 
paz en los pueblos. Quiere el Divino Maestro que se dé al César lo que es del César, e inculca por medio del 
Apóstol la sumisión a los poderes supremos como enviados por Dios de quien tiene su origen toda legítima 
autoridad. Por San Pablo nos excita a rogar, a suplicar y a dar gracias por cuantos están constituídos en dignidad 
y a estar sometidos a los superiores con toda clase de respeto aún a los mismos que son duros y discolos, y esto 
por motivos de religión y por imperativos de conciencia. 
 Establecido el 14 de este mes un nuevo modo de gobierno, ha de ser para nosotros obligatorio acatar a 
los nuevos gobernantes y prestarles obediencia para el mantenimiento del orden, para el bien común y para el 
logro de una paz sólida y duradera. 
 Acomodándonos a esta elevadas enseñanzas, y secundando altísimos deseos, sentimos la necesidad de 
dirigirnos a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de esta Diócesis para exhortarles a respetar las 
Autoridades, obedecerlas en todo lo que sea justo y dirigir al Cielo ahincada preces para conseguir el bien de la 
tranquilidad social. 
 Al efecto autorizamos a los Encargados de Iglesias para hacer rogativas públicas y rezar las Letanías de 
los Santos y la oración "pro pace", que será hasta nueva orden, la oración imperada en el Santo Sacrificio de la 
Misa. 
 Palma, 27 de Abril de 1931.— El Arzobispo-Obispo." "Circular del Prelado sobre el nuevo Régimen", a 
La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 1: "El nuevo régimen. Circular de nuestro Prelado", a Correo de 
Mallorca, dimecres, 29 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1043 .- Vegeu al respecte ARBEROLA MURU, V. M.: La Semana Trágica de la Iglesia en España. 
Barcelona, 1975, pàgs. 14-15: i CASTELLS, J. M.: Las asociaciones religiosas en la España Contemporánea. 
Un estudio jurídico-administrativo, 1767-1965. Madrid, 1973, pàgs. 384-385. La pastoral del cardenal primat 
d'Espanya es reproduïda a ARRARAS, J.: Historia de la Segunda República española, vol. 1. pàgs. 70-71.  
1044 .- La crònica destacava que en el míting comunista s'havien pronunciat "muchas y graves blasfemias 
contra Dios por ciertos personajes comunistas extraños a la localidad." "De Pollença", a La Almudaina, 
divendres, 8 de maig de 1931, pàg. 2. 
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“para los días de ruda prueba que se vislumbran.”1045 Seguidament, s'exposà el copó i es cantà 
l'himne “Volem a Deu” i el credo de Romeu i es resà l'estació al santíssim.1046 Ateu Martí 
envià una carta al diari La Almudaina en la qual aclaria que l'acte celebrat a Pollença no era 
un míting comunista sinó de la Lliga Laica, tot i que ell i els seus companys eren comunistes i 
afirmava que “para nada se habló en dicho mítin del comunismo.”1047 
Així mateix, provocaren un fort impacte en els sectors catòlics illencs els desordres, incendis i 
saquejos de diversos convents de Madrid els dies 10 i 11 de maig de 1931. 
El Govern provisional de la República, a proposta del Ministeri de Justícia, decretà la llibertat 
de cultes.1048 
El 28 de maig de 1931, el capítol de la Seu envià un telegrama al president del Govern 
Provisional en què li suplicava que fossin respectats tots els ordres i les congregacions 
religiosos.1049 
 
L'Exèrcit 
Com hem vist, el 12 d'abril, el tinent general Marzo havia estat enviat a demanar a Madrid pel 
Govern i havia embarcat amb la motonau "General Berenguer" cap a València la mateixa 
nit.1050 Aleshores, es féu càrrec de la Capitania General el general governador militar de 
Mallorca, Antonio Losada Quesada. El 16 d'abril, el capità general Marzo tornà a Mallorca 
després d'haver rebut ordres a Madrid.1051 Tot i els reajustaments d'alts càrrecs militars del 16 
d'abril,1052 Marzo va ser mantingut com a capità general de les Balears.  
El 16 d'abril, el comandant de Marina, Juan N. Domínguez, comentà a la premsa que havia 
rebut un telegrama del capità general del Departament de Cartagena, l'almirall Magaz, 
informant-lo d'haver estat declarada la República i hissant-se la bandera tricolor amb motiu de 
la festa nacional. Complint les ordres que dictava el telegrama, Domínguez reuní en el seu 
despatx els caps, oficials i classes de la comandància i els comunicà les ordres telegràfiques, 

1045 .- Andreu Casellas durant el sermó "fustigó duramente a los oradores, arrancando en diversas ocasiones 
lágrimas de los ojos de la numerosa concurrencia que llenaba completamente el vasto templo. La emoción de los 
fieles llegó al apogeo cuando después de describir el orador las muchas bellezas de nuestra campiña, añadió: 
"Fue en este jardín delicioso se insultó el otro día entre las lágrimas de los ángeles al creador de tanta 
hermosura." 
1046 .- Crònica, signada per M. T. i datada a Pollença el 5 de maig de 1931 i publicada, sota el títol "De 
Pollensa. Solemnísimo acto de desagravio con motivo de un mitin comunista", a La Almudaina, divendres, 8 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1047 .- "Noticias varias. Aclaración", a La Almudaina, dissabte, 9 de maig de 1931, pàg. 3. 
1048 .- El tres articles del decret deien: 
 "Artículo primero. Nadie en ningún acto de servicio ni con motivo de una relación con órganos del 
Estado está obligado a manifestar su religión; en su virtud los funcionarios así civiles como militares se 
abstendrán de inquirir sobre las creencias religiosas de quien comparezca ante ellos o les estén subordinados. 
 Artículo segundo. Nadie está obligado a tomar parte cualquiera que sea su dependencia respecto del 
Estado, en fiestas, funciones, prácticas y ejercicios religiosos. 
 Artículo tercero. Todas las confesiones están autorizadas para el ejercicio así privado como público de 
sus cultos sin otras limitaciones que las impuestas por los reglamentos y leyes de orden público." "Decretos de la 
República. La libertad de cultos", a La Almudaina, dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1. 
1049 .- El telegrama complet deia: "Cabildo Catedral Mallorca encarecidamente suplica sean respetadas todas 
Ordenes y Congregaciones religiosas existentes España por ser centros beneficencia, moralidad, cultura, 
patriotismo, ornamento República. Reciba propicio nuestros sinceros votos seguro respeto y gratitud." 
"Telegrama del Cabildo Catedral", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
1050 .- La Almudaina, dimarts, 14 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1051 .- La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 3. Aquell dia, a les 12,30 h el general Marzo, 
acompanyat del seu ajudant Lecea, s'entrevistà llargament amb el governador civil Antoni Pou. 
1052 .- El 16 d'abril, varen ser cessats els tinents generals Federico Berenguer, Leopoldo de Saro, Eladio Pin 
Ruano, Ignacio Despujol i Jorge Fernández de Heredia que fins aleshores havien exercit les capitanies generals 
de les regions militars 1ª, 2ª, 3ª i 5ª, respectivament. A més, el 20 d'abril, es va unir a aquests canvis el cessament 
del tinent general Rafael Pérez Herrera de la 8ª regió militar, amb seu a La Corunya. 

 213 

                                                 



 

donant un visca a la República, que va ser contestat per tots els reunits. A més, es donaren les 
ordres perquè es llevassin els emblemes reials dels uniformes.1053 
El 21 d'abril, al matí, arribà al port de Palma el creuer de guerra “Miguel de Cervantes”, 
comandat pel cap de la divisió de creuers Julio Suances Carpena. El 24 d'abril, la premsa 
reproduïa el discurs de Julio Suances a les dotacions de marineria.1054 El 29 d'abril, el 
contraalmirall Francisco Javier de Sales arribà a Palma, amb la motonau “Ciudad de 
Barcelona”, per fer-se càrrec del comandament de l'esquadrilla de creuers.1055 
Des dels primers dies del règimen republicà, el ministre de la Guerra, Manuel Azaña, impulsà 
un conjunt de reformes militars. El mateix 15 d'abril, disposà la dissolució del Someten 
general a tot l'Estat i decretà la supressió de la Llei de Jurisdiccions del 23 de març de 1906 
(17 d'abril) i l'exigència als caps i oficials que per poder continuar en el servei havien de 
prometre fidelitat a la República (22 d'abril). A més, el decret del 25 d'abril –publicat el dia 
26– sobre el retirs va permetre als generals, caps i oficials que ho desitjassin retirar-se amb el 
sou íntegre.1056 
El dissabte, 10 de maig, el president de la Comissió Gestora, Llorenç Bisbal s'entrevistà a 
Capitania General amb el general Marzo. La reunió es desenvolupà amb gran cordialitat i 
tractaren els temes del glacis de la raval de Santa Catalina1057 i de la qüestió de no haver hissat 
la bandera republicana en els quarters la festa del primer de maig.1058 

1053 .- La Almudaina, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1054 .- "Nombrados por el Gobierno de la República jefe de la división de cruceros y como su representante 
en estos momentos me dirijo a todas las dotaciones de los buques que la constituyen para recomendaros la más 
absoluta subordinación y disciplina. 
 Pasamos por momentos críticos en la nueva estructura del Estado y su vida y engrandecimiento depende 
del comportamiento de cada uno de los españoles. Empieza ahora la convalecencia de nuestra adorada España 
después de la crisis sufrida, y de nosotros depende, que el asombro que ha producido al mundo el cambio de 
régimen, sin derramamiento de sangre, única en la historia, siga en el de confianza absoluta en el gobierno de la 
República de todas las naciones, reconociéndola legalmente. Ya varias naciones han dado este paso; de nosotros 
depende que el mundo entero la reconozca; para conseguirlo es abolutamente preciso que prestemos nuestro 
amor, como a nuestra madre que es. La menor ráfaga de aire, al menor sobresalto, puede hacerla recaer en 
gravísima enfermedad y desgraciado de español que en tales circunstancias diera tal prueba de falta de amor y 
veneración; no merecería el nombre de tal y recaería sobre él el desprecio de todos. 
 Bajo los pliegues de la sacrosanta bandera de España republicana os invito a cumplir con vuestros 
deberes, no dudándolo ni un momento, pues de ello depende la salud de nuestra venerada y adorada España. 
 Y para terminar os digo que espiritualmente y materialmente beso y abrazo a nuestra bandera 
Republicana, que sabremos llevar a la gloria, al orden y al progreso al grito de ¡Viva la República! ¡Viva 
España! ¡Viva la marina nacional Republicana!" "Discurso del jefe de la división de cruceros", a La Almudaina, 
divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1055 .- "En el Crucero "Miguel de Cervantes", a La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1056 .- Sobre les reformes militars de Manuel Azaña, vegeu CARDONA, Gabriel: El poder militar en la 
España contemporánea hasta la guerra civil. Siglo veintiuno editores. Madrid, 1983; SECO SERRANO, Carlos: 
Militarismo y civilismo en la España contemporánea. Instituto de Estudios Económicos. Madrid, 1984; PAYNE, 
Stanley G.: Los militares y la política en la España contemporánea. Ruedo Ibérico. París, 1968; ALONSO 
BAQUER, Miguel: "La reforma de la enseñanza militar durante la Segunda República", a SAMANIEGO 
BONEU, M i ARCO LÓPEZ, V. (eds.): Historia, literatura, pensamiento. tom I. pàgs. 35-42; AGUILAR 
OLIVENCIA, Mariano: El ejército español durante la segunda república (claves de su actuación posterior). 
Econorte. Madrid, 1986; ALPERT, Michael: La reforma militar de Azaña. 1931-1933. Siglo veintiuno editores. 
Madrid, 1982, i NAVAJAS ZUBELDA, Carlos: "La revisión azañista de la legislación militar: la memoria de la 
Comisión Sastre", a Hispania, núm. 177. Tom LI. Gener-abril de 1991, pàgs. 287-313. 
1057 .- Segons manifestà, Llorenç Bisbal, l'Ajuntament tenia projectat construir un gran edifici per a escola i 
els terrenys eren necessaris per unir el nucli de Palma amb la barriada de Santa Catalina. "Este ideal empero no 
podrá verse realizado nunca mientras dicho glacis, hoy perteneciente a Guerra, no pase a ser propiedad del 
Ayuntamiento y para conseguirlo es preciso que éste haga entrega a la Guarnición de otros terrenos equivalentes 
que satisfagan las mismas necesidades militares que aquel ya que, como se sabe, está dedicado a campo de 
instrucción para la tropa no existiendo otro adecuado a disposición de Guerra." L'Ajuntament oferí a l'Exèrcit 
una permuta amb els terrenys de l'esplanada de Can Pere Antoni i el general Marzo es va comprometre a estudiar 
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El 2 de juny de 1931, el tinent general Marzo va cessar com a capità general de les Balears.1059 
Aleshores, es féu càrrec militar de les Balears novament el general Antonio Losada. 
Així mateix, des del 31 d'agost de 1927, era comandant de la Brigada d'Infanteria de Mallorca 
i de la Comandància General de Sometens Armats de les Balears, el coronel Domènec Batet, 
que havia ascendit a general de Brigada el 13 de novembre de 1929.1060 El 25 d'abril de 1931, 
el general Batet, fins aleshores a Mallorca, va ser nomenat cap de la 2a Brigada d'Infanteria de 
la 4a Divisió a Barcelona.1061 Així i tot, encara a l'illa, el 29 d'abril, va prometre fidelitat a la 
República en el Govern Militar de Mallorca1062 i l'endemà va cessar en el càrrec a Mallorca, 
per prendre possessió el 6 de maig de la nova brigada i, al mateix temps, de la Divisió de 
Catalunya.1063 
El 20 de juny fou nomenat al capdavant de la Capitania General i del Govern Militar de 
Mallorca, el general de Brigada Amadeo Balmes, que ocupà aquests càrrecs fins el diumenge, 
28 de juny. Aquell dia arribà a Palma a bord del vaixell “Rey Jaime I” el nou comandant 
militar, el general de Divisió Virgilio Cabanellas Ferrer. Al port, donat que l'arribada de 

el tema i "animado del mejor deseo de poder satisfacer las justas aspiraciones de Palma." "En el Ayuntamiento", 
a La Almudaina, dimarts, 12 de maig de 1931, pàg. 2. 
1058 .- Llorenç Bisbal, amb un to molt prudent, parlà al capità general de les declaracions fetes en la sessió 
plenària del maig, el gestor Jaume Garcia, que havia dit que no s'havia hissat la bandera republicana en els 
quarters l'1 de maig, "manifestaciones que intencionalmente no tendían a molestar en lo más mínimo al elemento 
militar de Palma, ya que fueron hechas en forma muy comedida y únicamente por creer el ciudadano García 
equivocadamente que el Gobierno de la República había declarado dicho día Fiesta Nacional, cuando en realidad 
sólo lo había declarado festivo, cosa muy distinta una de otra, a los efectos de rendir honores con la bandera 
nacional en los cuarteles." Aquestes foren les raons que explicà el capità general Marzo a Bisbal perquè no 
s'havia hissat la bandera l'1 de maig, afegint-li que "ni esta Capitanía, ni la guarnición siente animadversión 
alguna contra dicha fiesta obrera y mucho menos contra la República, a la que todo el Ejército ha prometido 
fidelidad, pues si en los primeros días de la proclamación las tropas de mi mando no hicieron ninguna 
demostración de entusiasmo, como también se dijo en el Ayuntamiento, ello es debido a que yo me encontraba 
en Madrid y los demás Jefes no encontraron prudente hacer nada en tal sentido, estando yo ausente." A més, el 
general Marzo li digué que no s'havia duit a terme a Mallorca cap acte oficial en honor de la República perquè es 
pogués apreciar falta de col·laboració de l'element militar, ja que "he de suponer que la función de gala que se 
celebró en el Teatro Principal, era cosa puramente particular de la empresa, por cuanto yo no fuí invitado a ella, 
que de haberlo sido, habría asistido, cediendo, no obstante, la Banda del Regimiento, para que tocara en la 
misma." "En el Ayuntamiento", a La Almudaina, dimarts, 12 de maig de 1931, pàg. 2.  
1059 .- El Diario Oficial del Ministerio del Ejército publicà l'ordre en què el general Enrique Marzo passava 
a la reserva a petició pròpia, acollint-se al nou decret de retir militar. "El general Marzo ha cesado en el cargo", a 
La Almudaina, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 2. Així mateix, el Diario Oficial disposava que el tinent 
coronel d'Enginyers, Joaquim Coll Fuster, havia cessat d'ajudant de camp del tinent general Enrique Marzo i 
quedava disponible forçós a les Balears. "Baleares fuera de Baleares", a La Almudaina, dimecres, 3 de juny de 
1931, pàg. 7. El tinent general Marzo sortí de l'illa amb el vapor "Mallorca" cap a València el 10 de juny i fou 
acomiadat al port per nombroses autoritats.  "Salida del General Marzo", a La Almudaina, dijous, 11 de juny de 
1931, pàg. 4. El llavors ministre de la Guerra, Manuel Azaña, confirma que tot i els problemes que va tenir amb 
Marzo quan era ministre de la Governació, una vegada proclamada la República "Vino [el general Marzo] al 
ministerio a presentarse, y me hizo muchas protestas(sic] de respeto y adhesión. Yo no podía contener la risa. Me 
dijo que se acogía a los decretos de retiro voluntario, y le alabé la determinación. Le tuve en su puesto hasta que 
pasó a la reserva, poco tiempo después, y cuando vino por aquí a despedirse, me agradeció infinitamente la 
atención de no haberle destituído, y me anunció que pensaba ingresar en el partido de Lerroux.  
 Marzo es un hombrón de pocos alcances, pesadísimo. Son célebres sus descripciones soporíferas de las 
campañas de Marruecos. Es tan torpe, que el 11 de febrero del año 30, cuando volvíamos del banquete 
republicano de La Bombilla, le dijo a Miguel Salvador, a la sazón director general en Gobernación, que con un 
escobazo acabaría él con todos los republicanos.. Miguel Salvador se lo creía." AZAÑA, Manuel: Diarios 
completos. Monarquía, República, Guerra Civil. Editorial Crítica. Barcelona, 2004, pàg. 522. 
1060 .- RAGUER, Hilari: El general Batet. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona, 1995, pàg. 
105. 
1061 .- Ibid., pàg. 120. 
1062 .- Ibid., pàg. 113. 
1063 .- Ibid., pàg. 120. 
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Cabanellas no fou oficialment coneguda, solament l'anà a rebre el general Amadeo Balmes. 
Des del moll, Cabanellas es dirigí cap a Capitania General i en l'ordre de la plaça es donà 
compte de l'arribada i presa de comandament del nou comandant militar. 
El 16 de juliol de 1931, les capitanies generals foren suprimides. Així mateix, varen ser 
suprimits el càrrec de governador militar i les categories de capità general i de tinent general. 
 
El nomenament del nou governador, Francesc Carreras Reura 
El 20 d'abril, la Gaceta de Madrid publicà la designació del republicà azanyista, Francesc 
Carreras Reura –llicenciat en ciències, menorquí resident a Madrid–1064 per substituir al 
republicà reformista Antoni Pou Reus com a nou governador civil de les Balears.1065 Sens 
dubte, aquest nomenament obeïa a la voluntat del Govern Provisional i, sobretot del ministre 
Manuel Azaña, de tenir un home de la seva total confiança a les Balears. 
El 23 d'abril, el governador interí Antoni Pou1066 lliurà el Govern Civil de la província a 
Francesc Carreras. Les primeres visites que va rebre el nou governador foren les del president 
de la Societat Mallorquina Antoni Pol, el cap de Telegràfs Enrique Carmensana, l'enginyer de 
Vies i Obres Antoni Parietti, el president de la Diputació Julià, una comissió de l'Ajuntament 
de Palma encapçalada per Josep Tomàs Renteria, i nombroses personalitats republicanes, com 
Antoni Sbert Massanet, Alexandre Jaume i Francesc Villalonga.1067  
El 24 d'abril el governador publicà una circular de salutació als habitants de les Balears.1068 A 
més, aquell dia, Carreras comunicà telegràficament als batles de l'illa que, complint ordres del 

1064 .- L'òrgan dels republicans menorquins, el diari La Voz de Menorca. publicà sobre el nou governador 
civil de les Balears que "El nombramiento no puede ser más justo y acertado y corresponde al talento y a los 
méritos de nuestro paisano que trabajó aquí con entusiasmo por la causa de la República, compenetrado en 
absoluto con nuestra modesta obra periodística y al trasladarse a Madrid se dió a conocer por su actividad y 
abnegación entre cuantos luchaban contra la Dictadura y a la vez contra la Monarquía." Afirmava que havia estat 
membre de la junta nacional d'Aliança Republicana, en la qual havia desenvolupat una de les secretaries i 
"estuvo expuesto varias veces a perder la libertad, pues lo vigilaba la policía y en distintas ocasiones se registró 
su domicilio por sí podían encontrarle rastros de la organización revolucionaria." Els primers anys de la 
Dictadura, amb Sigfrido Blasco —fill de Vicente Blasco Ibáñez— havia organitzat l'aparell propagandístic a 
Madrid per repartir els manifests contra el rei i a favor de la República. "Don Francisco Carreras Reura, 
Gobernador Civil de Baleares", a La Voz de Menorca, núm. 8.344. Maó, dimarts, 21 d'abril de 1931, pàg. 2. 
L'article va ser reproduït a "El nuevo Gobernador Civil de Baleares", a La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
1065 .- "Baleares fuera de Baleares. El nuevo gobernador civil de Baleares", a La Almudaina, dimarts, 21 
d'abril de 1931, pàg. 7. 
1066 .- Després de lliurar el càrrec a Carreras, envià un telegrama al cap del Govern Provisional de la 
República, en el qual li informava de la conducta exemplar que havia tingut el jutge de primera instància de la 
Llonja, Adolfo Fernández Moreda, que en el primers moments de la proclamació de la República "contribuyó 
eficazmente n se alterase orden y respetasen personas y propiedad actuando sin embargo con la serenidad e 
imparcialidad política que como funcionario judicial debe mantener." "El nuevo Gobernador Civil de Baleares", 
a La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1067 .- "El nuevo Gobernador Civil de Baleares", a La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1068 .- "A los Habitantes de las Islas Baleares. 
 Ciudadanos: Después de un majestuoso plebiscito, admirable por la serenidad con que fué tramitado y 
por la entereza y autenticidad con que exteriorizó los vehementes anhelos de la conciencia nacional, el régimen 
Republicano ha sido instaurado en España. 
 La República Española, nace, pues, con una inmaculada ejecutoria: la que su existencia se fundamenta 
en la libre y evidentísima expresión de la voluntad popular. Hay República en España porque así lo quiso el 
pueblo español y ante este hecho debemos inclinarnos todos según las diversas ideologías, con íntima 
satisfacción los unos, con digna y resignada conformidad los otros, sin echar en olvido que de nuestros acuerdos 
o de nuestros rencores, de nuestra luchas o de nuestras avenencias, depende la felicidad o la desdicha de nuestra 
Patria. 
 Al asumir el Gobierno civil de esta provincia, tan expléndidamente dotada por la Naturaleza y tan 
prestigiosa por la cultura y laboriosidad de sus habitantes, dirijo a estos un saludo en que se confunden el efecto 
del paisanaje (ya que en Menorca nací) y la emoción del momento histórico en que vivimos. 
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ministre de la Governació, Miguel Maura, feia comptes visitar personalment tots els 
municipis de Mallorca i els demanava que s’abstingués de visitar-lo qualsevol comissió del 
consistori.1069 Així mateix, el 24 d'abril, es decretà la jubilació d'Ernest Escat  Martín, cap del 
Negociat de 2a d'Administració civil i secretari del Govern Civil de les Balears.1070 Per 
substituir-lo, el ministre de la Governació nomenà el 6 de maig l'advocat i cap del Negociat de 
1a classe d'Administració Civil, Ramón Martínez Sevilla.1071 
El 27 d'abril, el governador Carreras comunicà a la premsa que havia rebut un telegrama del 
ministre de la Governació en el qual desmentia la notícia que havia estat objecte d'un atemptat 
a Barcelona el president del Govern Provisional de la República.1072 Aquell dia, el governador 
tornà les visites al bisbe de Mallorca Josep Miralles, al comandant de Marina Domínguez, al 
delegat d'Hisenda Díaz de Molina i al general governador militar Antonio Losada.1073 
Al començament de maig, el governador civil Carreras anà a Madrid per entrevistar-se amb el 
ministre de la Governació, Miguel Maura i lliurar-li els expedients electorals de la 
província.1074 També visità el president del Govern Provisional, Alcalá Zamora, per tractar de 
la petició de l'Ajuntament de Palma sobre la cessió del Quarter de Cavalleria, a més dels béns 
del Reial Patrimoni de Mallorca (el palau de l'Almudaina i el bosc i el castell de Bellver).1075 
 
La republicanització dels símbols  
El 21 d'abril, l'inspector general de la Companyia Transmediterrània, Mateu Simó, féu públic 
que la companyia havia canviat els noms dels bucs de la seva flota següents: “Príncipe 
Alfonso” passà a denominar-se “Ciudad de Palma”; “Infante don Jaime”, “Ciudad de 
Barcelona”; “General Berenguer”, “Ciudad de Mahón”;1076 “Infante don Gonzalo”, “Ciudad de 
Valencia”; “Infanta Beatriz”, “Ciudad de Sevilla”; “Infanta Cristina”, “Ciudad de Cadiz”; 
“Infante don Juan”, “Ciudad de Alicante”; “Miguel Primo de Rivera”, “Ciudad de Algeciras”; 
“General Sanjurjo”, “Ciudad de Ceuta”; “General Jordana”, “Ciudad de Málaga”; “Reina 
Victoria”, “Ciudad de Melilla”, i el “Ciudad de Palma” passà a dir-se “Ciudad de Alcúdia”. El 
matí del dia 21, s'havia procedit a canviar la retolació dels vaixells.1077 
Al final del mes d'abril, la Direcció General de Primera Ensenyança publicà a la Gaceta de 
Madrid una circular dirigida als mestres nacionals en la qual s'ordenava que aquells que 
encara no haguessin retirat de les aules el retrat d'Alfons XIII i tot quan simbolitzàs o al·ludís 
a la Monarquia, ho fessin. També es disposava que fos substituïda la bandera roja i gualda per 

 Baleares: ¡Viva España! ¡Viva la República!" "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dissabte, 25 
d'abril de 1931, pàg. 2; Boletín Oficial Extraordinario. Palma, divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1069  .- Correspondència: entrades. Caixa 34. Arxiu Municipal de Sant Joan. 
1070 .- "Baleares fuera de Baleares", a La Almudaina, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 7. 
1071 .- "Nombramientos", a La Almudaina, dissabte, 9 de maig de 1931, pàg. 1. 
1072 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1073 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1074 .- El ministre de la Governació, Miguel Maura féu declaracions a un redactor de La Tierra en les quals 
deia que "en la próxima semana, me dedicaré a revisar los expedientes instruídos por defectos en la constitución 
de Ayuntamientos; resolveré con estricta justicia y no me guiaré de indicios ni atenderé presiones. Los 
Ayuntamientos en cuya constitución no haya prueba plena de ilegalidad, serán repuestos inmediatamente, sean 
monárquicos, republicanos o comunistas, que la justicia ha de ser igual para todos. Creo que hacer esto es mucho 
más revolucionario que barrerlos, por monárquicos que sean. Y el día 24, próximo, se celebrarán las nuevas 
elecciones en los Ayuntamientos cuya constitución haya sido invalidada." "De una declaraciones de D. Miguel 
Maura", a La Almudaina, diumenge, 10 de maig de 1931, pàg. 2. 
1075 .- "Regreso del Gobernador Civil Sr. Carreras", a La Almudaina, divendres, 8 de maig de 1931, pàg. 1. 
1076 .- Aquells dies, el delegat del Govern a Maó, Joan Manent havia sol·licitat que la motonau "General 
Berenguer" fos denominada "Gabriel Alomar", "en honor al bondadoso e insigne pensador y literario 
mallorquín." "La moto-nave "Ciudad de Mahón"", a La Voz de Menorca, núm. 8.344. Maó, dimarts, 21 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
1077 .- "Cambio de nombres a los buques de la Transmediterranea", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 
1931, pàg. 2. 

 217 

                                                                                                                                               



 

la tricolor i, finalment, es recomenava que s'explicàs als nins els canvi de règim instaurat a 
l'Estat, donant-se una lliçó de ciutadania.1078 
El 25 d'abril, el diari La Almudaina dedicà el seu editorial als dos principals problemes que es 
plantejaven a la República: la qüestió catalana i “el peligro comunista.”1079 
 
La celebració del primer de maig 
El 22 d'abril, la Unió General de Treballadors de Balears féu públic un comunicat, signat pel 
secretari Jaume Bauzà, en el qual afirmà que “consecuente en sus principios de organismo de 
clase proletaria” celebraria la festa del Primer de maig i en els actes que s'organitzarien “hará 
firme declaración de que la clase trabajadora siente grandes anhelos de emanciparse del yugo 
a que la tiene sometida el sistema capitalista imperante, el cual tiene como normas 
características los privilegios de clase capitalista, de explotación y de asalariado.” A més, 
detallava els actes del 30 d'abril i de l'1 de maig.1080 
El dijous, 30 d'abril, el president de la Comissió Gestora de Palma, Llorenç Bisbal, publicà un 
ban.1081 A la nit, en el Teatre Líric es féu una funció teatral amb motiu de la festa del Treball. 

1078 .- "De Enseñanza", a La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1079 .- Sobre el problema català, comentava "Al primero se le ha encauzado gracias a la amplia comprensión 
de los representantes del poder central y de los hombres representativos de Cataluña", amb el restabliment de la 
Generalitat de Catalunya. En canvi, sobre el comunisme, advertia "el Gobierno está ojo alerta para evitar que 
puedan los discípulos de Moscou auparse sobre los escudos victoriosos de los triunfadores republicanos." 
L'editorial reproduïa unes notes històriques sobre la Generalitat publicades pel diari barceloní La Nau –les 
respectava en la llengua original, el català. – Sobre la qüestió comunista, reproduïda articles dels diaris 
madrilenys dretans Ahora i La Nación, "para que el lector conozca como atalayan desde Madrid ese peligro que 
Moscou derrama por el mundo y que las circunstancias de ahora han hecho del suelo español lugar de 
experimento y propaganda." "Problemas planteados ante la República", a La Almudaina, dissabte, 25 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
1080 .- "El 1.ª de Mayo", a La Almudaina, divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1081 .- El text del ban va ser el següent: 
 "Al Pueblo de Palma: 
 Habiendo el Gobierno provisional de la República Española, declarado Fiesta oficial el día Primero de 
Mayo, fecha que simboliza nobles ideales de fraternidad humana, ya que tiende a borrar antagonismos sociales, 
odios de raza, de religión y de patria, y a rendir justo homenaje al Trabajo, excelso y creador del bienestar y 
progreso humano; considerando que Palma viene ya desde hace años rindiendo a esa hermosa fiesta de los 
trabajadores, la veneración y el respeto, que, por su simbolismo merece y que con mayor motivo querrá hacerlo 
este año, que el Gobierno ha querido enaltecerla al darle con su acuerdo solemnidad nacional, esta Presidencia 
Municipal espera, que el mentado día 1.º de Mayo, todo el vecindario de Palma, secundando la iniciativa y el 
propósito del Gobierno, se asociará a tan simpática fiesta dando con ella un alto ejemplo de despreocupación 
social y de cultura cívica. Esta Presidencia invita pues, paternal y cariñosamente a la Industria, al Comercio, y a 
todos los demás elementos de trabajo a que, manteniendo cerrados sus establecimientos y en reposo los 
instrumentos de producir y paralizadas todas las labores no imprescindibles, contribuyan a dar a la fiesta del 1.ª 
de Mayo, la solemnidad y el explendor que por su carácter y su significación merece. Para orientación del 
público, conviene que se tenga en cuenta lo siguiente: 
 Durante todo el indicado día 1.º de Mayo, y por acuerdo de los elementos directamente interesados, no 
circularán tranvías, autos, ni otra clase de vehículos de alquiler, pudiéndolo hacer solamente los coches 
particulares, los que presten servicio sanitario y los especialmente autorizados por las autoridades, para 
conducción de turistas extranjeros o peninsulares. 
 Las panaderías paralizarán el trabajo de elaboración de pan, a las 9 de la mañana y la venta terminará a 
las 10, cerrando a dicha hora los establecimientos. 
 Las farmacias y lecherías, estarán abiertas todo el día. 
 Los servicios de alumbrado público y funerario, no se interrumpirán en lo más mínimo. 
 En el indicado día, exceptuando el pan, que se venderá hasta las 10, no se efectuarán ventas de 
comestibles, ni en los mercados públicos, ni en las tiendas particulares, pudiendo las familias proveerse durante 
todo el día de hoy jueves, hasta las 9 de la noche en que está autorizada dicha venta. 
 En cuanto a la jira campestre en el bosque y castillo de Bellver, encarecidamente recomienda esta 
Presidencia que no se enciendan hogueras, ni fósforos ni se maltraten los árboles, para de este modo evitar 
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Abans de començar la funció, Gabriel Alomar féu un discurs1082 i l'orquestra interpretà “La 
Marsellesa” –que fou escoltada pel públic en peu–. Després, la companyia que actuava al 
teatre Líric representà l'obra Por si las moscas i Celia Gámez cantà uns tangos.  
El divendres, 1 de maig, Festa Oficial del Treball, no obriren ni els comerços ni els cafès i 
deixaren de circular els tramvies i els automòbils de servei públic. Moltes famílies aprofitaren 
la festa per anar d'excursió pels voltants de Palma. A les 9,30 h. es posà en marxa la 
manifestació obrera organitzada per la Unió General de Treballadors de les Balears, que 
s'havia concentrat en el passeig del Moll i es dirigí fins a la plaça de Toros.1083 Era integrada 
per representants dels distints gremis que feien part de la UGT de Palma, amb els seus 
entendards i cartells amb la inscripció “Viva la República.” També hi assistiren alguns 
comunistes, que portaven una bandera i cartells que reivindicaven la jornada laboral de vuit 
hores. A la plaça de Cort, el governador civil Francesc Carreras, el president de la Diputació 
Francesc Julià i alguns membres de la comissió gestora presenciaren la desfilada.  
Quan els manifestants arribaren a la plaça de Toros, la meitat del Coliseu Balear es trobava 
ple. Aleshores, la banda de música interpretà “La Marsellesa” i “La Internacional” i tot seguit 
el president de la Unió General de Treballadors de les Balears Miquel Porcel1084 i el secretari 
de la UGT Jaume Bauzà s'adreçaren als assistents. Aquest darrer llegí les conclusions de 
l'entitat organitzadora.1085 L'horabaixa s'organitzà una volta pel bosc de Bellver. 

posibles daños a aquel hermoso paisaje, que muy en breve pasará a ser parque de la Ciudad de Palma, por 
expontánea cesión del Gobierno de la República Española. 
 Inútil recomendar orden y sensatez en todos los actos que se celebren en honor del 1.º de Mayo, porque 
los trabajadores y el vecindario de Palma en general, tiene tal concepto de la cultura que no necesitan se les 
excite a la cordura y a la ponderación." "La Fiesta del 1.º de Mayo en Palma", a La Almudaina, dijous, 30 d'abril 
de 1931, pàg. 4. 
1082 .- Gabriel Alomar començà llegint unes quartilles "dirigiéndose a los trabajadores mallorquines y 
diciendo que tenía con ellos una deuda pendiente que tampoco podría pagar en aquella ocasión por la falta de 
tiempo. Recordó el acto que le habían dedicado los estudiantes y cantó el espectáculo que dieron los estudiantes 
y trabajadores en la implantación del nuevo régimen. El secreto del éxito obtenido está en que le habeis sabido 
quitar el sentido de la aristocracia. Los trabajadores que fueron esclavos supieron truncar sus cadenas y forjar un 
alma en el fango primitivo de las turbas. Hoy, es una avanzada guiadora de la historia. Recuerda que comenzaron 
agrupándose para la obtención de las mejoras materiales, que ya obtenidas llevaron a perseguir los idealistas. 
Vuestro ideal fué la dirección de la vida nacional. Os visteis obligados a ampliar vuestro radio de actividad. 
Alcanzásteis el gobierno antes que el poder. Habeis rejuvenecido a España." Acabà felicitant els obrers dient que 
"la fiesta del 1.º de mayo tendrá una claridad nueva, y haciendo votos para que los sones de la victoria alcanzada 
se esparzan por la Patria como el campanilleo de una nueva pascua." "El 1.º de Mayo en Palma", a La 
Almudaina, divendres, 1 de maig de 1931, pàg. 1. 
1083 .- La comitiva, encapçalada per una banda de música, es dirigí des de l'avinguda d'Antoni Maura fins al 
Coliseu Balear, passant pels carrers del Conquistador, la Victòria, del Palau; plaça de Cort; carrers de Colom, 
Cererols, Sindicat; plaça de Sant Antoni; avinguda d'Alexandre Rosselló i finalment carrer de l'Arxiduc Lluís 
Salvador.  
1084 .- Porcel explicà la significació de la festa del Treball "señalando su alcance y la importancia que este 
año reviste por estar la masa obrera libre de un régimen que les impedía medrar." Seguidament, resaltà la 
col·laboració que havia prestat el Partit Socialista i la UGT en la implantació de la República. Afirmà que les 
"clases obreras, la Unión General de Trabajadores y el partido socialista no debían abandonar sus principios pues 
cuando menos lo pensarían sería necesario afirmarlos. Se ha notado que alguien ha parado el funcionamiento de 
sus fábricas, esto prueba que estos actos se hacen con intención de debilitar al naciente régimen; sería preciso 
que el Gobierno procediera a la confiscación de estas industrias." Acabà dient que "si los elementos 
reaccionarios intentan poner en trances de peligro a la República el partido socialista y la U.G.T. estarán 
dispuestos al sacrificio para impedirlo." "La Fiesta del 1.º de Mayo en Palma", a La Almudaina, diumenge, 3 de 
maig de 1931, pàg. 1. 
1085 .- Les petiticions foren les següents: 
 "1.º Concesión del derecho de sufragio a los ciudadanos que hayan cumplido 21 años de edad. 
 2.º Ratificación sin condiciones del convenio de Washington sobre la jornada de ocho horas, cuyo 
cumplimiento debe garantizarse, así como el de toda la legislación social, con el nombramiento de inspectores 
obreros. 
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A Maó, les conclusions del 1er de maig, presentades a les autoritats –amb un contingut més 
polític que les de Palma– consistiren en la supressió dels comitès paritaris, l'auxili immediat 
als obrers en atur forçós, la separació de l'Església i l'Estat, la implantació del control obrer i 
l'anul·lació de l'escarni que es fa en nom del retir obrer, la reducció dels individus que 
integren els instituts armats, la tributació dels capitals passius i dels terrenys incults, l'impost 
sobre el luxe i l'ociositat, la concessió del port lliure i franc i, finalment, el “fiel cumplimiento 
a la efectividad de las responsabilidades que merecen los causantes del desastre de Anual, de 
la Dictadura, el terror Blanco y del Robo impunista cometido en nombre de los Monopolios y 
las Exposiciones.”1086 
A Eivissa, les conclusions de les societats obreres en la Festa del Treball, llegides en la sala de 
plens de l'Ajuntament d'Eivissa, plantejaven com a primer punt la seva solemne i 
incondicional adhesió a la República espanyola “gloriosamente implantada por el voto 
unánime del pueblo español.” Seguidament, sol·licitaven que les lleis de caràcter social fossin 
complides amb exactitud, especialment la jornada de 8 hores i el descans dominical. També 
demanaven que el rentador públics de la ciutat fos dotat d'aigua corrent i protestaven contra la 
rebaixa de salaris i contra la reducció dels subsidis d'atur, contra la guerra, contra el 
militarisme i a favor de la pau. Finalment, pregaven per tal que es fes constar l'actitud que 
havia “observado el elemento trabajador en la procesión cívica del 1.º de Mayo” i 
sol·licitaven l'actuació decidida de l'autoritat per l'abaratiment de les subsistències.1087 
 
El funeral per la Infanta Isabel de Borbó 

 3.º Adopción de procedimientos eficaces que tiendan a resolver la crisis de traabjo[sic] y el 
encarecimiento de la vida. 
 4.º Medidas que intensifiquen la construcción de casas baratas. 
 5.º Implantación de cuantos seguros sociales tiendan a garantizar eficazmente la existencia de los 
trabajadores de uno y otro sexo en los trances difíciles a que los somete se[sic] propia condición. 
 6.º Que interín no se resuelva por completo la actual crisis de trabajo, se dejen sin aplicación los 
artículos de la R. O. de 15 de Enero de 1920 que autoriza se puedan realizar horas extraordinarias en el trabajo. 
 7.º Que la edad para poder disfrutar del retiro obrero obligatorio sea la de sesenta años en vez de sesenta 
y cinco. 
 8.º Creación de las escuelas necesarias para todos los niños que deban asistir a ellas. 
 9.º Promulgación de una ley que facilite el desenvolvimiento de las cooperativas obreras. 
 10.º Legislación agraria que comprende lo siguiente: 
 Extensión de los beneficios de la ley de Accidentes del Trabajo a todos los obreros agrícolas. 
 Constitución urgente de los comités paritarios en la agricultura. 
 Modificación del derecho vigente, en el sentido de que los arriendos de la tierra sea cualquiera el 
sistema, tengan una duración mínima de veinte años. 
 Indemnización por las mejoras introducidas por el esfuerzo del arrendatario. Que la renta no sea 
superior al interés legal declarado a la Hacienda. Prohibición de los subarriendos, obligación del cultivo 
intensivo; municipalización de las tierras que por abandono de sus dueños lleven sin producir más de cuatro años 
y concesión de dichas tierras en arrendamiento a las sociedades de obreros agrícolas residentes en la localidad 
para que las exploten en común, bajo la dirección técnica que determine el Estado. 
 Roturación de las tierras destinadas a cotos de caza y cría de ganados de lidia. 
 Creación de un Crédito Agrícola Nacional por un interés módico de amortización a largo plazo. 
 Reconocimiento preferente para los arrendatarios de retracto en caso de venta de las tierras dadas en 
arriendo, aparcería, etc. 
 11.º Repoblación forestal. 
 12.º Promulgación de una ley de control sindical en las industrias." Signaven el document per la UGT 
Miquel Porcel (president) i Jaume Bauzà (secretari) i per l'Agrupació Socialista de Palma Jaume Garcia i Ignasi 
Ferretjans. "La Fiesta del 1.º de Mayo en Palma", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 1. 
1086 .- "El 1.º de Mayo en Mahón", a La Almudaina, dimecres, 6 de maig de 1931, pàg. 2. 
1087 .- "La Fiesta del Trabajo", a Diario de Ibiza, núm. 12.224. Eivissa, dissabte, 2 de maig de 1931, pàg. 1. 
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El dilluns, 4 de maig, a les 11 h., la benèfica Associació “Cuna del Niño Jesús” organitzà en 
l'església del convent de Santa Clara de Palma un funeral per la infanta Isabel, que havia estat 
la presidenta honorària de l'entitat.1088 
 
L'activitat a favor del nou règim en algunes entitats culturals: l'Ateneu 
El dissabte, 18 d'abril, a les 19 h., en el saló de l'Ateneu es féu una lectura comentada sobre 
“La implantación de la República Federal Española, según las ideas de Pi y Margall”, amb 
l'objectiu de difondre i donar a conèixer “a la opinión hoy incierta sobre tan candente 
asunto.”1089 Ocuparen la presidència l'acte el batle accidental de Palma Josep Tomàs Renteria i 
el president de l'Ateneu Nicasi Pou. 
Novament, el dissabte, 29 d'abril, a les 19 h., féu una conferència en el saló de l'Ateneu Joan 
Sureda Bimet sobre “El momento político actual visto desde un punto de vista universal.- 
Fuerzas éticas y económicas directoras de los diversos idearios políticos presentes en el 
mundo.” 
El 5 de maig, la Joventut Ateneista anuncià l'organització d'un cicle d'actes –conferències, 
xerrades i lectures– sobre temes d'actualitat, en el qual havien de participar Jaume Lluís Pou, 
José María Eyaralar, Bernat Obrador, Ignasi Ferretjans, Miquel Montserrat Parets, Josep 
Tomàs Renteria, Fernando López Egea i Jaume Suau.1090 El dimecres, 6 de maig, Jaume Lluís 
Pou inicià el cicle amb la dissertació sobre “Divulgaciones sobre el cambio.” 
 
L'homenatge a Gabriel Alomar 
Sens dubte, a l'inici de la Segona República, la personalitat política i intel·lectual que gaudia 
de major prestigi a les Balears era el catedràtic, polític i publicista Gabriel Alomar Villalonga. 
El 17 d'abril, Gabriel Alomar va rebre telegrames d'afecte del Govern Provisional de 
Catalunya i dels regidors de la Unió Socialista de Catalunya, i del ministre de Foment, Álvaro 
de Albornoz.1091 
El dijous, 26 d'abril, els estudiants de Palma li organitzaren un banquet d'homenatge en 
l'Hotel Victòria.1092 
El 28 d'abril de 1931, Alomar fou nomenat president de la Comissió Permanent del Consell 
d'Instrucció Pública.1093 El 29 d'abril, Francesc Julià –com a president de la Diputació i del 

1088 .- "Funeral por la Infanta Isabel", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 4, publicà 
l'anunci de l'acte. Segons una breu nota de l'acte, hi assistí "una numerosa y distinguida concurrencia que llenaba 
por completo el referido templo." Oficià la missa el canonge Antoni Sancho, asistit pel canonge Miquel Alcover 
i els preveres Francesc Fluxà i Jordi Frau. El funeral fou pagat per l'Associació "Cuna del Niño Jesús" i hi assistí 
una representació de nins de les tres cases bresol. "Funerales por la Infanta D.ª Isabel de Borbón", a La 
Almudaina, 6 de maig de 1931, pàg. 3. 
1089 .- "En el Ateneo", a La Almudaina, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1090 .- "En el Ateneo", a La Almudaina, dimecres, 6 de maig de 1931, pàg. 2. 
1091 .- Els telegrames eren els següents: "Membres govern provisional i regidors pertanyents Unió Socialista 
us feliciten cordialment. President Viladomat. Secretari Forment." i "Al posesionarme de este Ministerio, 
suspendiendo aunque sólo sea temporalmente con gran sacrificio las funciones de abogado popular y de escritor 
público constituyen la gran vocación de mi vida saludo emocionado y cordialmente al excelso educador de la 
democracia española triunfante y hermano y maestro tan admirado como querido.- Alvaro de Albornoz." 
"Informaciones. Unos telegramas a Gabriel Alomar", a La Última Hora, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1092 .- "Banquete a D. Gabriel Alomar", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1093 .- El Consell d’Instrucció Pública del Ministeri d’Instrucció va ser constituït per Miguel de Unamuno 
(president); Gabriel Alomar (president de la Permanent, però que no arribà a actuar) i com a membres de la 
Secció de Primera Ensenyança: Pedro Blanco Suárez, Luis Bello Trompeta, Dolores Cebrián, Sidonio Pintado, 
Fernando Sáinz i Manuel Ainaud; de la Secció de Segona Ensenyança: Joaquín Álvarez Pastor, Rubén Landa 
Vaz, Leonardo Martín Echevarría, Martín Navarro Flores i Enrique Rioja; de la Secció de Belles Arts: Aurelio 
Arteta, Anselmo Miguel Nieto, Andrés Ovejero i Amadeu Vives; i de la Secció d’Universitats: Cándido Bolívar 
Pieltain, Leopoldo García Alas, Luis Jiménez de Asúa, Santiago Pi i Sunyer, Claudio Sánchez Albornoz i Josep 
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Partit Republicà Federal de Mallorca– cursà telegrames de felicitació al ministre d'Instrucció 
Pública Marcel·li Domingo pel nomenament d'Alomar com a president de la Comissió 
Permanent.1094 L'endemà, el batle de Palma, Llorenç Bisbal, també envià un telegrama a 
Marcel·lí Domingo per felicitar-lo per aquest nomenament.1095 
Amb el pretext de celebrar aquest nomenament, però, també sens dubte, com a reconeixement 
de l'activitat i la trajectòria els autoanomenats “Amics de Mallorca” li organitzaren un 
banquet per celebrar-ho.1096  
Així, el dissabte, 2 de maig de 1931, a les 14 h. en el Gran Hotel se celebrà el banquet 
homenatge. Ocuparen la presidència, a l'esquerra de l'homenajat, el batle de Palma Llorenç 
Bisbal, Antoni Pou, Alexandre Jaume, Emili Darder i Francesc de Sales Aguiló, i, a la dreta, 
el president de l'Audiència i governador interí Gil de Tejada, el president de la Diputació 
Francesc Julià, la directora de l'Escola Normal de Mestres Usúa, el director de l'Institut 
Sebastià Font i el catedràtic de l'Escola de Comerç Daniel Martínez Ferrando. Inicià les 
intervencions Daniel Martínez Ferrando1097 i seguidament parlaren Andreu Crespí –en 

Xirau Palau. CASTRO MARCOS, Miguel de: El Ministerio de Instrucción Pública bajo la dominación roja. 
Notas de un espectador imparcial. Librería Enrique Prieto. Madrid, 1939, pàg.  10. 
1094 .- Els telegrames deien: "Ruégole acepte sincera y emocionada felicitación por justo reconocimiento 
virtudes cívicas y preclara inteligencia de nuestro ilustre paisano Gabriel Alomar gloria legítima de nuestra 
Patria paladin incansable de la verdad, libertad y justicia.— Salúdole atentamente, Francisco Juliá, Presidente 
Diputación Baleares" i "Nombramiento Gabriel Alomar Presidencia Comisión permanente Instrucción Pública 
honra y enaltece Vuecencia. Acepte los sentimientos de nuestra profunda gratitud por merecido homenaje al 
apóstol de la democracia, cuyas nobles armas jamás enmohecieron en ardorosa defensa de los altos ideales de la 
Humanidad e implacable persecución de la injusticia y el dolor. Salúdale atentamente, Francisco Juliá, 
Presidente Comité partido Republicano Federal Mallorca." "Diputación" a La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 
1931, pàg. 3. 
1095 .- El telegrama deia: "Comisión gestora última sesión acordó unanimidad felicitar a V. E. gran acierto 
nombramiento Gabriel Alomar Comisión Permanente Consejo Instrucción, pues su relevante personalidad 
literaria encaja perfectamente cumplimiento misión se le ha confiado." "En el Ayuntamiento", a La Almudaina, 
divendres, 1 de maig de 1931, pàg. 3. 
1096 .- "Este homenaje ha estado siempre en la voluntad de todos y no pudo realizarse durante las pasadas 
dictaduras por los obstáculos que opusieron las arbitrariedades gubernativas. Cuantos nos envanecemos con el 
título de Amigos de Gabriel Alomar, por el valor espiritual que alcanzan estas palabras, estamos en deuda con el 
pensador, eximio y altísimo poeta." S'enaltia a Alomar com a "forjador de ideas y alto ejemplo de ciudadano." 
La Comissió organitzadora de l'acte era formada per Antònia Torrens, Clotilde Fibla, Aurora Picornell, Daniel 
Martínez Ferrando, Emili Darder, Josep Costa, Francesc de Sales Aguiló, Hermen Anglada Camarasa, Andreu 
Crespí, Luis Ferbal, Joan Antoni Fuster, Joan Montserrat Parets, Francesc Villalonga Fàbregues, Antoni Pou, 
Bartomeu Seguí, Sebastià Font, Llorenç Bisbal, Jaume Garcia, Llorenç Villalonga, Ignasi Ferretjans, Dionisi 
Pastor, Jaume Rebassa, Guillem Roca, Sebastià Junyer, Alexandre Jaume, Ferran Pou i Miquel Àngel Colomar –
que actuava de secretari.– Les llistes de subscripció a l'homenatge estaven obertes en la Llibreria Escolar, la 
Galeria Costa i la redacció del diari El Día. "Banquete homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, dimecres, 
29 d'abril de 1931, pàg. 4. 
1097 .- Llegí les quartilles següents: "Ante todo, señores, una aclaración. Voy a hacer uso del habla 
castellana, contra lo que fuera mi deseo, porque las dos palabras que he de decir, insignificantes como mías 
adquieren en estos momentos gran importancia en el hermoso acto de homenaje a que asistimos, y yo quiero que 
se puedan oir claramente en toda España. Nuestro amigo Gabriel Alomar ha sido llamado por el Gobierno de la 
República para colaborar con sus luces a dar estructura al alma paciente de la Confederación; va a dejarnos, 
pues, el amigo, para unir sus esfuerzos a los de aquellos hombres que están poniendo los cimientos de algo muy 
grande, porqué se inició siendo ya un motivo de orgullo y un ejemplo maravilloso y único de civilidad para el 
mundo entero. 
 Hoy, el nombre de España, ya no es una visión de tristezas y miserias, de oscuridades a pleno sol, que 
es un símbolo de risueñas esperanzas. Nosotros somos ahora el país ultramoderno, futurista, como diría nuestro 
homenajeado, que los españoles no vamos ciega y solamente a la conquista de los bienes materiales, pues esto, 
nada significaría para un país de tan honda raigambre individualista, sino que aspiramos a la exaltación del 
espíritu, ese don divino, o mejor dicho, esa parte de Dios en el hombre. 
 Por eso es mucho lo que hay que esperar de esa amalgama de pueblos que se llama España ahora que 
rompe sus cadenas; por eso es para nosotros motivo de orgullo ser españoles: "ciudadanos libres de los pueblos 
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representació de l'Associació per la Cultura de Mallorca–,1098 Alexandre Jaume –en nom del 
Partit Socialista–,1099 Sebastià Font,1100 Joan Montserrat Parets,1101 Josep Tomàs Renteria –que 

libres de Iberia". (Ovación que dura largo rato.) Alomar: mucho son los sufrimientos y las amarguras que has 
pasado en la vida (yo soy un buen testigo) pero he aquí que en este espléndido día todo ha de parecerte poco. La 
satisfacción de estos momentos, debe henchirte de gozo, de ese contento dulce de las almas buenas, de que todos 
participamos. Y estos que nos hemos reunido aquí hoy, lo hemos hecho para demostrarte como se te quiere y 
cómo se te considera en tu propia tierra, en la que, si no eras profeta, parece que empiezas a serlo; de modo que 
en los breves instantes que te deje libres la árdua tarea si vuelan tus pensamientos a la isla amada, queremos que 
sólo veas bajos sus cielos claros, las sonrisas francas y acogedoras de tus amigos que confían en ti, de los 
innumerables que tenemos el gran honor de llamarnos amigos de Gabriel Alomar. (Muy bien. Aplausos.) 
 Todas las causas justas tienen su glorificación: bienaventurados los limpios de corazón, los que hacen 
de su vida una senda de espinas tras los ideales de redención y justicia, porque ellos serán colmados de amor, del 
amor profundo y único de los corazones humildes. (Aplausos.) En esta comida, Alomar, la Mallorca viva, la 
Mallorca que siente y que piensa, te reconoce su embajador espiritual; es decir, te proclama su más alto verbo. 
 El Mediterráneo, amigos, las Baleares, Mallorca, en estos momentos difíciles, envía a colaborar en la 
obra creadora de la República a un hombre que se ha hecho a sí mismo; un hombre que se ha sentido solo 
muchas veces, grande en verdad, en el sentido ibseniano, cuando todos le vieran pequeño; un hombre en el más 
noble sentido de la palabra; no pudede resistirse a decirlo porque la frase acude a mis labios atropelladamente: 
nada menos que todo un hombre. Estamos, pues, orgullosos con nuestra representación. (Muy bien. Bravos. 
Aplausos delirantes.) "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 
1931, pàg. 2. 
1098 .- Féu el parlament en català i començà recordant els anys que passaren esperant l'hora que Mallorca 
havia de reconèixer la personalitat d'Alomar. Seguidament, "canta un himno al desierto que envolvía a Alomar y 
que ahora va poblándose y se convierte en homenaje, triste por tener que desprendernos de él, dejando esta tierra 
de Mallorca, esta copa de oro, donde convivimos, vacía por completo. Vos habéis sido el único vínculo espiritual 
de Mallorca con el mundo. La habéis ennoblecido; habéis sido el árbol bajo el que nos guarnecimos, y 
recibísteis, con serenidad de patricio, todas las fobias y todas las iras que iban contra nosotros. 
 Alude a la representación que ostenta, la de la Associació per la Cultura de Mallorca, de unos amigos 
que consideran Mallorca como un trozo de Cataluña algo más a Oriente; diciendo que se saben de memoria 
aquellas palabras del futurismo de Alomar: "La tradición es una base fuerte ciertamente, pero solo es beneficiosa 
siempre que sirva para asentar el arco que ha de lanzarse como un iris a través de las nubes, cobijando las 
ciudades en divina transfiguración y empollando los gérmenes venideros constantemente nuevos, 
indefinidamente diversos." 
 Vais allá a preparar el élixir mágico que nosotros, oscuros profesores, verteremos en el alma de los que 
han de ser ciudadanos de la Ciudad Futura. Y estos amigos –termina– han querido que fuera yo, el más oscuro de 
todos, que en el acto de hoy os entregara para la lucha que vamos a emprender, una saeta." "El banquete de 
homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 2. 
1099 .- Començà la intervenció dedicant "galanas frases a las mujeres que asistían al acto, rindiéndoles 
pleitesía." A continuació, digué que Alomar havia estat "el valor más alto y revolucionario que ha brillado en el 
cielo de Mallorca. (Aplausos.) Recuerda las primeras elecciones que se lanzó el nombre de Alomar y añade que 
hoy le cabe la satisfacción de decir que en las próximas Constituyentes, sobre todos los demás de toda 
significación, Gabriel Alomar ha de ser el ciudadano perpetuo. (Los comensales, de pie, apoyan sus palabras con 
una gran ovación, obligando al señor Alomar a levantarse para recibirla.) 
 Es muy difícil, dice, resumir en pocas palabras la historia política. En la prensa y en sus libros se hallará 
toda ella y vereis siempre su espíritu rejuveneciéndose sin manchar su túnica patricia. Ha sido el más rectilíneo y 
consecuente continuador de Pi y Margall, y como él conoció la grandeza de la soledad. (Grandes aplausos.) 
 Alude a la poesía "Costa Brava", de Gabriel Alomar, y dice: ante las noches de la política española 
nosotros, marineros oscuros del ideal, vivimos siempre a través de las negruras la linterna solitaria de Alomar 
que relampagueaba a nuestros ojos. (Bien. Grandes aplausos.) 
 Permitidme Maestro Alomar –termina diciendo– que como discípulo vuestro os ratifique hoy mi 
devoción y reconocimiento y empleando aquel suave verso de Dante os diga: Tu ducca, tu signore, tu maestro."" 
"El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 2. 
1100 .- Llegí una quartilles, de les quals la crònica, destacava els paràgrafs següents: "Ciudadanos de 
Mallorca, amigos y correligionarios: 
 En la vida de los hombres y los pueblos hay momentos cúspides desde cuya altura se divisan ambas 
laderas, la de lo pasado y la de lo porvenir, y tales momentos invitan a recogerse un instante en la consideración 
panorámica de lo que atrás se deja y en el escrutinio de las posibilidades venideras, que se adivinan, antes de 
emprender la marcha hacia las tierras de promisión en que soñábamos durante el ascenso por la ladera penosa, y 
que desde la cúspide se nos ofrecen como realidad esplandente, a conseguir con la relativa facilidad con que el 

 223 

                                                                                                                                               



 

en nom dels republicans del districte II s'adherí a l'homenatge–, Antoni Pou,1102 Antoni 
Agustín,1103 el pintor Sebastià Junyer,1104 el batle de Palma Llorenç Bisbal,1105 Francesc 
Villalonga –a petició del periodista Fullana, també prengué la paraula–,1106 l'homenajat Gabriel 
Alomar1107 i, finalment, el president de l'Audiència i governador civil interí, Gil de Tejada.1108 

agua de la fuente, una vez surgida a la superficie, corre hacia los remansos tranquilos de la fértil llanura, sin más 
que socavar o sortear los obstáculos que se oponen a su progreso. 
 España, y muchos de los aquí reunidos, nos hallamos ahora en uno de esos momentos en lo que afecta a 
la estructuración de las nacionalidades españolas y al logro de los ideales que desde nuestro nacimiento a la vida 
reflexiva entreveíamos, antes entre congojas de desesperanza y hoy con la fé lúcida de poder convertirlos en 
realidades." "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 
2. 
1101 .- En una breu intervenció, digué: "Es Mallorca la de las nobles tradiciones, la que quiere redimirse de la 
vileza de no haberos comprendido a tiempo. Es que Mallorca cree llegado al punto de tomar el camino de la 
ciudad futura. Brinda por esta ciudad y dice que quisiera desde hoy poderse apellidar el más modesto de los 
discípulos de Alomar." "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 
1931, pàgs. 2. 
1102 .- Parlà en castellà perquè "quiero circunscribir mi parlamento en un círculo más amplio." A més, "En 
galanas frases compara la figura de Alomar a la costa mallorquina. Alomar es la genuina representación de la 
libertad; nuestra costa, la biografía perfecta del homenajeado. Compara la costa brava de Sóller y Pollensa al 
alma indomable del guerrero infatigable de la independencia; y la calma acogedora de la bahía pollensina al 
corazón amante de Alomar. (Grandes aplausos)." A l'acabar els discurs, Pou besà Alomar, estant una llarga 
estona abraçats, entre una gran ovació, de drets, dels assistents que s'havien aixecat drets. "El banquete de 
homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 2. 
1103 .- Digué que Gabriel Alomar era "una gloria mundial que traspasa las fronteras. Si pudiera realizarse su 
pensamiento, todas las fortalezas serían convertidas en escuelas, porque en su pensamiento solo anida la libertad 
y la justicia." "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 
2. 
1104 .- Llegí unes quartilles en català dient: "Como himno de luz infinita se despertaron las conciencias para 
festejar vuestro genio y ungiros con rosas bermejas para vuestra maestría." "El banquete de homenaje a Gabriel 
Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàgs. 2. 
1105 .- Digué: "Yo que soy el más modesto,que soy aquel humilde zapatero de la calle del Sol a quien 
Alomar visitaba con frecuencia. (Grandes aplausos. El señor Bisbal continúa visiblemente emocionado): He 
tenido el honor de ser el primer Alcalde de la República española. Expresa su satisfacción por poderle llevar el 
abrazo noble y sincero de Palma, de aquella que se manifestó el día de la República y que le rinde su tributo." 
Acabà el discrus dient que no podia continuar parlant perque li ho impedia la seva salut i dirigint-se a 
l'homenajat li digué: "¡Abrázadme, Alomar, que este es el abrazo de toda Palma! i estaren una estona abraçat 
enmig d'una altra gran ovació. "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1106 .- Francesc Villalonga, presentat com el fill del difunt diputat de la República de 1873 Antoni 
Villalonga Pérez, digué: "Mi cabeza me dice calla, mi corazón me dice: habla. No puedo dejar de hacer oir mi 
voz para vitorear los ideales senitdos muchos años y para adherirme al homenaje a Alomar." "El banquete de 
homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 2. 
1107 .- Digué: "Quisiera poder expresarme al mismo tiempo en los dos idiomas familiares de mi pluma, 
porque ahora el uso de la lengua castellana ya no tiene para mí el significado de una imposición, ni la fría 
tonalidad de la burocracia. Me permitiréis, pues, compartir mi parlamento entre las dos lenguas, para 
corresponder así al doble concurso de esa magnífica selección que convierte para mí el día de hoy en el más 
hermoso de mi vida. ¿Qué ha ocurrido verdaderamente en España? Permitidme una inmodestia: el advenimiento 
de la República en esta forma ejemplar que ha concentrado en España el alma de Europa, es el triunfo de algo 
muy unido a mi esencia de escritor: es la victoria de la política idealista. Recordad las frases usuales anteriores a 
nuestra revolución: "Las izquierdas defienden vaguedades. Lo interesante son los problemas concretos. Nadie se 
preocupa ya en el mundo por quimeras. Hay que apoyar bien los pies en el suelo. Nada de ilusiones"— Amigos 
míos: ved la gran lección que la realidad, precisamente la realidad, ofrece a nuestro pequeño mundo estupefacto. 
La santa ilusión ha triunfado y un gran viento ha purificado la selva de los tópicos. No ha sido verdad, 
afortunadamente, que los gobiernos agotados y perniciosos tuvieran una fuerza irresistible en la seguridad 
científica de los armamentos, ni que la ametralladora y el avión de guerra fuesen divinidades falsas, erectas sobre 
nuestro pueblo como ídolos siniestros. No; porque esas armas eran sólo materia y tras ellas estaba el alma 
generosa de los soldados del pueblo, que ante el gran latido patriótico se negarían a derramar la sangre de los 
ciudadanos y dejarían paso libre, inclinándose reverentes, a la voluntad soberana del país. Ante el arma de guerra 
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perfecta e invencible, España ha podido agitar al viento una mariposa sutil, la papeleta electoral, ágil mariposa o 
psiquis de la ciudadanía; y ha podido decir como Víctor Hugo: Esto matará aquella. El espíritu prevalecerá 
contra la materia.  Si no temiese enojaros con disquisiciones académicas, podría ahora perfilar un ensayo sobre el 
tipo histórico de nuestra revolución española, comparándola con las extranjeras. Ahí radica precisamente, 
amigos míos, el grande y legítimo orgullo que me invade. España se ha incorporado en la selección de los 
pueblos libres, no por el golpe de fuerza de una parcialidad, sino por un acto de capacidad soberana de toda la 
masa social. ¿Donde quedan ahora las viejas afirmaciones pesimistas, como aquella que afirmaba con Silvela 
que España era un país sin pulso? Yo mismo he comprobado con sorpresa jubilosa que la ruralidad española era 
muy superior al concepto en que la tenía; y que ha sabido corresponder dignamente a la dirección de esa 
intelectualidad gloriosa, que desde el estudiante al profesor excelso ha difundido la palabra salvadora. ¡Qué lejos 
quedan los días amargos del vía crucis español, las últimas tiranías coloniales, las represiones crueles y 
desaforadas, el prestigio de la autoridad entregado a asesinos! Nuestras Bastillas no han necesitado el empuje de 
un 14 de Julio, sino que han caído por sí solas al conjuro de nuestro grito, como Jericó al estridor de las 
trompetas. Y el canto de liberación universal, la Marsellesa, ha surgido de las piedras de nuestras calles, sin 
salpicaduras de sangre, como una Victoria alada. Cuánta sugestión guardan estos días vibrantes! España se ha 
estructurado como un organismo; Madrid ha ascendido a su condición de cerebro nacional, y desde sus orígenes 
de villa y sus esplendores facticios de corte ha pasado a ser ciudad y capital. Como una etapa superada, quedan 
el Madrid castizo y chispero el Madrid chulapón y de género chico, el Madrid irónico, guasón y despreocupado, 
que sonreía ante todos los Quijotes. Saludemos el Madrid ejemplar que ha erigido el Ateneo como verdadero 
templo de la diosa que es a tiempo inspiradora de ciencia y maestra de civilidad. Saludemos la integración de 
España en su verdadera tradición de grandeza. Saludemos el retorno triunfal de Don Quijote, no entre un coro de 
carcajadas, sino entre una aclamación de hossanas. Y saludemos también el buen Sancho de las payesías, que ha 
sido al fin capaz de comprender que el ideal tiene potencia para suscitar el milagro de las grandes 
transfiguraciones, sobre las bajas apariencias. Conviene decirlo muy altamente. La República no viene como un 
impulso de demagogia, ni como un desbordamiento de plebe. Viene como la gran ejecuctoria de aristocratización 
del pueblo, por contraste con los rebajamientos de una casta que legó a los inconfesables días de un Carlos IV, 
un Fernando VII, una Isabel II. Y conste que yo precisamente, por distinción espiritual, soy incapaz de 
ensañarme con los caídos!  Amigos míos, 1931 ha sido digno parangón con aquel caballeresco 1830 que nos 
sugiere el centenario del romanticismo. No podríamos soñar más alta digna celebración de esa efemérides, que la 
proclamación de nuestra República. Y me place evocar ahora el glorioso cortejo de sombras: los hombres de la 
Constitución de Cádiz, la generación de los emigrados, los poetas exaltadores, desde Quintana a Espronceda, los 
ciudadanos cuyos cuerpos de mártir oscilaron en las horcas, los militares caidos bajo el plomo, como el 
nobilísimo Torrijos, como Lacy, cuya sangre fecundó con semilla de libertad nuestro suelo y cuya sombra espera 
en Bellver el desagravio triunfal de nuestra generación vencedora. Evoco a los hombres de la primera República 
y sobre todo la magna triada de Salmerón, de Pí y Margall, de Castelar, que estremocieron[sic] la tribuna 
española con un idioma que entonces no podía recibir la contestación del pueblo, porque éste no habia recibido 
aun la alta categoría del coro, en la gran tragedia nacional. Evoco al ilustre educador don Francisco Giner de los 
Ríos, cuya mano he tenido la honra de estrechar, verdadero creador de la generación intelectual que ha forjado la 
República. Evoco, en fin, emocionado, a los dos heróicos jóvenes que en Huesca dieron su sangre para que ella 
fuese la única derramada en el parto de nuestra República; hermanos en el dolor y en heroísmo, verdaderos 
Castor y Polux de la libertad. Dioscuros alzados a una constelación de Géminis, en el Zodiaco de la nueva 
España. Bello ensueño el que ante vuestros ojos se presenta. Desaparecida la herencia secular del poder personal 
y absoluto, nuestras hermanas las repúblicas de América, tan vacilantes todavía en la afirmación de su régimen, 
podrán al fin recibir de España un magisterio de libertad. ¿Quién sabe si lo que separaron las viejas tiranías de la 
metrópoli podrá rehacerse al amparo de una gran confederación transoceánica, verdadero Commonwealt rival del 
británico, y a través de los mares de la Iberia reconstruída por otra federación que reintegre libremente a Portugal 
formará uno de los grandes núcleos de la cooperación universal por la paz y por la indefinida superación 
humana? 
 He dedicat una vida a acomplir els meus deures de "Quijote", a posar una llança espiritual al servei de 
totes les causes nobles. La vida m'ha recompensat amb l'esplèndida ofrena de veure realitzats els meus 
ensonmins més alts: la lliberació d'Espanya, l'enaltiment del meu idioma nadiu. Sentieu dir: N'Alomar es un 
idealista, un teoritzant, un home que no toca de peus en terra, un ciutadà dels núvols, un il·lús, un utòpic, un 
somniador, un posseit de la quimera. I bé; vetaqui la gran lliçó que la realitat em dona: la suprema política 
idealista es precisament la política idealista. El qui més cordialment dediqui la seva vida i la seva obra a la 
fecundació del poble, i esgrimeixi la ploma com una rella d'arada per obrir el solc on caigui la llevor nova, veura 
esclatar la terra en la nova cullita primaveral. L'ideal es la realitat d’ara i sols per l'ensomni pot un ciutadà 
adavançar-se a la ciutat futura, i construir-la." "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, 
diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 2. "Del homenaje a Gabriel Alomar", a El Obrero Balear, núm. 1.534. 
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Acabà l'acte, desfilant tots els presents per davant Alomar per saludar-lo. A l'acte, s'hi 
adheriren nombroses personalitats,1109 a més d'entitats, com el Partit Republicà Federal de 
Mallorca, el Partit Republicà d'Andratx, el Centre Republicà de Sant Joan, la societat de 
sabaters La Fraternidad, el personal de Correus de Palma, la Fundació Bernat Metge, la 
Joventut Escolar, la Colònia Menorquina, i les comissions gestores dels ajuntaments de 
Palma, Llucmajor, Inca, Sóller –que assistí a l'acte en corporació– i Valldemossa, entre 
d'altres. També s'hi associaren els setmanaris El Obrero Balear i Ciutadania.1110  
 
Els homenatges als socialistes Llorenç Bisbal i Jaume Garcia 
En aquell context d'eufòria republicana i de reconeixement a les trajectòries d'alguns dirigents 
històrics, el diumenge, 3 de maig, una comissió d'empleats de la Companyia de Gas i 
Electricitat, S.A. oferiren en l'Hotel Villa Victoria un banquet homenatge a Llorenç Bisbal pel 
seu nomenament com a president de la Comissió Gestora de l'Ajuntament de Palma.1111 
Ocuparen la presidència, a més de Bisbal, L. Clay i Lacy, a la dreta, i Jenkins i Pujol, a 
l'esquerra. Hi hagué intervencions de Lacy –que parlà en nom de la companyia–,1112 Miquel 
Busquets –expressà la satisfacció “por el alto puesto que ocupa en la administración de la 
ciudad, gracias a sus merecimientos” –, Marià Pérez,1113 el director Noble L. Clay –felicità 
l'homenajat– i Bisbal,1114 els empleats Dezcallar i la senyoreta Millet –en nom del personal 

Palma, divendres, 15 de maig de 1931, pàg. 3, reproduí íntegrament el discurs d'Alomar a excepció de la part en 
català que en féu un resum. 
1108 .- Digué que: "La República no daña a nadie, y da a cada uno lo que es suyo. Alomar no se ve honrado 
porque no necesita serlo: es el Gobierno el que se ve honrado. Ha hecho un acto de justicia." Acabà donant 
visques a Alomar, Espanya i la República. "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a La Almudaina, 
diumenge, 3 de maig de 1931, pàgs. 2-3. 
1109 .- Es relacionaren les següents: Antoni Maria Sbert, Joan Estelrich, Joaquim Balcells, Carles Ribó, 
l'escultor Decref, Tito Cittadini, Angel Arraiz, Luis Derqui, Pedro de Répide, Luis Huertas, Roberto Molina, 
Rafel Ballester, Efigenia Taltavull, J. Bestard, Margalida Comas, Joan Manent, el delegat del Govern a Menorca 
Cilimingras, Bartomeu Rosselló Pòrcel, Gabriel Fuster Mayans, Fèlix Escalas, Sureda Massanet, Bartomeu 
Castañer, Fernández Olivada, Pere Ferrer Pujol, mossèn Antoni Pons, Lluís Obrador Billón, Ernest Maria 
Dethorey, el mestre Capllonch, I. Pascual, Miquel Capó, Antoni Salvà, Melcior Gelabert, Federico Bérgamo, 
Miquel Font, Marqués Coll, Antoni Vaquer, Guillem Jover, S. Nouvilas, José Sagristá, Vicenç M. Arbona 
Oliver, Elvir Sans, B. Palmer Sastre, Conrad Domenech i altres. "El banquete de homenaje a Gabriel Alomar", a 
La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 3. 
1110 .- El setmanari Ciutadania, núm. 36. Palma, dissabte, 9 de maig de 1931, pàg. 1, en publicà una breu 
nota de l'acte, sota el títol "Homenaje a Gabriel Alomar". 
1111 .- El 29 d'abril, la comissió organitzadora féu públic que el banquet -que s'havia hagut d'aplaçar per 
motius de salut de Bisbal, es faria el diumenge 3 de maig a les 13 h en l'Hotel Villa Victoria. "Banquete al 
Alcalde Sr. Bisbal", a La Almudaina, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1112 .- Afirma que "los empleados de Gas y Electricidad debían llevar un distintivo que obligue a la ayuda 
moral y material, pero llevarlo sobre su corazón. Los Comités Paritarios deben ser innecesarios en esta 
Compañía." Va glosar els èxits de Gas i Electricitat i que "celebramos en este momento la elevación a la Alcaldía 
del señor Bisbal. El éxito del señor Bisbal es nuestro ya que dicho señor pertenece a la Compañía Gas y 
Electricidad." "Banquete-homenaje a D. Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, dimarts, 5 de maig de 1931, pàg. 1.  
1113 .- Pérez digué: "Queridos compañeros: Nunca he aplicado esta palabra con más justeza que en estos 
momentos. A este acto se le ha querido dar un carácter apolítico, pero es imposible pues no puede sustraerse a su 
influjo. Si no hubiese sido por el cambio radical en la política de nuestra Patria, Bisbal no hubiera sido Alcalde, 
ni estaríamos aquí reunidos por no tener libertad para ello. Bisbal es ahora Presidente de la Comisión Gestora 
Municipal, por sus merecimientos. Bisbal será Alcalde el día que se constituya el Ayuntamiento, siendo el 
Alcalde más popular que haya tenido el pueblo de Palma. No será un Alcalde hecho en un casino político, será lo 
que ha sido siempre: un hombre honrado, pues nosotros que hemos convivido con él sabemos lo que puede dar 
de sí. Los hombres que como Bisbal se han hecho a fuerza de golpes, suelen ser muy fuertes, más si han sido 
empleados en el crisol de la justicia. Hemos de estar orgullosos que desde el rincón oscuro de la oficina, haya 
salido a ocupar el sillón de la Alcaldía." "Banquete-homenaje a D. Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, dimarts, 5 
de maig de 1931, pàg. 1. 
1114 .- "Queridos compañeros: Os doy este tratamiento porque es un tratamiento entre obreros, y en este acto 
no hay jefes. Seré breve, pues, por prescripción facultativa, no puedo pronunciar discursos. Este acto es de los 
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femení de la companyia–, novament Pérez –manifestà que la companyia pagava les despeses 
del banquet i lliurà a Bisbal un estoig d'escriptori– i mr. Jenkins.1115 
El diumenge, 10 de maig, els obrers de la Companyia de Gas i Electricitat organitzaren en el 
restaurant Suís un acte d'homenatge al company i regidor de l'Ajuntament de Palma Jaume 
Garcia. La presidència de l'acte fou ocupada pels enginyers de la Central de Palma Jordi 
Aguiló, Joan Boned i Joan Garcia i pel de la central d'Inca, Rafel Manera, a més de Sebastià 
Ferretjans. Hi hagué discursos de Sebastià Ferretjans, dels enginyers Boned, Manera, Garcia i 
Aguiló i de l'homenajat Jaume Garcia –el qual afirmà “que siempre estará al servicio de la 
causa obrera que es la causa de la justicia.”–1116 
 
La petició de l'extensió a les Balears del decret de bilingüisme 
Arran del decret de bilingüisme en l'ensenyament per Catalunya, a Mallorca, la Diputació i 
l'Ajuntament de Palma demanaren ràpidament al ministre d'Instrucció Pública, Marcel·lí 
Domingo, que el fes extensiu a les Balears. Però, també proliferaren les peticions al ministre 
d'entitats, com la Joventut Escolar,1117 l'Associació per la Cultura de Malorca,1118 la Federació 
Balear d'Estudiants Catòlics,1119 la revista La Nostra Terra,1120 les redaccions de l'Almanac de 
les Lletres,1121 i del setmanari La Veu de Mallorca;1122 el Foment per la Cultura de la Dona de 
Sóller, el Montepio Músic Palmesà, Salud i Cultura, el Col·legi Odontològic; i dels partits 
polítics com el Centre Autonomista de Mallorca,1123Partit Republicà Federal, Joventut 
Republicana Federal, Centre Republicà Federal del 2on Districte de Palma, Centre Republicà 
Federal del 7è Districte de Palma, Orfeó Republicà, Foment del Civisme.1124 
El 6 de maig, l'editorial de La Almudaina, intitulat “La lengua materna”, va estar dedicat a 
comentar el decret del ministre d'Instrucció autoritzant l'ús del català en les escoles.1125 
S'afirmava que “ha de producir viva satisfacción en quienes, como nosotros, hemos 
defendido, desde larga fecha, el legítimo uso de nuestra lengua materna no solo en el seno de 
la familia, en los tratos sociales, en la literatura y en la prensa, sino en el lugar donde se labre 
la instrucción del pueblo, en la Escuela, para que la lengua del país sirva de vehículo de 
cultura y a la vez para una mayor y mejor posesión de la lengua oficial del Estado.”1126 

que me han producido más emoción, porque ha sido organizado por mis compañeros de oficina. Si alguna 
condición tengo, es la constancia, no una inteligencia privilegiada. Ocupo la Alcaldía, porque han triunfado, en 
parte, los ideales de toda mi vida." Acabà afirmant que "a todos me ofrezco, como particular y como Alcalde. 
Como particular todo, como Alcalde, en aquello que sea posible a un Alcalde justiciero y que no quiere salirse de 
la legalidad." "Banquete-homenaje a D. Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, dimarts, 5 de maig de 1931, pàg. 1.  
1115 .- Féu història del moment que vivia Espanya "comparándolo con las revoluciones francesa y rusa, 
demostrando que el pueblo español posee una cultura excepcional, siendo la admiración del mundo entero, por la 
prueba cívica dada en el cambio de régimen." "Banquete-homenaje a D. Lorenzo Bisbal", a La Almudaina, 
dimarts, 5 de maig de 1931, pàg. 1.  
1116 .- "Los obreros de Gas y Electricidad a Jaime García", a La Almudaina, dimecres, 13 de maig de 1931, 
pàg. 2. 
1117 .- "El bilingüismo escolar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 4. 
1118 .- "El bilingüismo escolar", a La Almudaina, diumenge, 3 de maig de 1931, pàg. 4. 
1119 .- El telegrama deia: "Federación Balear Estudiantes Católicos espera de V. E. a tenor manifestaciones 
hará extensivo Región Balear decreto enseñanza bilingüe.– Rubí, Presidente." "En pro del bilingüismo en la 
enseñanza. Telegrama", a La Almudaina, dimecres, 6 de maig de 1931, pàg. 3. 
1120 .- "El Bilingüismo en las Escuelas de Baleares", La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1931, pàg. 3. 
1121 .- "El Bilingüismo en las Escuelas de Baleares", La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1931, pàg. 3. 
1122 .- "El Bilingüismo en las Escuelas de Baleares", La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1931, pàg. 3. 
1123 .- "El Bilingüismo en las Escuelas de Baleares", La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1931, pàg. 3. 
1124 .- "El Bilingüismo en las Escuelas de Baleares", La Almudaina, dijous, 7 de maig de 1931, pàg. 3. 
1125 .- "Notas sueltas. La lengua materna", a La Almudaina, dimecres, 6 de maig de 1931, pag. 1. 
1126 .- Afegia, a més, que "El Ministro fija su atención en Cataluña, porque es la lengua catalana el idioma 
de uno de los pueblos más emotivos y creadores del territorio hispano, con la que descubre las intimidades de su 
conciencia y expresa sus sentimientos, pero, añade, que no se circunscribe la solución al respeto al catalán como 
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Continuava dient “No importaría añadir, por nuestra parte, que iguales motivos que Cataluña 
tiene Baleares, donde la lengua vernácula tiene tanto arraigo, modo de expresión de todos los 
isleños y único lenguaje que está al alcance de un elevado porcentaje de los habitantes de las 
islas, que crecidos antes de la enseñanza obligatoria no conocen ni rudimentos de la lengua 
oficial, y a su lado viven los niños, de los cuales para poder sacar provecho e instruirles en las 
escuelas primarias, de no recurrir a la lengua materna, el maestro se vé en apuros para 
iniciarles en la enseñanza, siendo un verdadero martirio para todos si el maestro no es de las 
islas o no conoce nuestra lengua materna.” Seguia expresant “De ahí nuestra opinión de que 
Ayuntamientos, Diputación y entidades de las islas soliciten del Ministro de Instrucción 
iguales derechos para Baleares que los concedidos a Cataluña, cuanto antes mejor, para que 
vean en Madrid el espíritu despierto y vigilante de las islas.” L'editorial acabava afirmant la 
necessitat d'extensió no solament a les escoles sinó també a altres àmbits de l'administració, 
com “los Jueces, los Magistrados, los Registradores, los Notarios, cuantos funcionarios han de 
estar en contacto del pueblo conozcan nuestra lengua materna para que sus servicios se rindan 
con la debida eficacia, ya que el desconocimiento de la lengua local, a tantas y tantas 
injusticias y errores puede originar, no obstante la mejor voluntad y rectitud de los 
mencionados funcionarios.” 
El 18 de maig, el ministre d'Instrucció Pública manifestà que breument es decretaria l'extensió 
de l'ensenyança bilingüe a les Balears.1127 
Així mateix, el 27 d'abril, l'Esperantista Klubo Palma cursà un telegrama al ministre 
d'Instrucció Pública, Marcel·lí Domingo, demanant que es declaràs oficial i obligatori l'estudi 
de l'idioma auxiliar internacional Esperanto en els estudis superiors i de primera i segona 
ensenyança.1128 
 
Els primers conflictes obrers 
El matí del 27 d'abril va sorgir un conflicte entre els obrers del Port de Palma i els 
concessionaris dels treballs de càrrega i descàrrega. Els treballadros protestaren que es 
deixassin sempre sense feina determinats obrers, pretenint que fos de la seva competència 
l'elecció dels treballadors que havien ser contractats. Quan arribaren els vaixells de la 
companyia La Isleña es negaren a efectuar la càrrega i, per això, es designà una comissió de 
carregadors i una altra d'obrers que s'entrevistaren amb el governador civil Francesc Carreras. 
Es va resoldre el conflicte amb l'acord que el concessionari elegiria lliurament un nombre 
determinat d'obrers, proporcional al que es necessitaven, per als treballs d'estiba i els restants 
s'anirien alternant en la feina.1129  
Un segon conflicte tornà a esclatar en el moll de Palma1130 el 8 de maig, quan els 
descarregadors es declararen en vaga.1131 El 9 de maig, el governador civil convocà una reunió 

lengua materna, sino que se extiende a las otras lenguas que en el territorio hispano se juzguen y se las juzgue 
con idéntico derecho."  
1127 .- "Baleares fuera de Baleares", La Almudaina, dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 7. 
1128 .- "Esperantista Klubo Palma", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1129 .- "Los obreros del Puerto", a La Almudaina, dimarts, 28 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1130 .- El dimarts, 2 de maig de 1931, es declararen en vaga devers 200 treballadors de les obres militars que 
es duien a terme per la Comandància d'Enginyers de Maó en la zona del Capiforo. Els vaguistes demanaven 
l'augment d'una pesseta per jornal per sufragar les despeses de locomoció que produïa el trajecte d'anada i 
tornada al treball des de la ciutat. No s'havien produït incidents i les autoritats intentaven resoldre el problema. 
"Huelga en Mahón", a La Almudaina, divendres, 8 de maig de 1931, pàg. 2. L'11 de maig, la Guàrdia Civil de 
Maó informà que la Comandància d'Enginyers havia concedit l'augment d'una pesseta sobre els jornals que 
rebien els obrers que treballaven en les obres de Capifort i que havien dessistit de la vaga i havien reemprés el 
treball. "Huelga solucionada en Mahón", a La Almudaina, dimarts, 12 de maig de 1931, pàg. 2. 
1131 .- Segons informà a la premsa el governador civil Carreras, el 8 de maig, el visitaren una comissió 
d'obrers descarregadors del moll per informar-lo que s'havien declarat en vaga. El governador els aconsellà que 
tornassin a emprendre la feina i que després formularien les bases de les seves peticions per dicutir-les per la via 
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de patrons i obrers en el Govern Civil, a la qual també hi assistí el batle de Palma, Llorenç 
Bisbal. S'arribà a una solució provisional: els obrers havien de tornar a la feina 
immediatament i en el termini de cinc dies es discutirien i resoldrien les bases presentades. 
Durant aquests temps, el jornal seria de 13 pessetes per la jonada completa, 7 ptes. pel mig 
jornal, i 4 ptes per cada hora extraordinària. La solució fou proposada per la comissió d'obrers 
als seus companys, que l'acceptaren. 
El governador convocà una nova reunió el dilluns, 11 de maig, a les 16 h en el seu despatx.1132 
El 13 de maig, hi hagué una segona reunió en el Govern Civil entre la comissió mixta de 
patrons i d'obrers del moll, sota la presidència del governador Carreras. Aquest manifestà als 
periodistes que el conflicte havia quedat resolt arran de l'acord d'un salari de 14 pessetes per 
jornal, de 7 ptes. per mig jornal i de 4 ptes. per les hores extraordinàries. A més, es decidí la 
desaparició de les colles en l'organització que tenien fins llavors i quedant reduïdes a un 
nombre determinat d'obrers per a les operacions d'amarrament, desamarrament, 
descàrregament de paquets postals, etc. Les noves bases de treball havien d'entrar en vigor a 
partir del proper dilluns dia 18 de maig.1133 
 
El problema de la primera ensenyança a les Balears 
Al començament de maig de 1931, la Inspecció de Primer Ensenyament de Balears, a petició 
del director general de Primer Ensenyament, féu una anàlisi de la situació i de les necessitats 
educatives urgents de la província. S'afirmava que “sin cultura no puede haber libertad” i que 
al començament del decenni de 1920, el nombre de mestres i mestresses de les Illes Balears 
era de 214, xifra que havia augmentat a 160 el 1931.1134 
 
Els efectes a les Balears de la crema de convents de l'11 i 12 de maig a Madrid, 
Andalusia i al llevant peninsular  
L'11 de maig, la relativa pau político-religiosa que havia caracteritzat els inicis de la 
República es va veure interrompuda amb l'incendi d'edificis eclesiàstics a diversos indrets de 
l'Estat. Fins aleshores, els conflictes havien estat molt menors i el Govern Provisional s'havia 
limitat a proclamar la llibertat de cultes i promulgar un conjunt de mesures de secularització. 
Per contra, l'Església havia adoptat una actitud d'espera cautelosa 
El 12 de maig de 1931, el ministre de la Governació envià una circular telegràfica xifrada –
núm. 81– al governador Carreras en què ordenava: “Ruegole redoble vigilancia para evitar 
repercusión sucesos Madrid estableciendo retenes en bancos, conventos, iglesias y edificios 
públicos. Caso intento alteración orden reprima con necesaria energia.”1135 Ràpidament, 
Francesc Carreras adoptà mesures per evitar incidències i, a la nit, va recórrer en automòbil 
els carrers de la ciutat per comprovar la tranquil·litat, tot i certs rumors que circulaven.1136 
L’endemà, dia 13, el ministre de la Governació tornà a transmetre una circular telegràfica –
núm. 83– en què demanava que qualsevol notícia a més d'informar-la per telèfon també es fes 
per escrit.1137 Aquell dia, el governador Carreras manifestà a la premsa que en tota la província 
hi havia una tranquil·litat absoluta i que esperava que “en Baleares imperará la cordura y 

legal. La comissió s'havia compromés a reunir-se i aconsellar als seus companys que tornassin al treball. Més 
tard, el president dels treballadors tornà a visitar el governador per lliurar-li un plec reivindicacions i informar-lo 
que els obrers s'havien negat a tornar a la feina. "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dissabte, 9 de maig de 
1931, pàg. 2. 
1132 .- "La huelga de los obreros del Puerto", a La Almudaina, diumenge, 10 de maig de 1931, pàgs. 1-2. 
1133 .- "Solución del conflicto de los obreros del puerto", a La Almudaina, dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 
2. 
1134 .- Vegeu les taules a l’apèndix. 
1135  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 16. AHN. 
1136 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 1. 
1137  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 16. AHN. 
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sensatez.”1138 A la nit, en la sessió plenària de la Comissió Gestora de Palma, el gestor 
socialista Jaume Garcia proposà que s'enviàs un telegrama de felicitació al Govern per les 
mesures preses en els fets de la crema de convents i un altre de protesta contra “los elementos 
perturbadores.”1139 
La nit del 13 al 14 de maig, a Sóller, va ser borrada la placa del carrer del bisbe Colom –
essent substituïda pel nom de Galán i García–, i a les façanes del Col·legi de les Germanes 
Escolàpies i de la casa del bisbe d'Osca Mateu Colom Canals, hi aparegueren inscripcions 
oscenes i una amenaça de mort al prelat.1140 Una comissió del Partit Republicà denuncià 
aquests fets a la Guàrdia Civil, que practicà diligències i detingué com a autors els joves 
sollerics Lluc Cañellas Llinàs, Josep Fluxà Cerdà i Arnau Herranz Planas, el santamarier 
Guillem Salas Cabot i l'asturià Justo Santamaría Cruces, que passaren a disposició del 
Jutjat.1141 
Altra vegada, el dia 14, el ministre de la Governació tornà a telegrafiar una circular –núm. 86– 
als governadors civils que els ordenava mesures contundents i enèrgiques contra els elements 
perturbadors. Deia: “Gobierno provisional República usando facultades concedidas por 
soberania nacional ha asumido plenos poderes para atender al bien público y á la salud de la 
República con máxima energía. Proceda V.E. por cuantos medios tenga á su alcance á 
mantener orden público limpiando provincia de elementos perturbadores á cuyo fin acordará 
las necesarias detenciones y expulsiones del territorio de su jurisdicción dando inmediata 
cuenta este Ministerio.”1142 
El dia 15, Carreras manifestà a la premsa la seva satisfacció per “la sensatez y cordura 
demostrada una vez más en estos días por el pueblo balear, de lo cual me congratulo, pues con 
hechos y no con palabras se demuestra la cultura y el buen sentido de un pueblo.”1143 
El 16 de maig, el diari La Almudaina reproduïa unes declaracions que havia fet Gabriel 
Alomar al diari madrileny El Sol sobre els fets de la crema de conventsl a Madrid. Es tractava 
d'una ben documentada visió dels fets. Així, Alomar afirmava que “con todo el dolor de mi 
alma la considero desventajosa [la jornada del fets a Madrid]” i criticava els fets i els 
contraposava als dies de la proclamació de la República. “Acaso sea verdad que toda 
revolución envuelve un momento dictatorial para infundir en el alma del país aquellas 
renovaciones consustanciales con el ideal triunfante. Acaso es cierto que la cualidad mixta o 
heterogénea del Gobierno impidió ese momento revolucionario. Acaso es innegable que el 
país ha visto una simple crisis de régimen. Pero, de todos modos, no me parece leal; antes me 
parece el colmo de la ingratitud corresponder a la delicadísima vitalidad de un régimen 
naciente con un desbordamiento pasional para el cual no hubo audacia en los días 
vergonzosos de la tiranía. Los verdaderos amigos de la libertad deben usar este lenguaje, sin 
miedo a las impopularidades del momento. Ningún Gobierno, y menos un Gobierno de ideal, 
puede permitir que la iniciativa gubernamental esté en las calles. El mayor enemigo de la 
democracia es la demagogia. Y la demagogia acaba siempre por la improvisación de los 

1138 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 1. 
1139 .- "En el Ayuntamiento", a La Almudaina, dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 2. 
1140 .- Precisament, el 21 de maig de 1931, un germà del bisbe Colom es personà a la redacció del diari La 
Almudaina per suplicar que es publicàs la còpia d'un telegrama que havia enviat el 14 de desembre de 1930 el 
bisbe d'Osca sol·licitant l'indult dels capitans Galán i Hernández per aclarir determinades versions que 
circulaven. El telegrama deia: "N.º 491.– Huesca 14 diciembre 1930.– Urgente. 
 Mayordomo Mayor Palacio Real.– Ruégole impetre de Su Majestad ejercicio regir prerrogativa indulto 
condenados a muerte. Diócesis consternada con su Prelado ruéganselo con encarecimiento caritativo. Dios le 
premiará acto nobilísimo misericordia.– Obispo." "El Obispo de Huesca y el indulto de Galán y Hernández", a 
La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 2. 
1141 .- "Detenidos por demasias y amenazas", a La Almudaina, diumenge, 17 de maig de 1931, pag. 4; 
"Detención de cinco jóvenes en Sóller", a Correo de Mallorca, dilluns, 18 de maig de 1931, pàg. 3. 
1142 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 16 A. Exp. núm. 16. AHN.  
1143 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 2. 

 230 

                                                 



 

caudillajes pretorianos, que son las mayores vergüenzas políticas y que infortunadamente 
parecen vinculados a la raza ibérica. En vísperas de unas elecciones constituyentes, es aún 
más pernicioso aquel desafuero. ¿Por qué no acumular en la lucha de los comicios esa fiebre 
civil, que podría ser entonces exaltación nobilísima de un anhelo popular, en vez de ser un 
desbordamiento de plebe?”  
Aleshores, feia una valoració del 14 d'abril que contraposava als fets dels dies 11 i 12 de 
maig. “España fué el 14 de abril la admiración del mundo. El pueblo aclamó su propia 
libertad, obtenida por sí mismo. Pero entonces quedaba otra prueba superior la capacidad 
nacional para esa soberanía. ¿Hemos de creer que el pueblo español experimentó entonces, no 
la infusión milagrosa de unas lenguas de fuego de Pentecontés; no la Pascua granada de la 
libertad, sino una embriaguez repentina y pasajera, y que venido después una grosera 
inhabilidad de advenedizos, “nuevos ricos” del Poder? Bien quisiera que esa nueva España 
tuviese conciencia plena de algo que no sé si llamarlo patriotismo, ya que tantos Gobiernos 
ineptos y odiosos prostituyen esa palabra. Pero compréndase que hay algo peor que laborar 
directamente por el retorno de la monarquía, y es procurarlo indirectamente por la deshonra 
directa de la República. Yo no diré, ciertamente, que los autores de estos desmanes sean 
agentes provocadores; pero sí diré que parecen almas infantiles, incautamente sometidas a ese 
vago ambiente de incitación provocadora que difunden las extremas derechas. 
Los profetas de desgracia, los malos augures que imprecaron la desdicha sobre la cabeza de la 
Revolución naciente, anunciaban que después de la época de nuestro “kerenkismo” vendría el 
caos, vendría el “anarquista de Tarrasa”. ¿Será tan ingenua nuestra multitud que abra la puerta 
a esos fantasmas de mal agüero? Es necesario que todos los verdaderos amigos de la 
República se percaten del momento gravísimo que atravesamos, y tributen al nuevo régimen 
el mayor sacrificio: el de llenarse las honduras del alma con el sentido de la responsabilidad 
histórica; con el peso de la coparticipación alícuota en la plena soberanía recobrada. 
Pensemos todos que el mundo tiene la vista fija en nosotros, y en nuestra mano está la 
alternativa entre el baldón y la gloria.”1144 
El 17 de maig, La Almudaina dedicà l'editorial, intitulat “Justo elogio” a comentar 
sastisfactòriament l'actitud prudent del governador Carreras en el manteniment de l'ordre en 
aquells convulsos dies.1145 
 
5.5. La proclamació de la República a altres poblacions de Mallorca 
Les noves autoritats republicanes dels ajuntaments de l'illa varen procedir ràpidament al canvi 
de tota la simbologia que permetès recordar la Monarquia.1146 
Com hem vist, el 14 d'abril, es va procedir a la retirada dels símbols de la Monarquia. D'una 
banda, es llevaren els retrats del rei Alfons XIII i de la família reial, especialment dels salons 
de sessions i despatx de batlia, a més de les dependències municipals. També es varen retirar 

1144 .- "Comentando los sucesos", a La Almudaina, dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1. 
1145 .- En l'editorial s'afirmava que "es preciso, por ser de justicia, y los actos justicieros deben resplandecer, 
que exterioricemos el sentir de la población sin distinción de matices, de gratitud hacia el Gobernador Civil que 
con su tacto ha hecho que resplandecieran aquellas virtudes de nuestro pueblo. El Sr. Carreras, precisamente, 
dado su carácter de hombre de izquierdas, ha dado la sensación de una autoridad ecuánime, mantenedora del 
orden, el cual no está reñido con los ideales políticos. La República naciente necesita de estos hombres que den 
al país la seguridad de que encarrilan la vida por los cauces normales, amparando todas las libertades, teniendo a 
raya a todos los extremismos, sea del lado que fueren, haciendo que todos acaten la autoridad, condición precisa 
en un régimen de democracia, para que esta no se trueque en demagogía. La habilidad con que ha sorteado el Sr. 
Carreras, como buen piloto, las jornadas difíciles, le ha granjeado la estimación y el respeto de Palma. Es de 
justicia consignarlo, y lo hacemos con verdadera satisfacción." "Justo elogio", La Almudaina, diumenge, 17 de 
maig de 1931, pàg. 1 
1146 .- JACKSON, Gabriel: La República Española y la Guerra Civil. Biblioteca Historia de España. RBA 
Coleccionables, S.A., Madrid, 2005, pàgs. 43-48. 
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la bandera bicolor i els escuts monàrquics i s'hissaren la bandera republicana i, en algun llocs, 
també la senyera mallorquina. 
De l'altra, es va procedir a la modificació dels noms dels carrers de signifació monàrquica i 
conservadora. Així mateix, foren freqüents els homenatges –amb rètols provisionals de noms 
de carrers o minuts de silenci– als “màrtirs” de la República, els capitans Galán i García 
Hernández. 
No mancaren les manifestacions festives i de joia, que varen recórrer els principals carrers de 
la vila, al front de la qual hi anava alguna banda de música o músics que interpretaven, 
sobretot, “La Marsellesa” i, en certs casos, “La Internacional” o, fins i tot, “La Balanguera.” 
Les noves autoritats republicanes publicaren bans en què, a més de la salutació al poble, feien 
pública la proclamació de la República com a expressió de la voluntat popular. 
Les primeres actuacions de les comissions gestores i nous ajuntaments va ser l'aplicació de la 
legislació republicana i la consolidació oficial de les actuacions de republicanització dels dies 
14 i 15 d'abril, com els acords oficials del canvi de noms de carrers i de modificació de 
l'escenografia de la sala de sessions –amb la retirada dels símbols monàrquics.– També es va 
procedir a l'arqueig de la caixa municipal i es decidí la creació de comissions municipals per a 
la revisió dels acords dels consistoris de la dictadura de Primo de Rivera i dels darrers governs 
monàrquics.1147  
Així mateix, s'acordà la destitució de personal administratiu –especialment recaptadors i 
interventors de fons municipals– nomenat pels consistoris de la dictadura i dels darrers 
governs de la monarquia.1148 
Alguns batle també prengueren acords simbòlics de transparència i austeritat en la gestió i la 
despesa pública. Així, decidiren la reducció de les seves assignacions protocolàries i feren 
públics, en forma de pàsquins o en publicacions periòdiques, els pressuposts i alguns acords 
de tipus econòmic. 
 
Andratx 
El dimarts, 14 d'abril, devers les 16 h. començaren a circular pel poble notícies, un poc 
confuses, sobre la proclamació de la Republica i l'abdicació del rei. Hi havia molt de 
moviment comentant els rumors pel poble.  

1147 .- El 22 d'abril, el president del Govern Provisional de la República, Niceto Alcalá Zamora, publicà un 
decret en que disposava: 
 "Primero.— Se declaran revisables por los respectivos departamentos ministeriales todos los 
nombramientos que no se hubieran obtenido por oposición o concurso con garantía equivalente a aquélla, y todos 
los ascensos o promociones que no fueren por rigurosa antigüedad, obtenidos desde el 13 de septiembre de 1923 
hasta el 14 de abril de 1931. 
 La revisión en su caso, deberá tener efecto antes del 1.º de julio, fijando la situación y categoría en que 
hayan de quedar los funcionarios ascendidos por la Dictadura. 
 Se entenderán confirmados los nombramientos y ascensos que hubieren sido objeto de especial 
declaración al llegar a aquella fecha. 
 Segundo.— Aunque el nombramiento o ascenso quede sin efecto, la decisión que así lo acuerde no 
perjudicará a la validez de los actos o resoluciones en que hubiere intervenido el funcionario ni a la licitud del 
percibo de haberes ni al cómputo de años de servicio ni al sueldo regulador." Reproduït, sota el titular "Los 
nombramientos hechos por la Dictadura", a La Almudaina, diumenge, 26 d'abril de 1931, pag. 6. 
1148 .- L'1 de maig, es publicà un telegrama circular del ministre de la Governació que deia: "Llegan a 
conocimiento de este Ministerio, que algunos Ayuntamientos suponiendo anuladas las dispociones que regulan 
la corrección y separación de los funcionarios y demás empleados municipales, han acordado aquellas medidas 
sin atenerse a ninguna formalidad legal o reglamentaria prevengo a vuecencia para que lo haga saber a los 
Ayuntamientos y comisiones gestoras interinas y para que lo publique en el B. O. de la provincia, que continúan 
vigentes cuantas disposiciones amparan derechos adquiridos por los funcionarios y demás empleados 
municipales, de suerte que no deben ser corregidos ni en modo alguno reparados sin previa audiencia de las 
mismas y formación de expedientes resolviéndose éste tal y como estuviera determinado." "Un telegrama del 
Ministro de la Gobernación", a La Almudaina, divendres, 1 de maig de 1931, pag. 3. 
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Des de Palma els andritxols Francesc Crexell i Bernat Jofre havien telefonat al Comitè del 
Partit Republicà, dient-los que hissassin la bandera republicana a l'Ajuntament, ja que a Palma 
ja onejava al balcó de Cort i a Barcelona i a altres províncies ja s'havia proclamat la 
República. Poc després, diversos republicans anaren a cercar la bandera tricolor a casa 
d'Antoni Roca –Català– i es dirigiren a la Casa de Vila per hissar-la. Poc a poc, s'anaren 
congregant moltes persones davant l'Ajuntament i amb gran entusiasme, de tant en tant, 
donaven visques a la República. Es va telefonar per comunicar la proclamació del nou règim a 
s'Arracó i al port d'Andratx. En la sala de plens, es varen reunir el president del comitè local 
del Partit Republicà Pere Ferrer, el vicepresident Gabriel Porcel i altres membres del partit, 
amb el batle Maties Ensenyat i el secretari Santigo Puente i altres persones. 
A les 17 h, la banda de música féu diversos passacarrers, fet que contribuí que nombrosa gent 
s'anàs concentrant davant la casa consistorial –que ocupava la plaça de la Constitució i el 
carrer de la Riera.– Diversos joves feren grans cartells amb diferents lemes. Acte seguit, 
aparegué en el balcó de l'Ajuntament, Pere Ferrer i Gabriel Porcel, acompanyats pels 
membres del comitè republicà Francesc Crexell, Jaume Tortella, Gabriel Alemany Roca, Pere 
Josep Alemany Rosselló, Gaspar Forteza, Pere Joan Colomar i Jaume Porcel Alemany. Es 
dirigiren al públic Gabriel Porcel –notablement emocionat, que donà compte de la 
proclamació de la República a l'Estat i recomanà seny per demostrar que l'ordre, la pau i la 
unió eren virtuds republicanes– i Pere Ferrer –també molt emocionat, lloà el règim republicà.–
1149 Seguidament, s'organitzà una manifestació, precedida per la banda de música, i 
encapçalada pels regidors republicans elegits Gabriel Porcel, Francesc Crexell i Bartomeu 
Bosch –Petita.– Quan la manifestació arribà a la plaça de Miquel Moner, el vicepresident del 
comitè republicà, Gabriel Porcel, féu un discurs, en què indicà els moments solemnes i 
memorables en què es trobaven i que eren en la plaça que duia el nom d'un republicà 
andritxol, que havia lluitat molt a favor de l'ideal republicà. També recordà els republicans 
Lluc Tortella i Jaume Roca, que recentment havien mort. Davant l'Ajuntament, la 
manifestació es dissolgué entre visques a la República, a Galán i a García Hernández. A les 
20 h. hi hagué una reunió del comitè republicà local a la sala de plens per rebre instruccions i 
des de Palma hi assistirien com a delegats els joves andritxols Jaume Calafell Roca i Bernat 
Jofre Roca.1150 Seguidament, es va procedir a la presa de possessió del nou batle. A l'acte, hi 
hagué intervencions de Bernat Jofre,1151 Pere Ferrer –que proposà com a batle a Gabriel 

1149 .- Segons la crònica del periòdic El Pueblo, digué que "la República era lo bello, lo hermoso, la justicia, 
la libertad, la igualdad; que este cambio radical de régimen sería la salvación de la patria. Recomendó al 
numeroso gentío que lo escuchaba que no diera ningún muera, siempre vivas; que los republicanos debemos 
demostrar que somos de orden, educados, juiciosos, respetuosos, reflexivos, serenos." Acabà donant visques a la 
República, que foren contestats per la gent congregada. "La Proclamación de la República en España. Su 
proclamación en Andraitx", a El Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 1.  
1150 .- L'acte fou presidit per Pere Ferrer Pujol, que era acompanyat per Gabriel Porcel Castell, Pere Josep 
Alemany Rosselló, Gabriel Alemany Roca, Gaspar Forteza Cambra, Maties Ensenyat Quetglas, Francesc Crexell 
Alemany, Jaume Tortella Pieras, Pere Joan Colomar Rosselló, Jaume Porcel Alemany, a més dels delegats de 
Palma Bernat Jofre i Jaume Calafell, i del batle sortint Maties Ensenyat Ensenyat i el secretari de la corporació 
Santiago Puente. "La Proclamación de la República en España. Su proclamación en Andraitx", a El Pueblo, 
núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1151 .- Segons la crònica d'El Pueblo, digué que "se congratulaba de poder saludar en este acto y con tal 
motivo, al veterano luchador, al viejo republicano presidente de este Comité, D. Pedro Ferrer, y al propio tiempo 
a todo el pueblo Andritxol, en cuya alma sabe, que siempre anidó un espíritu de acendrado republicanismo, 
nacido al calor de la vida que gozaron en aquellas naciones a donde acudieran en busca de mejor fortuna, todas 
ellas republicanas, y vivido luego en su hogar, a pesar de que alguien pudo suponer olvidadas las libertades que 
todos conocieron en extraña tierra, y que desde hoy gozarán de la Patria Hispana." Continuà dient "El pueblo ha 
tomado con el acto de ahora, posesión de la Consistorial, de esta casa llamada de la Villa, que debe ser y será, 
cuna de ciudadanía, escuela de civismo, núcleo, célula y base de la novel República, y en la que ha de laborarse 
con todo patriotismo, con la alteza de miras, que el lema de "Libertad, Igualdad y Fraternidad" proclama." Acabà 
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Porcel–,1152 Gabriel Porcel1153 i el batle sortint Maties Ensenyat –que agraí les paraules de 
reconeixement de Ferrer i de Porcel i lliurà les insignies al nou batle.–1154 A petició d'alguns 
veïns de s'Arracó, es designà batle pedani el metge Eduardo Mallo. Pere Ferrer i el nou batle 
Gabriel Porcel li demanaren que treballàs perquè desapareixessen les tensions entre els 
arraconers i es borrassin per sempre els colors blancs i negres, ja que no existien a la bandera 
de la República. L'acte acabà a les 21,15 h. 

amb visques a la República. "La Proclamación de la República en España. Su proclamación en Andraitx", a El 
Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1152 .- Afirmà que els millors moments de la seva vida els vivia aleshores, "al contemplar la victoria de un 
pueblo libre, que siente la alegría de la libertad lograda, por la que él durante tantos años tuvo la satisfacción de 
sacrificar su existencia." Afegí que "La República no es el terror ni el encadenamiento, como venían pregonando 
los que se decían amigos del pasado funesto régimen, es, la "Libertad", para que todos puedan expresar sus 
pensamientos y desarrollar sus actividades, lejos de un régimen de coacciones y atropellos, como hasta ahora se 
vivió; la "Igualdad" ante la Ley, sin distingos para los poderosos, sin gravámenes para los humildes; y la 
"Fraternidad", porque en el régimen que la República implanta, todos deben ser hermanos. Por tales principios, 
por la alegría que lleva en sí esta fecha gloriosa, que quedará grabada con letras de oro, en el libro de los anales 
Patrios; por el contento que anida en vuestros corazones como en el mío; es por lo que tengo que suplicaros, que 
encareceros, que no lanceis ningún muera, que ningún insulto manche vuestros labios y deshonre la bandera, que 
hoy se ha izado gallarda en el balcón de esta Casa; y que, habiéndose alzado inmaculada, debe inmaculada 
guardarse, pues la naciente República así lo quiere, y no sería republicano, quien dejare de cumplir u olvidare sus 
preceptos, quien arrancara algunos de los florones, con que ya nace orlada. Fraternidad, Igualdad y Libertad, este 
es el lema, respetadlo pues, y enaltecedlo más, lanzando el alma, al ayudar a mis gritos de Viva la República." 
Afegí, que per ordre del Comitè Republicà de Palma s'havia de designar el batle de la vila i, en primer lloc, digué 
que volia "dejar bien sentado, que el nombramiento que voy a proponer al pueblo, para que este decida, en uso 
de la soberanía que por tanto tiempo se le usurpó, no representa menosprecio, ni ofensa para D. Matías Enseñat 
Enseñat, alcalde saliente, que merece todo el respeto del pueblo, pues siempre laboró en contacto con él, 
procurando adelantarse a sus deseos y aspiraciones, siendo uno de aquellos andritxoles, que como bien ha dicho 
el ciudadano D. Bernardo Jofre, sentía anhelos de libertad, de República, y mantenía en su pecho el fuego 
sagrado de tal principio, que no había podido apagar la ceniza de los años, ni la podredumbre del régimen para 
siempre desaparecido. Representa ello, la necesidad, el deber de sustituirlo, para que la nueva República, aliente 
con y por sus hombres. Igualmente procedería en la misma forma, si se tratase de mi más caro pariente o amigo; 
pues entiendo que los que lucharon por el ideal conseguido, son los que ahora, deben laborar en primera fila, 
para conseguir que a todos alcancen los beneficios logrados. Por ello, sin ofensa para nadie, creo y entiendo que 
debe ser de acendrada idea Republicana el Alcalde de esta Villa, a fin de que tal ideal le dirija, para al contacto 
de la opinión laborar por el progreso de aquélla. Al pueblo corresponde decidir sobre ello, yo por mi parte 
propongo a nuestro querido compañero, al digno Republicano D. Gabriel Porcel Castell (a) Villera, al que…" Es 
produeix una gran ovació. "La Proclamación de la República en España. Su proclamación en Andraitx", a El 
Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàgs. 1-2. 
1153 .- Després de ser proposat com a batle per Pere Ferrer, prengué la paraula per dir: "Prometí ha tiempo, 
no aceptar cargo alguno edilicio, sino fuera por la unánime voluntad de un pueblo libre, expresada bajo el 
régimen que hoy, nos ampara para bien de todos, y para mayor gloria de España." Continuà dient "Por ello, a 
pesar de sentirme honrado con la designa propuesta por el Presidente de nuestro comité, debo manifestar: Que si 
uno, uno solo de todos los que componeis el pueblo Andritxol, estima no debo ocupar el cargo de Alcalde; si 
alguien cree que no me corresponde a mí la presidencia de nuestro Concejo; si cualquier vecino considera no 
debo aceptarla; yo la renuncio, bien entendido que no por ello ha de desmerecer en cuanto a mí, el ciudadano que 
de tal modo piense, o de tal manera lo estime. Por tales razones pregunto al pueblo aquí congregado. Debo 
ocupar la Alcaldía?" La pregunta fou contestada afirmativament i amb un fort aplaudiment. Després, seguí, dient 
que: "da las gracias a todos por el nombramiento que se le ha conferido, y corroborando en las palabras del Sr. 
Ferrer, tiene que saludar a don Matias Enseñat, y pedir al pueblo un aplauso para quien tan acertadamente supo 
regir la Alcadía, y que se le despida en esta forma, no tan sólo porque bien merecido lo tiene, sino porque el 
pueblo Andritxol, en su civilidad, sabe respetar las personas y reconocer sus méritos. "La Proclamación de la 
República en España. Su proclamación en Andraitx", a El Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril 
de 1931, pàg. 2. 
1154 .- Digué que va procurar "siempre atender al vecindario, actuando en la medida de sus fuerzas para el 
mejoramiento de la Villa. Si alguien agravié, que tenga por bien seguro que no fué con el ánimo de atropellarle, 
si no equivocación, más sentida por mí, que por aquél a qiuen afectara." Acabà saludant la nova República i als 
companys de consistori i, seguidament, abandonà la sala de plens. "La Proclamación de la República en España. 
Su proclamación en Andraitx", a El Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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El dimecres, dia 15, al matí, la banda de música municipal –dirigida per Bernat Pujol –des 
Parral– interpretà “La Marsellesa” pels principals carrers i places de la vila. Així mateix, a 
moltes cases particulars, igual que en el Teatre Argentí, el Centre de Picapedrers i el Centre 
Recreatiu Cultural, onejava la bandera republicana. 
A l'horabaixa, els directius del Partit Republicà i nombrosos veïns de la vila es traslladaren a 
s'Arracó i quan hi arribaren Pere Ferrer i Gabriel Porcel, foren especialment ovacionats. Des 
del balcó del cafè de Can Viguet feren discursos el batle de s'Arracó Eduardo Mallo, el batle 
d'Andratx Gabriel Porcel i el dirigent Pere Ferrer. 
A la nit, en el Teatre Argentí, organitzat per la Societat Recreativa Cultural, es féu un ball en 
commemoració de la proclamació de la República. Hi va assistir el batle Porcel i el comitè 
republicà. El ball durà fins a les 12 de la nit. 
El primer ban del batle d'Andratx, Gabriel Porcel, fou el següent: 
“Proclamada el 14 del corriente la SEGUNDA REPUBLICA ESPAÑOLA, estableció para 
admiración del mundo, un nuevo principio, un nuevo lema, desarrollado al repetir tres veces 
la palabra ORDEN. 
Andraitx no podía menos demostrar su civismo, acatando tal principio y demostrando que al 
igual que los restantes pueblos de la Nación, estaban sus vecinos capacitados para regirse 
libremente, lejos de impuestas tutelas, apartados de despotismos, aunque vinieran disfrazados 
con un falso oropel de libertad. 
Puede ya ahora y desde entonces el pueblo Andritxol, respirar libremente los aires de libertad 
conseguidos, alegrándose de que el viejo león español pueda echar al aire su melena, al 
contemplar rotas las cadenas con que quiso sujetarlo el despotismo vencido. 
Vuestro Alcalde, el que por voto popular y por aclamación elegisteis, debe en primer término 
daros las gracias por el orden guardado, por la civilidad demostrada, prueba indubitable de la 
ciudadanía que en vuestros pechos anida, y recordaros que siempre y en todo momento, le 
encontraréis dispuesto y pronto para atender los deseos del vecindario, para todo aquello que 
vaya en bien de la Ciudadanía, o sea para el progreso de esta villa. 
Al propio tiempo os suplica y encarece seaís para quien en vuestro nombre representa la 
República en Andraitx, la mejor guía para la buena marcha de la Administración. 
Os saluda—Gabriel Porcel.”1155 
El dijous, 16 d'abril, a les 19 h. es constituí la Comissió Gestora, integrada per Gabriel Porcel 
Castell, Bartomeu Bosch Alemany, Joan Porcel Alemany i Eduardo Mallo Marquès.1156 
S'acordà per unanimitat nomenar president Gabriel Porcel.1157 
 
Felanitx 
La notícia de la proclamació de la República arribà a Felanitx per un telegrama particular d'un 
felanitxer resident a Madrid i aviat s'estengué el rumor per la ciutat i l'espectació de la 
població anà en augment. A mitjan horabaixa, l'advocat i governador provisional Antoni Pou 
cridà a la central telefònica de la població al batle –però a causa de la seva absència, fou 
substituït pel primer tinent de batle– i li ordenà que lliuràs el comandament de la ciutat al 
president de la Unió Republicana. Immediatament, fou cridat a la Casa de la Vila Pere Oliver 
Domenge i, en presència del secretari de la corporació, el tinent de batle Joan Lladó li féu el 
lliurament de la batlia que li havia ordenat l'autoritat provincial. Mentrestant, la notícia de la 

1155 .- "La Proclamación de la República en España. Su proclamación en Andraitx", a El Pueblo, núms. 262-
263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1156 .- El secretari de l'Ajuntament donà compte d'una comunicació del president del Comitè Republicà-
Socialista d'Andratx en la qual anunciava que com que s'havien formulat protestes contra les eleccions 
municipals del 12 d'abril, el comitè havia designat una gestora amb aquests membres. El Pueblo, núms. 262-263. 
Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 6. 
1157 .- "Noticias", a El Pueblo, núms. 262-263. Andratx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 6. 
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proclamació de la República corria per la ciutat i començà a anar molta de gent davant 
l'Ajuntament. El grups de gent, formats majoritàriament per joves republicans, entraren a la 
Casa de la Vila i foren advertits perquè no alterassin l'ordre. Seguidament, foren retirats de la 
sala de plens i del despatx de la batlia els retrats reials i fou cridat el notari Massot perquè 
aixecàs una acta i segellàs la caixa i demés dependències, excepte la secretaria, fins que el 
batle sortint fes el lliurament de totes les formalitats requerides. A l'horabaixa de tard, fou 
hissada –pel veterà republicà Antoni Llodrà– la bandera republicana en el balcó de la casa 
consistorial i, més tard, a la seva esquerra s'hi col·locà la bandera mallorquina. El batle Oliver 
pronuncià un breu parlament i demanà un moment de silenci en memòria dels capitans García 
Hernández i García Galán. El nou batle, al mateix temps, féu públics tres bans: un anunciant 
la proclamació de la República, un segon difonent que es declarava festiu el dia 15 –demanant 
als comerços i tallers que tancassin les portes– i un tercer de salutació al poble.1158 A la nit, 
foren il·luminats els carrers cèntrics, hi hagué molta bullícia i les dues bandes de música 
locals tocaren a les places Major i del Raval. Destacà la interpretació de “La Marsellesa”, que 
era cantada pels joves republicans segons l'adaptació del mestre Clavé. L'animació durà fins 
ben entrada la mitja nit. 
L'endemà, dia 15, fou festa per solemnitzar l'entrada del nou règim i els tallers no treballaren i 
els comerços solament tingueren obert com els diumenges i dies festius i, fins i tot, els 
pagesos no feren tasques agrícoles. Les primeres hores del matí foren animades per una banda 
de música –que recorregué els carrers amb passosdobles– i, més tard, l'altra banda de música 
obsequià amb serenates els republicans més destacats i els establiments públics en els quals 
els republicans federals havien fet actes de propaganda. A l'horabaixa, les bandes de música 
varen recórrer les barriades de la Torre i del Lleó i, a la nit, les places de la Font i dels 
Rossells. Al mateix temps, els joves republicans feren una subscripció per pagar un dinar 
extraordinari als pobres assilats a la Casa Hospici per a celebrar l'entrada de la República. 
També a les monges de la Caritat i als demés convents s'enviaren, amb caràcter particular, 
alguns obsequis de menjar en justificació que “el nuevo régimen no viene a cometer desmanes 
ni a molestar a las instituciones de carácter religioso.”1159 A darrera hora de la nit, encara no 
s'havia pogut fer l'arqueig de la caixa de les oficines municipals i el notari continuava 
treballant en l'acta que havia d'aixecar de tots els acords que s'havien pres.  
El batle Pere Oliver Domenge declarà a la premsa la seva sastisfacció i agraïment al poble de 
Felanitx pel civisme que havia demostrat en el canvi de règim i que esperava que aquesta 
actuació continuàs.1160 
El dilluns, 20 d'abril, es constituí la Comissió Gestora interina, integrada per un republicà de 
cada districte electoral. L'endemà, a les 21 h., davant un nombrós públic, tingué lloc la 
primera reunió de la gestora i el primer acord es dedicà a la memòria del republicà Julio 

1158 .- El ban deia: "Ciutadans: 
 Proclamada la República a totes les Espanyes en la jornada gloriosa de 14 d'Abril, que damunt les runes 
de un règim envilit i nefast, conculcador de lleis i drets, s'aixecà la dignitat del Poble i començà la nova història 
de la Patria sota el guiatge de la Justícia i de la Llibertat. En plena legalitat, al servici de l'Ordre i la Llei, vostre 
Batle vos notifica haver estat nomenat Governador Civil de la Provincia don Antoni Pou Reus, el qual coralment 
vos saluda i vos recomana doneu la sensació de la més exemplar ciutadania davant tota l'Europa, que en aquests 
moments histórics mos admira i no's cansa d'alabar el gest viril i digne del Poble espanyol, mereixedor d'un 
pervindre de glòria, respectes i honors.— El Batle republicà, P. Oliver i Domenge." "La República en Felanitx", 
a El Felanigense, núm. 2.832. Felanitx, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2.  
1159 .- "La República en Felanitx", a El Felanigense, núm. 2.832. Felanitx, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
2. 
1160 .- "La República en Felanitx", a El Felanigense, núm. 2.832. Felanitx, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
2. 
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Fermín Quiñones, “rindiéndole la ciudad debida pleitesía.”1161 També es decidí enviar 
telegrames de salutació i felicitació al president del Govern de la República, al governador 
civil de les Balears, al governador civil de Madrid Eduardo Ortega y Gasset i al president de 
la Generalitat de Catalunya.1162 
 
Inca 
El dimarts, 14 d'abril, a les 16,30 h es va rebre per telèfon la notícia que a Barcelona s'havia 
proclamat la República, que a Palma onejava la bandera republicana en els balcons de 
l'Ajuntament i de la Diputació, que el rei es disposava a abandonar l'Estat i que Antoni Pou 
Reus havia estat nomenat governador civil de les Balears. En el local del Centre Repúblicà 
Federal d'Inca, hi havia eufòria davant les informacions que es rebien. En la plaça Major es 
començaven a formar grups de gent que comentaven els rumors. Poc després, a les 17 h, el 
president de la Diputació, Francesc Julià, ordenà a Antoni Mateu que es fes càrrec de 
l'Ajuntament i que proclamàs la República a Inca. A les 18,30 h el Comitè Republicà d'Inca, 
presidit per Mateu Pujadas i Antoni Mateu, pujà a la sala de plens del consistori i va hissar la 
bandera republicana a la Casa de la Vila. Antoni Mateu –amb veu emocionada i tremolosa– 
proclamà la República, davant l'entusiasme dels congregats a la plaça. Nombrosa gent, plena 
d'entusiasme, entrà a la Casa de la Vila i Antoni Mateu els recomanà ordre i seny. Des 
d'aleshores, les manifestacions d'entusiasme varen recórrer la ciutat. A la nit, hi hagué 
il·luminació extraordinària i es féu una manifestació pels principals carrers, encapçalada pels 
directius del Comitè Republicà mentre que una banda de música acompanyava els 
congregants tocant “La Marsellesa.” La concentranció es dissolgué davant el Casino 
Republicá, des d'on alguns dirigents republicans feren discursos recomenant serenitat, per 
donar sensació d'ordre, respecte i ciutadania. 
El dimecres, 15 d'abril, al matí, el Comitè Republicà féu un pregó per sol·licitar que a 
l'horabaixa no es treballàs, ja que el Govern Provisional l'havia declarat festiu. Es varen tancar 
les fàbriques, tallers, escoles i molts de comerços. A darrera hora de la tarda, Joan Truyol 
lliurà la batlia a Mateu Pujadas. Al mateix temps, Antoni Mateu es dirigí al públic anunciant 
que l'havien nomenat president del Comitè Republicà d'Inca. El nou batle saludà als 
congregats a la plaça i s'organitzà una recepció a la sala de plens. A la nit, a la plaça Major, la 
Banda del Regiment 62 oferí un concert, que acabà amb “La Marsellesa.” S'havien il·luminat 
els principals carrers de la població i en la façana de l'Ajuntament, ben endiumenjada, 
onejaven les banderes republicana i mallorquina. 
El dijous, dia 16, a l'horabaixa es varen rebre notícies sobre la futura composició del 
consistori, s'aixecà acta de la presa de possessió de Mateu Pujadas com a batle i es cursà un 
telegrama al president del Govern Provisional, Niceto Alcalá Zamora.1163 
 
Manacor 
El 15 d'abril, la Conjunció Republicana-Socialista, que controlava la situació municipal, féu 
públic un manifest que deia: “Ciudadanos: Se ha proclamado la República en toda España. El 
Comité de la CONJUNCIÓN REPUBLICANA-SOCIALISTA de esta Ciudad declara hoy, 
día 15, Fiesta Local para conmemorar el día de la Democracia española y la consecución de 

1161 .- Julio Fermín Quiñones Sancho (Puerto Rico 1855 - Felanitx 1917), va ser notari de Felanitx des de 
1884 i cap del Partit Republicà de Felanitx al final del segle XIX. XAMENA FIOL, Pere: Felanitx mot a mot. 
Gráficas Llopis, S.A. Felanitx, 1991, pàg. 214. 
1162 .- "Sección Local", a El Felanigense, núm. 2.833. Felanitx, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1163 .- El telegrama deia: "Salúdole nombre pueblo Republicano inquense. Martes a las 17 proclamóse 
República entusiasmo indescriptible. Posesionados Ayuntamiento voluntad popular frente coalición monárquica 
triunfante elecciones pasadas coaccionando forma atropellante. Al querer contribuir consolidación República 
rogamos extirpación caciquismo mallorquín. Acordes Gobernación Provincia.— Comité Republicano Inquense." 
"El momento político", a La Ciudad, núm. 2. Inca, diumenge, 19 d'abril de 1931, pàg. 3. 
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los tan deseados ideales de IGUALDAD, FRATERNIDAD Y LIBERTAD, síntesis de los 
derechos del hombre, que constituye la página más gloriosa de la Historia Española. Seguro 
este Comité de la cordura y sensatez del pueblo, espera que el orden más completo imperará 
en todos los actos y manifestaciones, dando así formal cumplimiento al lema del nuevo 
Régimen. ¡Viva España republicana!”1164 
El 16 d'abril, Antoni Amer Llodrà –Garanya– va ser designat oficialment batle provisional i 
les claus de caixa i la vara li foren lliurades pel darrer batle monàrquic, Jordi Vidal Pont. Al 
mateix temps, es varen reunir en la Casa de la Vila el batle sortint Jordi Vidal, el batle entrant 
Antoni Amer, el regidor dispositari Bartomeu Artigues i l'interventor Antoni Calafell per 
practicar l'arqueig extraordinari de la caixa municipal.1165 
A Manacor, es varen comencar a propagar, de forma intencionada, notícies sobre aldarulls 
generalitzats arreu de l'Estat, fent-se comentaris molt negatius sobre el nou equip de govern 
municipal i, especialment, contra el batle Amer. El 20 d'abril, Antoni Amer va publicar un 
ban per intentar tallar l'alarmisme i les injúries contra la seva persona.1166 A més, les primeres 
mesures del nou equip de govern se centraren en donar feina als aturats. 
 
Pollença 
El dimarts, 14 d'abril, a l'horabaixa, hi hagué rumors que era imminent la proclamació de la 
República arreu de l'Estat i que el rei l'abandonaria. Quan es va saber que a Barcelona i a 
Palma s'havien proclamat la República, el president del Centre Republicà de Pollença es posà 
en comunicació amb el Comitè Revolucionari de Palma. Ràpidament, s'estengué la notícia i 
molts de pollencins mostraren la seva alegria, mentre que d'altres estaven perplexos i 
decebuts.1167 A primeres hores de la nit, es va reunir el Comitè de la Conjunció Republicano-
Socialista de Pollença, que acordà prendre possessió del municipi en nom del poble. Des del 
balcó central del Centre Republicà, el president comunicà als nombrós públic congregat que, 
havent-se proclamat la República a tot l'Estat, el comitè prendria possessió del consistori 
assumint la responsabilitat del moment. El grup de gent cada vegada anava en augment i 
omplia per complet el carrer de Monti-sion i esperava davant la Casa de la Vila. Quan 
s'obriren les portes de l'Ajuntament, el públic entrà en la sala de plens –de forma correcte– i 
esperà el resultat de les negociacions entre el Comitè Republicà-Socialista i el batle sortint. 
Un membre del comitè anuncià als congregats que des d'aquells moments quedava com a 

1164 .- Citat a TUGORES, Antoni: La Guerra Civil a Manacor. La guerra a casa. Edicions Documenta 
Balear. Palma, 2006, pàg. 30. 
1165 .- El resultat de les existències va ser el següent: 17.216,39 ptes. dels fons del pressupost ordinari; 30,99 
dels fons del pressupost carcelari, i 3.340,30 dels fons independents del pressupost, que donaven un total de 
20.537,68 ptes. A més, després s'examinaren les fiances constituïdes que foren: 6 làmines de l'emprèstit de 
l'Ajuntament de la sèrie A amb un valor total de 1.500 ptes, que constituïen la fiança de Gas i Electricitat, S.A.; 
12 làmines iguals a les anteriors amb un valor de 3.000 ptes. de la fiança del recaptador d'arbitris i, en efectiu, 
100 ptes. que constituïen la fiança de l'arbitri "Trànsit de cans", essent arrendatari la societat "La Caça." "Acta 
del arqueo levantada en el Ayuntamiento de Manacor", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 1931, pag. 5. 
1166 .- "Hago saber: que ante la reiterada propagación de noticias alarmistas que los enemigos del orden, que 
impera en toda la República Española, no tienen inconveniente en propalar, aunque hayan sido desmentidas 
rotundamente, esta Alcaldía espera que el buen sentido cívico que ha demostrado este vecindario no se dejará 
sorprender por tales infundios, tanto si se refieren al orden y tranquilidad de España en general como a la manera 
de esta Autoridad local y demás elementos dirigentes y que ayudará a descubrir el origen de los propaladores con 
el objeto de aplicarles las sanciones correspondientes. Manacor, 20 de abril de 1931. El Alcalde Provisional 
Antonio Amer." Citat a TUGORES, Antoni: La Guerra Civil a Manacor. La guerra a casa. Edicions Documenta 
Balear. Palma, 2006, pàg. 31. 
1167 .- La crònica del periòdic Pollensa, deia: "El pueblo español reivindicaba de una vez todos sus derechos, 
con la revolución más portentosa que han conocido los pueblos del mundo, sin efusión de sangre, con su voto, en 
las urnas, demostrando a todas las democracias del universo, que el voto, es el arma más poderosa que puede 
esgrimir un pueblo deseoso de reivindicarse." "Proclamación de la República en Pollensa", a Pollensa, núm. 44. 
Pollença, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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única autoritat el Comitè de la Conjunció Republicano-Socialista, actuant com a batle Martí 
Pons Gomila, fet que fou celebrat pel públic. La bandera vermella del Centre Republicà 
onejava en l'edifici i el retrat del rei fou despenjat del lloc de preferència de la Casa de la Vila. 
El nou batle es dirigí al públic recomenant ordre i tranquil·litat i que es dissolguessin 
pacíficament. 
El dimecres, dia 15, es declarà festa i el comitè va procedir a aixecar acta notarial de l'arqueig 
de la caixa municipal. La gent estava davant els aparells de ràdio per saber notícies i era 
especialment celebrat el veure com el canvi de règim s'havia fet de forma pacífica i sense 
derramament de sang.  
A la nit, s'organitzà una manifestació que, precedida per la bandera republicana i una banda 
de música –que tocava passosdobles–, va recórrer els principals carrers de la població. Quan 
arribà davant el Centre Republicà s'interpretà “La Marsellesa” i després hi hagué visques a la 
República i als “màrtirs” de Jaca. En la plaça del 14 d'abril –fins aleshores d'Alfons XIII–, hi 
hagué discursos del socialista Juan Jiménez1168 i dels republicans Josep Orell i Josep 
Solivellas1169 i del batle Martí Pons,1170 entre d'altres. 
El 20 d'abril, es constituí la comissió gestora interina –nomenada pel governador civil–, 
integrada per Martí Pons Gomila, Juan Jiménez Cerdà i Josep Orell Rotger. Fou nomenat 
president Martí Pons i els primers acords foren l'adquisició de banderes republicanes per a les 
escoles públiques i d'unes balances per a la comprovació dels pesos de la plaça, i vigilar 

1168 .- Segons la crònica del periòdic Pollensa, es dirigí als congregats amb paraules plenes de fe i 
entusiasme i exaltà el poble "a que no se deje arrebatar lo que tan brillantemente, han ganado las democracias 
españolas, y estimula a los jóvenes a prepararse para que la victoria no se la apunten los contrarios. Ataca 
duramente al viejo régimen, por la oposición que hizo siempre a todo avance de cultura, que no fuere la impuesta 
por ellos." "Proclamación de la República en Pollensa", a Pollensa, núm. 44. Pollença, dijous, 30 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1169 .- El discurs de Josep Solivellas fou reproduït pel periòdic Pollensa:  
 "Ciutadans de Pollensa 
 Amb aquestes paraules, que tant mos honran, mos saludà el nostre admirat amic i correlligionari, D. 
Gabriel Alomar, en el mitín, que les societats republicanes de Pollensa, varem celebrà a la Plassa de Toros. 
 Mos explicà també, la significació, de la paraula ciutadà; qu'en resumen vol dir, l'home que gosa de tots 
els drets civils, i en sab fer un bon ús. 
 Però ¡Quina distància més llargue, hem de recorre, per arribar fins a merèixer ésser anomenats 
ciutadans! 
 La lluita política del diumenge passat (que no mereix calificarla lluita cívica) mos ho demostrà molt bé. 
 El caciquisme, que té fondes rels a dins Pollensa, té per principal objecte, des[t]ruir tots els sentiments, i 
totes les manifestacions elevades d'amor a la nostra estimada Espanya. 
 ¡Pollensins! Recordem les paraules del senyor Alomar, i procurem fer-nos dignes d'ésser anomenats, 
ciutadans. 
 No heu de permetre qu'en lo venider, quant la nostra Pàtria, qu'avui s'aixeca radiant i magestuosa, 
arropada en lo vestit sens màcula de la República; mos cridi a una nova lluita electoral, no permeteu repetesc, 
qu'els cacics siguen àrbitres de les vostres conciències. 
 Tots els esforços realitzats per els nostres correlligionaris de les capitals, se malograrien, si no sabessem 
aprofitar-nos de les plenes llibertats ciutadanes, que mos concedeix la naixent República. 
 Dediquem tot el nostre esforç, a consolidar-la; l'hem d'estimar amb tot el nostre amor, perque ella ha 
d'ésser la nostra mare amorosa, que mos ha de garantir les nostres vides, qu'ha de respectar les nostres 
conviccions, i ha de il·luminar les nostres consciències, amb l'entorxa de la llibertat, i de l'ensenyança. 
 Dediquem també un record piadós, a tots aquells qu'inflama s[sic] d'ideal patriòtic, han sucumbit, sense 
alcançar a veure, el resplendor de glòria qu'avui il·lumina el camí qu'ha de conduir a la nostra estimada Pàtria, a 
ocupar el lloc que li correspón, entre les nacions més avantatjades del nostre Continent. 
 ¡Glòria a la República!" ""Ciutadans de Pollensa", a Pollensa, núm. 44. Pollença, dijous, 30 d'abril de 
1931, pàgs. 1-2. 
1170 .- Tancà l'acte i afirmà que sempre havien tingut autoritats "de ordeno y mando y que desde ahora el que 
mandaba era el pueblo y a las autoridades les correspondia servirlo." "Proclamación de la República en 
Pollensa", a Pollensa, núm. 44. Pollença, 30 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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estríctament per perseguir l'adulteració de la llet destinada al consum públic.1171 El 25 d'abril, 
la Comissió Gestora acordà el canvi de noms d'alguns carrers i places de la vila. La plaça 
d'Alfons XIII passà a dir-se plaça del 14 d'abril; la plaça de la Constitució, de Galán i García 
Hernández; el carrer del bisbe Cànaves, del metge Sureda, i el de la Portelleta, d'Adan 
Diehl.1172 
 
Sóller 
El dimarts, 14 d'abril, devers les 14,30 h començaren a circular notícies que a Barcelona 
s'havia proclamat la República. Aleshores, hi hagué un gran moviment dels elements 
republicans i en la plaça de la Constitució es formaren grups, comentant les informacions que 
circulaven. Molta de gent no anà a la feina per conèixer com es desenvolupaven els fets. Poc a 
poc, els grups de persones es feren més nombrosos, fet que provocà que a les 17 h hi hagués 
moltíssima de concurrència. El dirigent republicà Eugeni Losada arribà de Palma portant 
notícies i comentà que a la capital hi havia molta bullícia arran de la proclamació del nou 
règim. A més, les informacions que es rebien per ràdio anunciaven la proclamació de la 
República arreu de tot l'Estat. Mentrestant, en el balcó del Cafè del Turisme –on radicava el 
Centre Republicà– es col·locaren banderes republicanes. Una comissió dels republicans més 
destacats –encapçalada pel vell republicà Antoni Mayol Simonet– es traslladà a la Casa de la 
Vila per entrevistar-se amb el batle Miquel Colom, comunicant-li la implantació de la 
República a l'Estat i fent-li saber que a Sóller s'havia format una comissió provisional 
republicana –presidida per Antoni Mayol i integrada pels onze candidats republicans que 
s'havien presentat en les eleccions municipals, a la qual s'hi afegiren Llorenç Roses Bermejo i 
Jaume Bennàssar Mayol.– Seguidament, es retirà el retrat del rei de la sala de plens i des de 
les finestres foren hissades la bandera republicana, per Antoni Mayol, i la senyera 
mallorquina, per Damià Ozonas, mentre la banda Lira Sollerense tocava "La Marsellesa" i el 
públic aplaudia. Hi hagué discursos dels republicans Antoni Mayol1173 i Llorenç Roses, i de 
l'obrer socialista Joan Casasnovas Escalas. Seguidament, també varen prendre la paraula els 
republicans Josep Serra Pastor i Damià Ozonas Pastor i altra vegada Joan Casasnovas i 
Llorenç Roses, recomenant ordre i seny i essent molt aplaudits. Al mateix temps, en la sala de 
plens de l'Ajuntament s'hi havia anat congregant nombrós públic. Es nomenà una comissió per 
encarrergar-se de la implantació del nou règim a Sóller. Antoni Mayol fou nomenat president 
de la Junta provisional representant a Sóller del Govern de la República Federal Espanyola. 
Immediatament, es publicà un ban per fer saber que s'havia proclamat la República a Madrid i 
a tot l'Estat i que havia estat nomenat president del Govern Provisional Niceto Alcalá Zamora. 
El ban, afegia, que els seus companys de la junta provisional eren els onze candidats que el 
Partit Republicà havia presentat en les eleccions del 12 d'abril, fent-ne part, així mateix, 
Jaume Bennàssar i Llorenç Roses.1174 

1171 .- "Notas Municipales", a Pollensa, núm. 44. Pollença, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 5. 
1172 .- "Notas Municipales", a Pollensa, núm. 44. Pollença, dijous, 30 d'abril de 1931, pàg. 5. 
1173 .- Segons la crònica del setmanari Sóller, digué que "siempre había sido republicano y había estado al 
lado de los humildes, y que era por estos motivos que se le había designado para realizar aquel acto trascendental 
de proclamar la República, que había aguardado durante toda su vida. Expresó la satisfacción que ello le 
producía, porque era la plena realización de sus ideales, y rogó a todos no alteraran el orden y se comportaran 
con corrección para demostrar que la República no era lo que querían presentarla sus enemigos. Pidió también 
respeto para los contrarios, lo cual, dijo, no sé si será católico, pero cristiano si lo es, y yo cristiano lo he sido 
siempre. Agregó que la República había fracasado en otras ocasiones por los excesos realizados por sus 
partidarios. Por lo tanto, es preciso que esta vez no caigamos en los mismos defectos y de este modo 
conseguiremos afianzar la República que llega." Acabà dient que hissaria la bandera republicana i que esperava 
que el poble de Sóller la respectaria com ho havia fet amb l'anterior. "Proclamación de la República en Sóller", a 
Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 6. 
1174 .- El ban també recomenà als veïns de Sóller "orden y moderación, respeto y deferencia para todos, para 
las Autoridades de antes y de ahora, para los hombres significados en política y para el clero." 
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La Lira Sollerense continuava interpretant "La Marsellesa" a la plaça de la Constitució i poc 
després s'inicià una manifestació, encapçalada per una bandera republicana1175 i la banda de 
música tocant "La Marsellesa" i l'himne de Rouget de l'Isle, seguida de nombroses persones. 
Davant les cases dels més significats republicans, la banda interpretava el repetit himne entre 
ovacions i visques a la República. La manifestació pacífica es dissolgué devers les 20,30 h. 
A les 21,30, a la Casa de la Vila, hi hagué una reunió dels principals dirigents del 
republicanisme local, presidits per Antoni Mayol.1176 La sala era plena de gent. Va intervenir 
Antoni Mayol,1177 el secretari de la coporació llegí la circular signada per Pou, Julià i Bisbal i, 
altra vegada Mayol, va proposar que es rendís un tribut de "piedad y de amor" a les víctimes 
que hagués causat el període d'implantació del nou règim –bàsicament els capitans Galán i 
García Hernández–, guardant dos minuts de silenci. Finalment, el president agraí al poble de 
Sóller les mostres de cultura i civisme. La reunió acabà amb visques a la República, a Galán i 
Hernández, a Mallorca, al president i al nou ajuntament. Al mateix temps, a les 21,30 h, en la 
plaça de la Constitució, la Lira Sollerense feia un concert musical, que congregà molta de 
gent. La Casa de la Vila estava ben il·luminada igual que la plaça. 
El dimecres, 15 d'abril, durant tot el dia onejaren en la casa consistorial les banderes 
republicana i mallorquina. Al matí, el batle Miquel Colom publicà un ban1178 manifestant que 
segons instruccions del governador civil, el Govern provisional havia declarat el dia festiu.1179 
A l'horabaixa, grups d'obrers –portant una bandera republicana– varen recórrer les fàbriques i 
els tallers convidant als patrons que tancassin i permetessin als obrers deixar la feina. Els 
comerços també tancaren. Des de les 16,30 h., la banda de música local féu un concert en la 
plaça de la Constitució. En el local social del Centre Republicà Federal també onejava la 
bandera republicana. 
El dijous, 16 d'abril, la vida recuperà la normalitat i des de Palma el governador civil Antoni 
Pou disposà que cessàs el batle Miquel Colom Mayol i nomenà com a substitut Llorenç Roses 

1175 .- Les banderes republicanes procedien de l'antic Casino Republicà Sollerense i les guardava 
l'exrepublicà Salvador Calatayud. Una comissió de joves, presidida per Isidro González, anà a recollir-les i quan 
aquell es negà a lliurar-les fou amenaçat amb dur-les se'n a la força, accedint-hi pacíficament. "Proclamación de 
la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 6. 
1176 .- A més d'Antoni Mayol, hi assistiren Llorenç Roses, Jaume Bennàssar, Bonaventura Mayol, Josep 
Serra, Damià Ozonas, Eugeni Losada, Andreu Arbona, Joan Casasnovas, Miquel Arbona, Miquel Moyà, Pere 
Rullan, Antoni Martí i Jordi Arbona, a més del secretari de l'Ajuntament Guillem Marquès i de l'interventor Joan 
Campins. "Proclamación de la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 6. 
1177 .- Segons la crònica del setmanari Sóller, Mayol afirmà que "oficialmente no tenía ninguna noticia de 
Madrid, que sólo se sabía lo que la radio había comunicado." Afegí que "los amigos le habían nombrado para 
aquel cargo de Presidente de la Junta Provisional de la República, lamentando no tener disposiciones para 
desempeñarlo con acierto, pero que ha tenido que aceptar por disciplina. Pidió a todos tuvieran paciencia para 
esperar los acontecimientos, pues se daba el caso de que aún desconocían cuáles eran sus superiores a quienes 
habían de obedecer." Afegí que solament tenia coneixement de la circular del governador que publicava La 
Última Hora. "Proclamación de la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 6. 
1178 .- El ban deia: "Al vecindario. 
 El Sr. Gobernador Civil de esta Provincia en telegrama de hoy me dice: "Nombrado por Sr. Ministro de 
la Gobernación en telegrama doscientos noventa y seis Gobernador Civil de esta Provincia sírvase enarbolar 
inmediatamente en el Ayuntamiento la bandera con los colores de la república comunicando la proclamación de 
ésta y mi nombramiento y saludo al vecindario." Firmado Antonio Pou Reus. 
 Al dar cumplimiento a la orden recibida encarezco al vecindario que demuestre su júbilo por tan fausto 
acontecimiento asociándose a la fiesta que tendrá lugar esta tarde en la Plaza de esta población. 
 Espero de los comerciantes, industriales y agricultores que se asociarán a dicha fiesta cerrando sus 
fábricas y comercios para que los obreros de todos los ramos puedan asistir. 
 Con lo que darán palmarias pruebas de satisfacción por tan grande acontecimiento, el más importante de 
la Historia española contemporánea." "Proclamación de la República en España. En Sóller", a La Voz de Sóller, 
núm. 381. Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1179 .- Segons La Voz de Sóller, la notícia que el Govern Provisional l'havia declarat festa no arribà fins a 
l'horabaixa i el batle ho féu públic a través d'un ban. 
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Bermejo. A l'horabaixa, a les 16,30 h, es féu el canvi de batlia i s'aixecà un inventari i es féu 
un arqueig general.1180 Acte seguit, el nou batle Llorenç Roses promulgà un ban per comunicar 
que s'havia fet càrrec de la batlia per disposició governamental i en la plaça de la Constitució 
s'havia reunit nombrosa gent, que escoltà la lectura del primer text del nou batle.1181 Acte 
seguit, després d'una gran ovació, el batle saludà els congregats a la plaça i els dirigí la 
paraula.1182 Posteriorment, cursà telegrames al president del Govern Provisional de la 
República,1183 al governador civil de les Balears1184 i al batle de Palma.1185 Al mateix temps, 
manifestà a la premsa que lamentava que per motius de salut no hagués pogut acceptar el 
càrrec de batle el republicà històric Antoni Mayol Simonet. 
La Voz de Sóller destacava l'admirable ordre que hi havia hagut a la ciutat aquells dies i lloava 
la sensatesa dels dirigents republicans que havia recomenat respecte, ordre i tranquil·litat. 

1180 .- Segons l'acta, reproduïda pel setmanari Sóller, s'havien reunit en el despatx del batle, Miquel Colom, 
Llorenç Roses, Joan Campins Fontclara (interventor), Andreu Oliver Bernat (dipositari) i Guillem Marquès 
(secretari). El batle sortint manifestà que acatava l'ordre del governador i afegí que creia que "la mejor prueba de 
patriotismo que se puede dar en estos momentos es la de cumplir las disposiciones que dicte el Gobierno 
constituído por la voluntad soberana del pueblo que ha proclamado la República, y él, que ha militado siempre 
en un partido de orden, faltaría a sus íntimas y honradas convicciones y haría traición a su conciencia si no 
prestara su apoyo para servir a Sóller, a Mallorca, y a España, por cuya grandeza y prosperidad considera serán 
pocos cuantos sacrificios haga." Després lliurà les insígnies al batle entrant, Llorenç Roses, que digué que 
"pondría toda su buena voluntad para defender los intereses de este Municipio y que con todas sus fuerzas 
laboraría por la Patria a fin de consolidar la República, cosa que no duda se conseguirá sirviendo a todos por 
igual y administrando siempre justicia." Seguidament, els funcionaris manifestaren l'adhesió al nou règim i al 
batle. "Proclamación de la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 7. 
1181 .- El ban deia: "Don Lorenzo Roses Bermejo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento Republicano de la 
ciudad de Sóller. 
 Hace saber: 
 Que ha sido nombrado por el señor Gobernador civil de la República en esta provincia, Alcalde de esta 
ciudad, de cuyo cargo he tomado posesión el día de hoy. Al recibir las insignias de mando me creo en el deber de 
dirigir a este vecindario un saludo cariñoso, entusiasta, en demostración de satisfacción que siento por haber 
logrado ver convertido en realidad el ideal defendido con tesón y que fué siempre noble aspiración de todo buen 
ciudadano amante de su patria y la libertad. 
 En este momento de emoción intensa en el cual he puesto sobre mis hombros una carga superior a mis 
débiles fuerzas, os pido que me ayudeis en la labor que es preciso realizar para que nuestro pueblo avance por el 
camino del progreso, secundándome en la obra necesaria para que la República recientemente proclamada 
alcance la firmeza indispensable para desarrollar con eficacia el saneamiento de la administración dentro los 
ideales de Paz, Justicia y Libertad. 
 Vuestro Alcalde espera merecer el concurso de todos y en él confía y por ello os da anticipadas gracias 
en su nombre y en el de los ciudadanos que rigen en los actuales históricos momentos la novel República 
Española." "Proclamación de la República en España. En Sóller", a La Voz de Sóller, núm. 381. Sóller, dissabte, 
18 d'abril de 1931, pàg. 1, i "Proclamación de la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
7. 
1182 .- Segons la crònica, digué que el governador "con el fin de que no se alterara el orden le había 
nombrado Alcalde. Añadió que si bien el caso era igual a lo hecho por la Dictadura, el no lo consideraba así, por 
cuanto sus propósitos eran el de conseguir el bien común de los habitantes de Sóller y laborar en bien de la 
República que tanto anhelaba el pueblo español. Dijo que se ofrecía de todo corazón al pueblo, poniéndose a la 
disposición de todos los vecinos dispuesto a sacrificarse por el bien general. Terminó felicitando al pueblo por la 
proclamación de la República." "Proclamación de la República en España. En Sóller", a La Voz de Sóller, núm. 
381. Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1183 .- El telegrama deia: "En nombre del pueblo de Sóller envio a Ud. efusivo saludo y felicitación por el 
triunfo de nuestros ideales ofreciéndole decidido concurso para laborar en pro de la República." "Proclamación 
de la República en Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 7. 
1184 .- El text deia: "Al tomar posesión de la Alcaldía de esta ciudad cumplo con el grato deber de saludarle 
y ofrecerle mi más ferviente colaboración en pro de la naciente República." "Proclamación de la República en 
Sóller", a Sóller, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 7. 
1185 .- El telegrama deia" "Al tomar posesión de esta Alcaldía me es grato dirigirle entusiasta saludo 
recordando los días de destierro que pasó Ud. en Sóller." "Proclamación de la República en Sóller", a Sóller, 
dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 7. 
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El dilluns, 20 d'abril, a les 21,30 h, es constituí la Comissió gestora interina, integrada per 
Llorenç Roses, Damià Ozonas i Jaume Bennàssar Mayol –nomenats pel governador.– Es va 
procedir a l'elecció del president i Llorenç Roses fou elegit per unanimitat.1186 
 
A Binissalem, els actes de celebració de la proclamació de la República s'iniciaren amb un 
passacarrers de la banda municipal del poble, que va recórrer els principals carrers de la vila, 
interpretant diverses peces i tocant i cantant el cor de la banda "La Marsellesa." El recorregut 
acabà davant el local social de La Unió Obrera, on el comitè republicà obsequià als 
congregats amb licors. El socialista Andreu Pol va dirigir la paraula als concurrents, exposant-
los la situació política actual, "comparándola al recien nacido, que necesita el calor, pero el 
calor amoroso del regazo de la madre." L'acte es va dur a terme amb gran ordre.1187 El 18 
d'abril, el governador civil, Antoni Pou, nomenà una junta gestora municipal, integrada per 
Andreu Pol (socialista), Bartomeu Vidal (PRFM) i Antoni Vallès (PRFM), que elegí el segon 
com a president. 
A Banyalbufar, el 5 d'abril s'havien proclamat els 8 regidors per l'article 29. Com indica Benet 
Albertí, la proclamació de la Segona República, "no entusiasmà gaire la gent del poble, que 
era tradicionalment monàrquica, conservadora i catòlica. Segons fonts orals, vingué un grup 
de joves d'Esporles que manifestà la seva alegria per l'entrada del nou règim. Aquests joves 
arribaren al poble amb bicicletes i exultants d'alegria cridaven Viva la República i Viva la 
libertad."1188 El 18 d'abril, es va constituir el nou ajuntament i resultà elegit batle, per 7 vots a 
favor i 1 un blanc, Joan Vives Tomàs –Rigo.–1189 
A Bunyola, com assenyala Xavier Margais, "un grup de republicans, davant el qual anava 
Josep Rosselló –Ferrereta–, va mostrar la seva alegria pels carrers de la vila. Aquell col·lectiu 
caminava joiós davant l'expectativa dels canvis polítics que estaven succeint arreu de l'Estat i 
mostrava, sense amagar-se, una bandera republicana que havia estat apedaçada a partir d'una 
monàrquica, alhora que cantaven, tal volta sense afinar gaire, "La Marsellesa," l'himne 
republicà per excel·lència. La seva felicitat tenia data i moment de caducitat i arribà per ordre 
de la Guàrdia Civil, que no volia problemes d'ordre públic, i d'acord amb les noves 
circumstàncies, Josep Rosselló –Ferrereta– va estotjar amb la rapidesa que requeria el 
moment aquella bandera casolana i l'alegria s'esvaí."1190 Com estava disposat, el 18 d'abril es 
varen reunir els regidors electes, en sessió extraordinària, per constituir el primer consistori 
republicà. Però, Vicenç Rosselló, Bernat Cabot i Isidre Mateu denunciaren irregularitats 
formals –no haver-se llegit l'acta anterior i no haver comunicat als regidors sortints la 
celebració de l'acte.– El governador civil Antoni Pou anul·là els resultats de les eleccions del 
12 d'abril i nomenà una comissió gestora interina, integrada per Vicenç Rosselló –de 
s'Estanc–, Miquel Colom Pons –de sa Saboneria– i Andreu Homar Mayol –Marieta–, que 
elegiren president el primer.1191 
A Consell, la República es proclamà el dia 15 i, com narra Manel Santana, "segons alguns 
testimonis orals, no hi havia a l'Ajuntament cap bandera tricolor republicana amb la qual 
poder procedir a l'acte de proclamació. Els socialistes s'afanyaren a confeccionar-ne una, que 

1186 .- "En el Ayuntamiento", a Sóller, núm. 2.300. Sóller, dissabte, 25 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1187 .- "De Binisalem", a La Almudaina, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 5. 
1188 .- ALBERTÍ, Benet: La Guerra Civil a Banyalbufar. A l'ombra de la Falange. Edicions Documenta 
Balear. Palma, 1997, pàg. 25. 
1189 .- Ibid., pàg. 26. 
1190 .- MARGAIS, Xavier: La Guerra Civil a Bunyola. Amb la por al cos. Edicions Documenta Balear. 
Palma, 2004, pàg. 28. 
1191 .- Ibid., pàgs. 28-29. 
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la cediren al consistori perquè l'acte es pogués dur a terme."1192 A Consell es va constituir una 
comissió gestora, presidida pel socialista Antoni Verdera Serra –Porrerenc.–1193 
A Montuïri, un dels pocs municipis en què havien guanyat els republicans federals, a 
l'horabaixa, tal com assenyalen Guillem Mas i Antoni Mateu, "la Banda de Música desfilà pel 
poble i des del balcó de Cas Confiter –aleshores seu de la societat republicana– al carrer des 
Pujol feren discursos Joan Mas Verd –Collet–, Bonaventura Roca Mayol –Piadós– i Rafel 
Pocoví Gomila –Andreu.–"1194 El 15 d'abril, des de l'Ajuntament es comunicà al governador 
civil Antoni Pou que "inmediatamente de haberse recibido en esta Alcaldía su escrito de 15 
del corriente, se ha notificado a este vecindario por medio de pregón, la proclamación de la 
República Española y el nombramiento y saludos a V.E. como Gobernador Civil de esta 
provincia cuyas noticias han sido recibidas por todo el pueblo con gran entusiasmo y general 
aplauso habiendo sido ovacionada la bandera tricolor al ser enarbolada en la fachada de la 
Casa Ayuntamiento. En la sesión ordinaria de la Comisión municipal permanente celebrada 
hoy, se ha acordado por unanimidad agradecer el saludo de V.E. y felicitarle por su 
nombramiento para el elevado cargo para que ha sido designado, lo que efectúo gustosamente, 
y también telegrafiar al Excmo. Sr. Presidente de la República Española, D. Niceto Alcalá 
Zamora saludándole y haciendo constar la adhesión de todo el pueblo al nuevo régimen, 
levantándose seguidamente la sesión en señal de júbilo y satisfacción." El 18 d'abril, es va 
constituir el nou consistori de majoria republicana, que elegí batle per unanimitat Joan Mas 
Verd.1195 
A Santanyí, tal com indica Cristòfol-Miquel Sbert, el 14 d'abril va ser una jornada de 
desconcert. "Es penjà la bandera republicana a la seu de la Societat Obrera, al cafè de Can 
Corriola, però a l'Ajuntament el batle Miquel Clar Caldentey es resistia a cedir el 
comandament a favor dels republicans que havien de formar la comissió gestora. Mentrestant 
amb l'Ajuntament tancat, els republicans locals celebraren l'esdeveniment amb eufòria. 
Acudiren a la plaça, d'on sortiren cridant visques a la República passejant pels carrers una 
gran bandera tricolor –de dos metres d'amplària per dos i mig de llargària feta a l'atropellada a 
ca l'apotecari Llaneres per na Margalida Roig –Canonge– amb els trossos de roba que 
trobaren a Can Perico, de color blau en lloc de morat. Després de romandre la Sala tancada 
durant tres dies, finalment, Julià Vila i el xofer Bernat Mas –Manacorí– des de fora de 
l'Ajuntament s'enfilaren amb una escala d'electricista i penjaren la bandera republicana al 
balcó. La Guàrdia Civil tractà d'impedir-ho, però l'apotecari Guillem Vidal –Llaneres–, que 
animava els qui pujaven les escales, els recordà que estaven dins la legalitat. Molta de gent 
vivia una forta sensació d'inseguretat. L'ecònom Llorenç Lliteras Lliteras, que estava resant al 
Roser esperant que anassin a cercar-lo, recomanà a les al·lotes que hi eren per fer la visita que 
se n'anassin a casa seva. Però l'únic que feren els manifestants va ser moure la bandera amb 
aire desafiant davant l'església."1196 El governador civil Antoni Pou nomenà (18 d'abril) una 
comissió –integrada per Sebastià Tomàs Ferrando (president), Damià Rigo Llambias i Damià 
Covas Rigo– i el vespre del 19 d'abril es va prendre possessió la nova gestora municipal.1197 

1192 .- SANTANA, Manel: La Guerra Civil a Consell. Les penes de mort. Edicions Documenta Balear. 
Palma, 1996, pàg. 24.  
1193 .- Ibid.,pàg. 25. 
1194 .- MAS, Guillem i MATEU, Antoni: La Guerra Civil a Montuïri. L'esclafit de la crispació. Edicions 
Documenta Balear. Palma, 2001, pàg. 38. 
1195 .- Ibid., pàg. 38. 
1196 .- SBERT, Cristòfol-Miquel: La Guerra Civil a Santanyí. Els tres fronts. Edicions Documenta Balear. 
Palma, 2004, pàg. 22. 
1197 .- Les dificultats continuaren ja que el batle cessant, Miquel Clar no volia passar comptes ni lliurar les 
claus de la caixa municipal, cosa que no va fer fins que va ser requerit pel notari i per una nova ordre del 
governador civil. Ibid., pàg. 23. 
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A Selva, el dia 14, a les 20 h el governador civil va telefonar a Selva per comunicar-li que 
"Orden del Gobierno: me comunica todo rumor de proclamación republicana, mantenga el 
orden público." De totes formes, la República no es va proclamar fins l'endemà i en els 
discursos que es pronunciaren hi hagué nombroses crítiques a la monarquia i al caciquisme 
local. Dies posteriors, des del Govern Civil es feren arribar a l'Ajuntament les noves banderes 
republicanes que es repartiren a la Casa de la Vila i a les escoles públiques.1198 
A Sant Joan, a la vesprada del 14 d'abril varen córrer rumors que a Palma hi havia molt de 
moviment. Les notícies eren confoses i hi havia alguns que deien que, tot i el triomf a les 
grans ciutats de l'Estat de les candidatures republicano-socialistes, no passaria res, d'altres 
comentaven que es deia que el rei Alfons XIII havia sortit cap a l'exili perquè no hi hagués 
vessament de sang. Dissortadament, el fet de no portar correctament els llibre de registre 
general de sortides i d'entrades per part de la Secretaria de l'Ajuntament no ens permet saber 
quines notícies oficials foren enviades i quines es remeteren. 
El dimecres, 15 d'abril, tothom ja va saber que s'havia proclamat la República el dia abans. 
Els republicans federals sortiren al carrer a celebrar-ho, ja que s'havia decretat dia festiu i no 
podien amagar, al mateix temps, la seva alegria i sorpresa. En canvi, els monàrquics, que eren 
la immensa majoria, no abandonaren la feina. Alguns pensaven que aquella República no 
podia durar molt, però estaven temorencs per les actuacions que podia emprendre el Govern 
Provisional contra la propietat i l'Església. Mentrestant, un grup de republicans es concentrà 
davant la Casa de la Vila amb una gran bandera republicana1199 i alguns dels més atrevits 
intentaren entrar a la força dins l'edifici. La majoria dels reunits duien un distintiu que 
consistia en un floquet amb els tres colors de la bandera republicana. D'altres, que eren a fer 
feina, quan veieren la celebració, abandonaren el treball i s'hi afegiren.1200 També es féu una 
gran panada i la passejaren pel poble.1201 Al mateix temps, Antoni Company –Rollet– i Antoni 
Julià –Murer– feren una cotxada per anar a la possessió dels Calderers a cercar la vara del 
batle Antoni Oliver.1202 El batle, però, havia anat a Palma a veure el nou governador civil, 
Antoni Pou,1203 per dues raons bàsicament. D'una banda, per retre-li la visita protocolària i de 
cortesia que s'acostumava a fer a les noves autoritats quan prenien possessió i, de l'altra, per 
saber notícies de primera mà i rebre ordres de quines actuacions s'havien de prendre. La 
primera gran decepció dels republicans federals locals va ser dos dies després quan 
s'assabentaren que els regidors elegits per l'article 29 havien de prendre possessió i constituir 
l'Ajuntament.  
Sempre ens ha semblat un excel·lent testimoni l'aportació del metge Sebastià Soler Matas per 
saber com es va viure i percebre l'entrada de la República entre els sectors benestants i 
conservadors de Sant Joan. En el seu dietari Notas relativas a las obras de la nueva Iglesia 
Parroquial de la villa de San Juan (Mallorca), correspondientes a noticias de la decada 
1922-1932 y redactadas por... escriví que després de la victòria de les candidatures 
republicanes a les grans capitals de l'Estat hi hagué una sensació de gran sorpresa entre els 
republicans i d'espant entre els monàrquics. Afegeix que conegudes les idees antirreligioses 
dels integrants del Govern Provisional de la República es produí entre els elements catòlics 
una sensació de preocupació per una possible supressió del culte, "cometiendo abusos, 
violando la libertad de conciencia." Així i tot, afirma que les primeres declaracions 
ministerials prometent la llibertat absoluta de cultes i garantint l'ordre feren esvaïr aquestes 

1198 .- SANTANA, Manel: La Guerra Civil a Selva. Al recer de la muntanya. Edicions Documenta Balear. 
Palma, 1998, pàg. 28. 
1199 .- Informació oral de Ramon Gayà Carbonell –l'Apotecari.– 
1200 .- Informació de Gabriel Florit Niell –de Son Castanyer– i d'Antoni Matas Munar –Zelador.– 
1201 .- Informació oral de Francesc Gayà Mestre –s'Estafeter.– 
1202 .- Informació d'Antoni Matas Munar –Zelador.– 
1203 .- La Almudaina, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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suposicions inicials que tranquil·litzaren els sectors catòlics i, tot i una certa desconfiança, la 
gent tornà a la vida habitual. Comentava, a més, que en deu o dotze dies del nou règim no es 
podia preveure ni jutjar com prendrien els esdeveniments.1204 
 
5.6. La proclamació de la República a Maó 
 
El 14 d'abril 
A les 15 h del 14 d'abril, a Maó, es va rebre per ràdio la notícia, que va recórrer ràpidament la 
ciutat, de la proclamació de la República a Barcelona. La gent sortí festivament al carrer, les 
fàbriques i els tallers tancaren i davant la redacció del diari La Voz de Menorca, en el carrer 
Nou, es començà a congregar una gran multitud, que arribava a la plaça del Raval i al carrer 
de Pi i Margall, davant la Casa del Poble. Així com passava l'horabaixa, l'expectació i la 
impaciència de la gent creixia, fet que motivà que el president del Comitè Republicà de 
Menorca, Joan Manent, sortís al balcó de l'edifici de la redacció de La Voz de Menorca i 
parlàs al públic sobre les notícies que es rebien i sol·licitant a la multitud el manteniment de 
l'ordre, el respecte a les idees, persones i béns dels monàrquics per acreditar "de un modo 
absoluto en esta hora solemne el gran civismo y el arraigado sentimiento de justicia, de 
libertad, de ciudadanía que son timbre de honor de todos los buenos republicanos."1205 
Prop de les 16 h, un grup de joves sortí al carrer amb una bandera republicana i va recórrer els 
carrers més centrics de la ciutat. Una gran multitud continuava davant la redacció del diari 
republicà esperant notícies, fins que al voltant de les 16,30 h s'escampà el rumor que Francesc 
Macià havia proclamat la República a Barcelona i, moments després, també es reberen 
informacions que s'havia produït a Saragossa. Més tard, també des de Palma s'enviaren 
telegrames informant del que estava passant a Mallorca i des de Ciutadella també es telegrafià 
a Maó reclamant notícies.  
Davant l'espera de la confirmació d'esdeveniments, es va decidir obrir la sala d'espectacles de 
la Casa del Poble perquè hi pogués entrar la gent que estava a l'espera d'informacions. Així 
mateix, es varen reunir el Comitè i la Joventut republicanes, que acordaren mantenir-se a 
l'expectativa per a dirigir qualsevol acció que es cregués oportuna i necessària. També algunes 
de les autoritats més destacades de l'illa visitaren la redacció del diari en demanda 
d'informacions concretes. Més tard, el president del Comitè Republicà, Joan Manent, visità el 
palau del Governador Militar de Menorca per gestionar l'alliberació dels presos de la Mola, 
fet al qual el governador militar es mostrà disposat però afirmà que esperava l'odre del 
Govern de la República. Després de sortir del Govern Militar, Joan Manent es dirigí a la gent 
des del balcó de la Casa del Poble. El públic aglomerat en el Trianón i en els carrers cèntrics 
de la ciutat cantava "La Marsellesa" i, de tant en tant, donava visques a la República i als 
presos. 
Més tard, es va reunir novament el Comitè, presidit per Manent, per deliberar la manera que la 
ciutat havia de rebre els militars presos que es trobaven a la Mola. Posteriorment, es varen 
transmetre telegrames a tots els municipis de l'illa i es varen rebre visites dels comitès des 
Castell, Alaior i Sant Lluís. Els republicans també retiraren, enmig d'un gran entusiasme, els 
retrats del rei de l'Ajuntament, l'Institut i les escoles. A la nit, s'organitzà una manifestació, 
precedida per la banda de música municipal que interpretava "La Marsellesa", que va recórrer 

1204 .- SOLER, Sebastià; GINARD, Rafel, i BAUÇÀ, Bartomeu: El temple parroquial de Sant Joan. De 
l'església vella a l'església nova. Col·lectiu Teranyines. Sant Joan, 1998, pàgs. 96-97. 
1205 .- A més, Manent afirmà que "los actuales momentos son de gran trascendencia y responsabilidad, 
siendo preciso hermanar el entusiasmo con las demostraciones conscientes de ser un Pueblo que ha sabido 
alcanzar y merecer la República." "La jornada de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 8.339. Maó, dimecres, 15 
d'abril de 1931, pàg. 1. 
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els principals carrers de la ciutat.1206 Al mateix temps, el Comitè Republicà es reuní per 
nomenar una comissió que s'encarregàs d'anar a la Mola per saludar en nom del poble de 
Menorca els presos militars de Jaca. 
Com assenyala Deseado Mercadal, "a nadie que viviera aquella jornada del 14 de abril de 
1931 podrá olvidársele jamás la intensa emoción y el júbilo popular de la misma. El pueblo se 
echó a la calle, pararon fábricas y talleres y la multitud recorrió en Mahón calles y plazas, 
presa de una inmensa alegría que exteriorizaba en abrazos y parabienes. Muchos republicanos 
lloraban. Los centros obreros y la Casa del Pueblo eran un hervidero de gente. El retrato del 
Rey fue retirado del Ayuntamiento y destrozado. Entre los grupos de manifestantes iban 
confundidos militares y paisanos viéndose muchas mujeres. No hubo violencias ni agresiones 
y aparte el entusiasmo popular, la jornada transcurrió sin incidentes dignos de mención."1207 
 
El 15 d'abril 
A Maó, al matí, havien desaparegut els noms monàrquics dels carrers i, fins i tot, quan arribà 
el vaixell de la Transmediterrània ja duia esborrat el seu nom de "General Berenguer." 
El maonesos sortiren al carrer, endiumenjats, i regnava pels carrers cèntrics de la ciutat una 
gran animació. Grups de joves recorrien els vials per retirar els símbols monàrquics. Cap a les 
9,30 h, un ampli grup de ciutadans féu gestions perquè les campanes de les parròquies 
tocassin "a glòria" quan es fes oficial la proclamació de la República. El Comitè Republicà es 
va comprometre a dur-ho a terme i davant el domicili particular del rector de la parròquia del 
Carme es canviaren impressions i es decidí encarregar al representant del Comitè les gestions. 
Així mateix, el rector Tutzó, que regia la parròquia de Santa Maria, telegrafià al bisbe de 
Ciutadella sol·licitant instruccions. 
A les 10 h, Joan Manent anà en el Govern Militar per entrevistar-se amb el general 
governador Antonio Brandés Cazcarro per alliberar els presos militars, que es trobaven 
empresonats a la Mola des del 2 d'abril com a implicats en els fets de Jaca.1208 Va recórrer per 
la ciutat la notícia que a les 12 h. del migdia arribaren a bord de la llanxa d'Intendència núm. 2 
al moll de Maó els militars alliberats, acompanyats de comissions de republicans i socialistes. 
El Comitè Republicà telegrafià a tots els comitès dels pobles de Menorca comunicant 
l'esdeveniment i, ràpidament des dels municipis de l'illa, es començaren a traslladar 
representacions per assistir a la recepció. A les 11 h, es va distribuir l'edició del diari La Voz 
de Menorca mentre s'havien tornat a fer gestions amb les autoritats eclesiàstiques de Maó i el 
regent de l'església de Santa Maria i, a aquella hora, les campanes de les tres parròquies de la 
ciutat repicaren a glòria. 
A les 11,30 h ja s'havia concentrat una gran multitud en el moll, miradors i avingudes dels 
voltants esperant l'arribada dels militars alliberats. Fins i tot, els vaixells ancorats en el moll 
estaven plens de gent. Al port, foren rebuts per la multitud de menorquins mentre les bandes 

1206 .- "La jornada de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 8.339. Maó, dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 1, i 
"La proclamación de la República en Mahón", a El Obrero Balear, núm. 1.513. Palma, divendres, 24 d'abril de 
1931, pàg. 3. 
1207 .- MERCADAL BAGUR, Deseado: Datos para la historia de los movimientos obrero y político en 
Menorca. Editorial Menorca, S.L. Maó, 1979, pàgs. 205-206. 
1208 .- Hi havia confinats a la Mola els capitans d'Artilleria Luís Salinas García i d'Infanteria Salvador 
Sediles Morena, Carlos Díaz Merry Tejuela i José Solfa Chiciana; el tinents d'Infanteria Francisco Albiach 
Franch, Tomás Cerdillo Espada, Antonio Hernández Pinzón Vázquez, Miguel Fernández Gámez, Justo López 
Mejías, Isidro Rubio Paz i Luís Salvat Romen Gallo; el tinent d'Artilleria Eustaquio Mendoza Díaz, tots de 
l'escala activa. També hi havia presos, de l'escala de reserva, els tinents d'Infanteria Joaquín Alejandro Tapia, 
Anastasio Martínez Fernández, Manuel Muñíz Izquierdo i Antonio Romero García; els alferes d'Infanteria 
Ramón Manzanares Molina, José Campos Soler, Pablo García Briñas, Ernesto Gisbert Blay, Juan González 
Fernández, Felipe Latas Boneda, Juan Martínez Guillot, Pascual Pérez García i Miquel Juan Balaguer, i l'alferes 
d'Artilleria Víctor Garrido Martínez. "Los condenados de Huesca y Jaca", a La Voz de Menorca, núm. 8.343. 
Maó, dilluns, 20 d'abril de 1931, pàg. 1.  
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de música del Regiment de Maó –cedida pel general governador– i Municipal interpretaven 
"La Marsellesa." També les sirenes dels vaixells i de les fàbriques sonaven, mentre els 
congregats donaven visques a la República, a la llibertat i a Menorca. 
Des del moll, els militars alliberats anaren a l'Ajuntament on foren rebuts pel batle republicà 
Pere Pons Sitges i se'ls oferí un refrigeri. Des dels balcons de la Casa de la Vila, hi hagué 
discursos de Joan Manent –donant la benvinguda als "herois" de Jaca i oferint-los l'homenatge 
del poble de Maó–, del capità Salvador Sediles –que agraí la recepció i "cantó su amor a la 
República y su amor a España, libre hoy de una dinastía extranjera"–1209 i del capità Luís 
Salinas. Des de l'Ajuntament, es traslladaren al Govern Militar, on varen saludar les autoritats 
militars. Seguidament, el Comitè Republicà de Maó els obsequià amb un dinar a l'Hotel 
Bustamante, acompanyats de Joan Manent, del governador militar Antonio Brandés i el cap 
d'Estat Major Peñuelas. Es pronunciaren brindis a favor de la consolidació del nou règim. 
A les 16 h, els militars, acompanyats de la comitiva de republicans, prengueren cafè en la 
Casa del Poble i després anaren de visita –amb una comitiva integrada per una cinquantena de 
cotxes– als municipis des Mercadal, Fonells, Sant Cristòfol, Ciutadella i Alaior, on varen ser 
rebuts per una gran multitud. En els pobles feren discursos els capitans Sediles i Salinas, els 
tinents López, Mejía i Mendoza i l'alferes Manzanares. A les 20 h la comitiva arribà a 
Ciutadella i des del Casino Republicà –on foren rebuts per Josep Teodor Canet i el Comitè 
Republicà de la ciutat– pronunciaren parlaments. A la nit, els oficials varen assistir a una 
funció en el seu honor de la Companyia Hernández Pla en el Teatre Principal. En un 
entreacte, des de l'escenari el capità Sediles es dirigí al públic i demanà un minut de silenci 
pels "màrtirs" Galán i García Hernández, amb el públic d'empeus, i essent un moment de gran 
emotivitat. Acte seguit, es traslladaren al Trianón, al ball que es feia per commemorar el 
triomf de la República i l'alliberament dels presos.1210 Varen romandre a l'Hotel Bustamante, 
propietat del republicà Ramon Bustamante. 
Aquell dia, el batle de Maó va rebre nombrosos telegrames de felicitació, entre els quals 
destacava el del president Francesc Macià des de Barcelona.1211 
 
El 16 d'abril 
Al matí, els militars de Jaca, encapçalats pels capitans Sediles i Salinas, anaren al municipi 
des Castell –visitaren el quarter d'Artilleria, on foren rebuts pels caps i oficials que els 
obsequiaren amb un "lunch" i varen recórrer la vila.– També en l'Hotel Bustamante varen 
rebre nombroses visites. A l'horabaixa, anaren al Casino de Classes de l'Exèrcit i l'Armada, 

1209 .- Així mateix, segons narra la crònica, "los nombres de Galán y García Hernández y las alusiones a los 
dos soldados que con el sacrificio de sus vidas han merecido conservar perenne memoria, a cada momento 
suscitaban manifestaciones de respetuosa devoción." "El primer día de República", a La Voz de Menorca, núm. 
8.340. Maó, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 1, 
1210 .- La crònica afirmava "El pueblo menorquín guardará memoria imperecedera de los grandiosos actos 
con que se ha celebrado el advenimiento de la república, y solamente la satisfacción de haber sido los primeros 
que hemos visto a Sediles, a Salinas y a todos sus compañeros, bravos de Jaca, en libertad, nos compensa la 
amargura que nos producía el saberles presos en el peñón que vigila la entrada de nuestro pueblo. Guarden 
siempre todos ellos el buen recuerdo de nuestra estimación y solidaridad." "El primer día de República", a La 
Voz de Menorca, núm. 8.340. Maó, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1211 .- El text del telegrama deia: "Barcelona 15 abril 1931. 
 Alcalde Mahó. 
 En aqueste hora solemne de lliberació desde la Presidència de la República Catalana que ha 
d'estructurar en colaboració amb les altres nacionalitats d'iberia la Federació de pobles lliures em plau d'enviar al 
poble menorquí unit a Catalunya per gloriosos vincles historics de sang i de llenga la meva salutació 
cordialíssima." "Un telegrama del Presidente de la República Catalana", a La Voz de Menorca, núm. 8.340. Maó, 
dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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convidats a prendre cafè per la junta de l'entitat1212 i al poble de Sant Lluís –on des del balcó 
de la Casa de la Vila, hi hagué parlaments del capità Salinas i del president del Comitè.–1213 
Quan la comitiva arribà a Maó, el capità Sediles havia rebut un telegrama des de Palma del 
coronel de Cavalleria Emili Pou Magraner que convidava als militars alliberats a visitar 
Mallorca "cuyo pueblo desea rendirles un férvido homenaje de simpatía." Sediles telegrafià a 
Pou que no podien accedir a aquesta petició. A darreres hores de la tarda, la majoria de 
militars alliberats anaren al port per embarcar-se cap a la península. Al moll, s'hi congregà 
una gran multitud –a més d'una gran quantitat de gent, hi havia nombroses comissions de 
militars dels distints cossos de la guarnició i dels diferents comitès republicans– que els féu un 
emotiu acomiadament. L'endemà, el diari republicà La Voz de Menorca publicà en portada i 
de forma destacada una nota d'acomiadament al poble de Menorca del capità Sediles.1214 
El 16 d'abril, el general de Divisió Manuel González González va ser nomenat governador 
militar de Menorca –va cessar en el càrrec el general 2on cap Antonio Bandrés Cazcarro– i 
com a ajudant de camp, es designà el comandant d'Infanteria Guillermo Cavestany Sánchez. 
A més, el coronel del Regiment d'Artilleria de Costa, núm. 4, Joaquín Bertet Rizo –que marxà 
a la península en comissió del servei– fou substituït interinament pel tinent coronel Josep 
Cotrina Ferrer.1215 
A la nit del dia 16, es va rebre la notícia del nomenament de Joan Manent com a delegat del 
Govern a Menorca. Manent va cessar en la direcció del diari La Voz de Menorca, després 
d'ocupar-la durant més de 20 anys, i fou substituït per Pere Taltavull Motta.1216 
El 17 d'abril, es varen constituir a Menorca els ajuntaments sortits de les eleccions del 12 
d’abril de 1931. Varen ser elegits batles Pere Hernández Sastre (Ciutadella),1217 Rafel Pons 
Sintes (Ferreries), Francesc Gomila Sintes (es Mercadal),1218 Joan Piris Mercadal, republicà tot 
i la majoria de regidors monàrquics (Alaior),1219 Francesc Cardona Gomila (Sant Lluís), Josep 
Fluxà Preto (es Castell)1220 i Pere Pons Sitges (Maó).1221 

1212 .- Hi hagué discursos del president del Casino de Classes –que saludà "en nombre de sus presididos a 
Sediles y demás compañeros, ofreciéndoles el testimonio de su afecto"–, dels militars alliberats, de Joan Manent 
–que havia estat convidat a assistir a l'acte i expressà que "se sentía honrado al haber allí concurrido, por la 
invitación que agradecía del digno presidentes"– i de Manuel Vázquez Seco, de l'Armada. En acabar l'acte es 
donaren visques a Espanya, a la República, a l'Exèrcit, a l'Armada i a l'Exèrcit. "Despedida de nuestra ciudad a 
los soldados de la República", a La Voz de Menorca, núm. 8.341. Maó, dijous, 17 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1213 .- Segons la crònica, el president del Comitè afirmà que "el establecimiento de la República había sido 
un ideal por el que se habían realizado enormes sacrificios, cuyo resultado es el haber conquistado el 
establecimiento de esta forma de Gobierno al que actualmente hemos de dar un jugoso contenido de realidad." 
"Despedida de nuestra ciudad a los soldados de la República", a La Voz de Menorca, núm. 8.341. Maó, dijous, 
17 d'abril de 1931, pàg. 2; "La proclamación de la República en Mahón", a El Obrero Balear, núm. 1.513. 
Palma, divendres, 24 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1214 .- La nota deia: "Pueblo de Menorca. Al abandonar esta isla, quiero enviaros el saludo fraterno y 
cariñoso de aquellos, que al partir, dejan entre nosotros su corazón. Arribamos a esta tierra generosa, cohibidos 
con corrientes de opresión, y al abandonarla lo hacemos confortados con brisas de libertad. Adios a todos en 
nombre de todos. ¡Viva Menorca generosa!" La Voz de Menorca, núm. 8.341. Maó, dijous, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1215 .- "Información militar", a La Voz de Menorca, núm. 8.343. Maó, dilluns, 20 d'abril de 1931, pàg. 2 
1216 .- "Designación acertada", a La Voz de Menorca, núm. 8.341. Maó, dijous, 17 d'abril de 1931, pàg. 2; 
"La dirección de este diario", a La Voz de Menorca, núm. 8.342. Maó, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1217 .- "De Ciudadela. Constitución del Ayuntamiento", a La Voz de Menorca, núm. 8.346. Maó, dijous, 23 
d'abril de 1931, pàg. 1. 
1218 .- "De Mercadal. Notas", a La Voz de Menorca, núm. 8.345. Maó, dimecres, 22 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1219 .- "En méritos a su prestigio", a La Voz de Menorca, núm. 8.345. Maó, dimecres, 22 d'abril de 1931, 
pàg. 2. 
1220 .- "El Ayuntamiento de Villa Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.343. Maó, dilluns, 20 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
1221 .- "Un sesión memorable", a La Voz de Menorca, núm. 8.342. Maó, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2; 
"Ayuntamiento de Mahón. Acta de constitución de 17 de abril de 1931", a La Voz de Menorca, núm. 8.344. 
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Vegem com es desenvolupà la sessió de constitució de l'Ajuntament de Maó del 17 d'abril. En 
una sala de plens plena de gom a gom, va presidir la sessió el delegat interí del Govern de la 
República Joan Manent, que donà possessió als regidors presents. En primer lloc, Joan 
Manent es dirigí als assistents, destacant la significació de l'acte que se celebrava.1222 
Seguidament, el secretari ordenà que es llegissin els documents que acreditaven el dret de ser 
nomenats regidors i es pronunciaren els noms i llinatges dels designats per vots dels electors. 
Hi varen concórrer tots els regidors electes a exepció de Gabriel Carreras Orfila i Bernat 
Seguí Carreras, ambdós residents a Sant Climent. A continuació, s'havia de passar a l'elecció 
del batle, amb votació secreta, però el regidor monàrquic Francesc Sintes i el republicà Joan 
Sancho varen intervenir per proposar com a batle a Pere Pons Sitges, que va ser elegit per 
aclamació. També, per unanimitat i en votació secreta, es varen nomenar els quatre tinents de 
batle i els dos regidors síndics. Així mateix, es decidí celebrar les sessions ordinàries els 
dimecres, a les 18,30 h dels dies laborables i, en cas de ser festiu, l'endemà. A més, va quedar 
nomenada una Comissió especial per visitar el governador militar per oferir-li els respectes de 
la corporació i expresar-li que el poble celebraria que es fes un acte d'adhesió al nou Govern. 
També es decidí manifestar al Govern la satisfacció pel nomenament de Joan Manent com a 
delegat del Govern i saludar a Francesc Macià com a president "de la República de l'Estat 
Català."  També es nomenà una comissió especial per organitzar un acte perquè els pobres i 
asilats poguessin festejar la proclamació de la República i així mateix confeccionar noves 
medalles insígnies pels regidors apropiades al nou règim republicà. El batle Pons Sitges lliurà 
150 ptes. per repartir a parts iguals entre l'Hospital Civil i la Casa de Misericòrdia perquè els 
asilats poguessin celebrar la proclamació de la República. Quan el delegat del Govern, 
Manent, lliurà la vara de batle a Pons Sitges, pronuncià novament un breu parlament,1223 que 
fou contestat de manera emotiva i bre pel nou batle Pons Sitges.1224  

Maó, dimarts, 21 d'abril de 1931, pàg. 2; "La República en Mahón", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
1222 .- Manent digué: "Señores concejales, ciudadanos de Mahón. Hago uso de la lengua menorquina, o del 
catalán de Menorca, como quiera llamarse a nuestro idioma, porque teniendo, como ha de tener, la República 
española pleno respeto a todas las lenguas, quiero expresarme con nuestro propio acento porque este para 
nosotros, para el pueblo menorquín, es el que mejor interpreta nuestros sentimientos y mejor satisface nuestra 
emoción por haberlo escuchado y aprendido de los labios maternos. Esto, sin embargo, no significa desafecto, ni 
desconsideración hacia la hermosa lengua castellana ni tampoco trato de imponer el uso de una u otra pues cada 
cual, en uso de su libérrima voluntad se expresará como le parezca mejor para exponer sus ideas y sentimientos. 
 Las elecciones del domingo pasado en las que triunfó la voluntad del Pueblo han dado lugar a que 
hayamos venido aquí para limpiar esta casa del hediondo ambiente de siete años de dictadura. En nombre del 
Gobierno de la República y ante el pueblo que nos escucha y nos contempla me dirijo a los concejales 
recomendándoles que elevando la acción hacia el bien del pueblo emprendan el gobierno y administración de la 
ciudad, en forma que honre y acredite la gestión republicana, con una labor de depuración administrativa de lo 
pasado y de organización hacia el futuro de modo tal que cada día quede más robustecida la República española 
que se acaba de proclamar." "Un sesión memorable", a La Voz de Menorca, núm. 8.342. Maó, dissabte, 18 
d'abril de 1931, pàg. 2. 
1223 .- Manent digué "En este momento he de hacer resaltar mi agradecimiento por la conducta de la minoría 
monárquica de la cual creo que ha sido portavoz el señor Sintes. Nosotros estimamos esa declaración que a la 
justicia de los merecimientos del señor Pons Sitges se ha concedido. Es este momento para mí el de más 
emoción desde que se proclamó la República, cuando voy a entregar la Vara al Alcalde popular en nombre de la 
República y en nombre del pueblo de Mahón. […] Procura proceder siempre en estricta justicia. Procura siempre 
mantener el prestigio que por tu conducta y recta y ejemplar has sabido merecer honrando al cargo que una vez 
más te confía nuestro pueblo. Sólo he de suplicarte que si es preciso en alguna ocasión tener condescendencia 
que procures inclinar tu voluntad en favor del débil. Por el conocimiento que tengo de tus buenas cualidades te 
entrego este cargo confiando con absoluta fé que obtendrás los triunfos que por tu bondad y talento son de 
esperar." "Un sesión memorable", a La Voz de Menorca, núm. 8.342. Maó, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1224 .- Pons Sitges s'adreçà dient: "Concejales, pueblo de Mahón, mis primeras palabras han de ser en 
recuerdo de aquellos dos muchachos, héroes de la libertad que cayeron ofreciendo su sacrificio por la República 
y por la dignificación de España. Yo propongo que se telegrafie a sus madres y a la esposa de García Hernández, 
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5.7. La proclamació de la República a Eivissa 
 
El 14 d'abril 
El 14 d'abril, a primeres hores de l'horabaixa, es va rebre a Eivissa la notícia de la ràdio que 
s'havia proclamat la República a Barcelona i ràpidament la nova va recórrer per tota la ciutat. 
Posteriorment, es va saber que la República també havia estat proclamada a Madrid, 
Barcelona, València, Alacant, Múrcia, Palma i altres capitals de província. Així mateix, les 
notes telegràfiques també confirmaven les notícies rebudes per ràdio. També es varen rebre 
informacions de la proclamació de la República i la formació del Govern Provisional a 
Madrid. Molta de gent s'anà concentrant davant les pissarres, tant de La Voz de Ibiza com de 
Diario de Ibiza.1225 
A l'horabaixa el batle d'Eivissa Miquel Marí Pol i el membre del Comitè Municipal d'Aliança 
Republicana Ramon Bonet s'entrevistaren i varen convenir que a les 23 h es donaria possessió 
a les persones que havien d'integrar la nova comissió gestora. 
A les 21 h., per indicació de l'Aliança Republicana, va sortir la banda de música municipal 
que va recórrer els principals carrers de la vila tocant passodobles. Quan la concentració passà 
pel carrer de Palau, davant el local de l'Aliança Republicana, des del balcó de l'edifici, de 
manera espontània, es va dirigir al públic concentrat l'advocat Antoni Mateu, que recomanà 
ordre, afegí que el nou règim tenia l'objectiu d'implantar l'ordre i la justícia i acabà donant 
visques a la República, Alcalá Zamora, Fernando de los Rios i als "capellans dignes", que 
varen ser corejats pels concentrats. Després la manifestació va prosseguir cap a l'Ajuntament, 
on els membres del Comitè Republicà es dirigiren a la Casa de la Vila per fer-se càrrec del 
consistori  En la plaça d'Alfons XIII, hi havia el comandant militar Salvador Mena, vestit de 
paisà, i el batle Miquel Marí, els quals varen canviar impressions amb els membres dels 
comitès republicans provincial i municipal. L'autoritat militar els manifestà que el batle li 
havia lliurat el comandament, però, els advertí que no tenia instruccions concretes –ja que no 

manifestándoles en nombre de nuestro pueblo, el profundo pesar con que veneramos su memoria. Propuso 
también enviar un saludo al presidente del Consejo de Ministros del Gobierno provisional de la República. 
 Agradeciendo el nombramiento que le habían confiado, siguió saludando desde la presidencia al 
concejal socialista para cuya ideología expresó frases de simpatía y afinidad. También saludó a la minoría 
monárquica, agradeciéndoles el testimonio de confianza con que le habían distinguido diciendo que como 
buenos compañeros serían tratados y no como contrarios, pues sobre todo deseaban su cooperación para alcanzar 
un acierto rotundo en la administración y régimen del Ayuntamiento. Recordó la fecha vergonzosa del 13 de 
Septiembre, cuando un general, agente de una Dictadura, sin consideración hacia los veintiún concejales dignos 
y honrados que regían en aquel entonces a nuestro Ayuntamiento, les destituyó, por la fuerza, de los cargos que 
el pueblo les había confiado. Y lo más grave es que luego hallaron personas que se avinieron a soportar la afrenta 
y a ocupar estos puestos con todo el vilipendio de una intrusión y de un atropello. Yo estoy satisfecho de haber 
podido pasar estos ocho años y haberme librado, al fin, de aquella afrenta. Nosotros al reanudar nuestra 
administración procederemos con las mismas normas con que antes conducimos la hacienda municipal y 
procuraremos proceder con tan cabal mesura que nadie tenga motivos para ser nuestro enemigo. Desarrollaremos 
una administración acentuadamente republicana, rigiendo en pro y beneficio de los anhelos y necesidades de 
nuestro pueblo. Recriminó duramente a la administración monárquica causante de las derrotas de nuestra historia 
y del descrédito de la economía nacional. Proclamó un programa de amor a la cultura y de cuidado a la higiene 
pública rememorando en lo administrativo el lema del gran republicano Joaquín Costa "Escuela y despensa" y en 
lo político las doctrinas federales del gran apostol Pi y Margall. Señaló ejemplarmente los pecados de soberbia 
de la administración monárquica diciendo que creaba parques innecesarios mientras tenía abandonada a una 
Escuela de párvulos localizada en un edificio infecto. Dijo que estaba satisfecho de presidir a un pueblo digno y 
que se sentía orgulloso de ser mahonés." "Un sesión memorable", a La Voz de Menorca, núm. 8.342. Maó, 
dissabte, 18 d'abril de 1931, pàgs. 2-3      
1225 .- "Implantación de la República en toda España", a Diario de Ibiza, núm. 12.221. Eivissa, dimecres, 15 
d'abril de 1931, pàg. 1 i "La noticia de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.452. Eivissa, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 2. Aquesta darrera crònica també va ser reproduïda a "Ibiza. La proclamación 
de la República", a El Día, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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havia rebut oficialment la proclamació de la República– i que els donaria possessió l'endemà a 
les 12 del migdia. Seguidament, es va dissoldre la manifestació. 
A la nit, el president del Comitè Municipal d'Aliança Republicana, Josep Pineda, confirmà a 
la premsa que l'endemà prendria possessió el consistori provisional. Així mateix, comentà que 
s'havia telegrafiat al president de la República Niceto Alcalá Zamora i al president nacional de 
l'Aliança Alejandro Lerroux donant compte del que havia passat a Eivissa quan havien anat a 
prendre possessió del consistori i que ho considerava una "maniobra caciquil." Finalment, 
avançà les persones que farien part de l'Ajuntament. Aquella nit, el centre republicà va estar 
molt animat fins ben entrada la mitjanit.  
Sense poder confirmar en quin moment exacte, aquell dia el comandant militar Mena va rebre 
un telegrama del ministre de la Governació en el qual li ordenava que donàs possessió al nou 
consistori el dia 15, a les 11 h del matí. Així mateix, mitjançant pregó, es féu saber al poble 
eivissenc que el dia 15 havia estat declarat festa i no es treballàs, fet que ocasionà que a les 9 
h la feina es paralitzàs completament.1226  
 
El 15 d'abril1227 
Tal com estava previst, a les 11 h, va prendre possessió el nou ajuntament republicà. Va 
presidir la sessió el governador militar Salvador Mena, que llegí un telegrama en el qual li 
comunicaven que havia de donar possessió del consistori al Comitè Municipal Republicà 
d'Eivissa. Acte seguit, el secretari Matutes, d'acord amb el que disposava el telegrama del 
ministre de la Governació, anuncià que quedaven cessats tots els regidors de l'anterior 
consistori i, seguidament, donà lectura dels nous regidors que formaven la comissió gestora 
provisional: Joan Arabí Verdera (batle), Josep Marí Marí (1er tinent de batle), Víctor 
Llombart (2on tinent de batle), Francesc Redolat (3er tinent de batle), els regidors síndics 
Ramon Boned Riera i Andreu Ros, i els regidors Josep Pineda Puget, Bernat Tur Puget, 
Francesc Vilàs, Joaquim Gadea, Jaume Mut, Antoni Marí Marí –Musson–, Josep Rosselló 
Costa –Garroves–, Angel Prats i Joan Roig Tur. Acabada la constitució del nou ajuntament, el 
nombrós públic que omplia la sala de plens va ovacionar els nous regidors. Després el 
comandant militar Mena i el batle Arabí adreçaren la paraula al públic, que els ovacionà en 
diverses ocasions.  
Posteriorment, des del balcó d'Aliança Republicana, Morales, es dirigí als concentrats que 
havia assistit a la constitució del nou consistori.1228 
A les 16 h, la Banda Municipal féu un passacarrers, marxant amb el Comitè de l'Aliança a la 
casa consistorial, on va ser hissada la bandera republicana en mig d'una gran ovació i 
interpretant-se la Marsellesa.1229 
A l'horabaixa, Diario de Ibiza parlà amb els membres de l'Aliança Republicana Medina i 
Pineda, que comentaren que estaven duent a terme les feines oportunes per a la constitució 
dels ajuntament forans.1230  
Aquell dia, el batle Joan Arabí va estar tot el matí en el despatx de la batlia resolguent temes 
de tràmit. A més, comunicà a les autoritats, presidents d'entitats i la premsa que havia pres 

1226 .- "Implantación de la República en toda España", a Diario de Ibiza, núm. 12.221. Eivissa, dimecres, 15 
d'abril de 1931, pàg. 1 i "La noticia de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.452. Eivissa, 
dimecres, 15 d'abril de 1931, pàg. 2.  
1227 .- Dissortadament, no hem pogut consultar l’exemplar de Diario de Ibiza, del 16 d’abril de 1931, ja que 
manca en la col·lecció. 
1228 .- "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.453. Eivissa, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1229 .- "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.453. Eivissa, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1230 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
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possessió i se'ls oferia "para cuanto redunde en bien de la población."1231 També el Diario de 
Ibiza s'entrevistà amb el batle Arabí que afirmà que havia acceptat el càrrec per ajudar a 
consolidar, amb la seva modesta col·laboració, la República, però que una vegada celebrades 
les eleccions se n'aniria tranquil·lament a casa. Manifestà que "no tengo programa referente a 
la gestión municipal, pero se hará una labor verdad(sic], deseando muy vivamente que el 
pueblo asista a las sesiones." També afirmà que volia una total transparència amb l'actuació 
de l'Ajuntament i que el poble sempre n'havia d'estar-ne assabentat. Així mateix, hi havia 
rumors que el nou gestor Gadea hauria de deixar el càrrec.1232 
El nou ajuntament d'Eivissa cursà un telegrama al governador civil en el qual li demanava que 
fossin inclosos en l'amnistia els quatre detinguts governatius que es trobaven des del 14 d'abril 
en la presó del partit judicial (Joan Boned Costa, Josep Prats Ribas, Antoni Prats Costa i Pere 
Costa Costa).1233 
El governador civil de les Balears, Antoni Pou, telegrafià als secretaris dels ajuntaments de les 
Pitiüses per tal que proclamassin la República, donassin possessió als nous consistoris i 
hissassin la bandera republicana.1234 
Tal com havia succeït a Eivissa, la resta d'ajuntament de l'illa també varen constituir 
comissions gestores. Així, la corporació municipal de Sant Joan va ser presidida per Bartomeu 
Torres Marí –Catoi– i la de Formentera, per Marià Serra Riera, que pertenyia a l'Aliança 
Republicana.1235  
El 17 d'abril, a les 10 h, la Junta Municipal del Cens,1236 presidida pel jutge municipal Marià 
Marí,1237 es va reunir per proclamar els regidors electes. Hi assistiren la majoria de candidats 
elegits, acompanyats dels principals dirigents del seu partit. D'acord amb el que disposava 
l'article 50 i següents de la Llei electoral es començà l'acte obrint els plecs i escrutant els vots 
obtinguts per tots els candidats. Seguidament foren proclamats regidors Alexandre Llobet 
Ferrer, Antoni Ramon Gotarredona, Pere Planells Planells i Cèsar Puget Riquer pel districte 
1er (Ciutat); Joan Torres Juan, Manel Escandell Hernández, Bartomeu Marí Mayans, Ernest 
Hernàndez Sorà, Joan Mayans Escanellas i Josep Coll Escanellas pel districte 2on (Teatre), i 
Joan Ferrer Hernàndez, Joaquim Perelló Rigall, Antoni Albert Nieto, Eugeni Sentí Torres i 
Bartomeu Prats Escandell pel districte 3er (Torre). D'aquesta manera, el nou ajuntament 
d'Eivissa quedà integrat per 11 regidors del Bloc i 4 regionalistes. No es presentà cap protesta 
i finalment es lliuraren les credencials als nous regidors.1238 
El 17 d'abril, la Junta del Cens del municipi de Sant Joan va fer l'escrutini dels comicis i donat 
que hi hagué un empat, que es va resoldre per sorteig, li va correspondre l'acta de regidor a 

1231 .- "Toma de posesión", a La Voz de Ibiza, núm. 2.453. Eivissa, dijous, 16 d'abril de 1931, pàg. 2 i "Nota 
de la Alcadía", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1232 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1233 .- "Notas de la Alcaldía", a La Voz de Ibiza, núm. 2.454. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 2 i 
"Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1234 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1235 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.454. Eivissa, divendres, 17 
d'abril de 1931, pàg. 2. 
1236 .- "La proclamación de candidatos", a La Voz de Ibiza, núm. 2.454. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 
1931, pàg. 2. 
1237 .- Hi assistiren els vocals Enric Ramon, Gabriel Sorà, Eduardo Sancho i Domingo Felicó i actuà de 
secretari Joan Bonet. 
1238 .- "Proclamación de concejales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.455. Eivissa, dissabte, 18 d'abril de 1931, 
pàg. 2 i "Proclamación de Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.224. Eivissa, disssabte, 18 d'abril de 1931, 
pàg. 4. 
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Bartomeu Roig Tur, de Sant Llorenç. A la mateixa hora, va prendre possessió la comissió 
gestora republicana, essent designat batle Bartomeu Torres Marí.1239 
El 17 d'abril, el ministre de la Governació ordenà que es donàs possessió als regidors elegits 
en els comicis municipals. Davant aquesta notícia un redactor del Diario de Ibiza entrevistà el 
president del Comitè Provincial d'Aliança Republicana, Ramon Medina, que confirmà que 
havia rebut un telegrama circular del Ministeri que manava que es donàs possessió als 
regidors que la seva elecció no hagués tingut cap protesta. A Eivissa, el ministre de la 
Governació donà l'ordre a l'autoritat militar que donàs possessió als regidors que designàs el 
Comitè Municipal d'Aliança Republicana d'Eivissa. Medina es va dirigir telegràficament al 
ministre de la Governació, al governador civil de les Balears i al cap de l'Aliança Republicana 
Alejandro Lerroux demanant aclaració de si havia de continuar l'Ajuntament que es constituí 
el 15 d'abril. D'aquesta forma, s'esperaven les contestacions que aclarissin aquesta situació.1240  
Novament, Diario de Ibiza informava sobre els comentaris que li havia fet el president del 
Comitè Provincial de l'Aliança Republicana, Ramon Medina, sobre la possibilitat d'un canvi 
de règim administratiu per a Eivissa que portaria el nou règim. Medina assenyalava que, tot i 
no estar suficientment documentat, pensava que s'intentaria establir una Junta Insular o 
"Cabildo", com ho tenia les Canàries, a base d'una mancomunitat d'ajuntaments de les Pitiüses 
que tingués "vida propia, sin que tuviéramos que depender para nada de Mallorca." També 
comentà que en aquest sentit estava duent a terme feines en combinació amb els menorquins i 
que es podia donar per segur que Eivissa "tendrá vida completamente independiente."1241  
A primeres hores de l'horabaixa, els presidents de les comissions gestores dels municipis de 
l'illa varen rebre un telegrama en el qual les informaven que el Govern provisional havia 
disposat que es donàs possessió dels ajuntaments integrats pels regidors electes en els comicis 
del dia 12. Així, el batle republicà d'Eivissa, Joan Arabí, cursà una ordre de convocatòria 
perquè l'endemà, a les 10 h, prengués possessió el nou consistori, integrat per 11 regidors del 
Bloc i 4 regionalistes.1242 
El mateix horabaixa, els dirigents del Bloc feren una reunió per canviar impressions i, al matí 
del dia 18, abans del plenari, es reuniren els nous regidors per posar-se d'acord en relació a 
l'elecció de càrrecs i donar compliment en el repartiment de les clàuses existents en el pacte 
entre el Partit Liberal i el Partit Conservador. De totes maneres, com informava La Voz de 
Ibiza, en tancar l'edició del dia 18 d'abril, encara no sabien la persona que ocuparia la 
batlia.1243 
El 17 d'abril, es constituiren les corporacions municipals de Santa Eulàlia, Sant Antoni i Sant 
Josep, que foren encapçalades per Francesc Juan, Josep Costa i el comerciant Josep Ribas –
Pobil.–1244 
La nit del 17 d'abril, Lluís Tur Palau va prendre el vaixell cap a Alacant per traslladar-se a 
Madrid. Al moll, tot i haver comentat que no volia acomiadament, hi anaren molts dels seus 
amics i partidaris.1245 Un periodista de Diario de Ibiza no s'atreví a demanar a Tur sobre la 

1239 .- "De San Juan", a Diario de Ibiza, núm. 12.225. Eivissa, dilluns, 20 d'abril de 1931, pàg. 3. 
1240 .- "Regimen administrativo", a Diario de Ibiza, núm. 12.224. Eivissa, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 
1. Reproduït a "La República en Ibiza", a La Almudaina, dimecres, 22 d'abril de 1931, pàg. 1. 
1241 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1242 .- "Despues de la proclamacion de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.455. Eivissa, dissabte, 18 
d'abril de 1931, pàg. 2 i "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 
d'abril de 1931, pàg. 1. 
1243 .- "Despues de la proclamacion de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.455. Eivissa, dissabte, 18 
d'abril de 1931, pàg. 2. 
1244 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1245 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.454. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, pàg. 2 i 
"Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.455. Eivissa, dissabte, 18 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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seva opinió i posició en aquell moment històric que es vivia, però s'afirmà que continuaria 
actuant en la vida política.1246 
El 17 d'abril, Diario de Ibiza, amb l'objectiu de saber les opinions dels principals dirigents 
polítics davant la nova situació, publicà una àmplia entrevista amb el cap dels liberals 
regionalistes d'Eivissa, Carles Roman.1247  
 
La presa de possessió dels nous ajuntaments de les Pitiüses 
 
Eivissa 
El 18 d'abril, a les 10 h, tal com havia convocat el batle republicà Arabi, començà la presa de 
possessió dels regidors elegits per sufragi. A la sessió hi assistien els regidors interins Ramon 
Bonet, Víctor Llombart, Josep Rosselló, Josep Marí, Francesc Redolat, Antoni Marí Marí i 
Joaquim Gadea. Mentrestant, els regidors electes ocupaven llocs entre el nombrós públic.  
El batle Arabí llegí el telegrama del Govern que ordenava que es constituís la nova corporació 
amb els regidors electes. Seguidament, el gestor interí Llombart intervingué er exposar que el 
Comitè d'Aliança Republicana havia formulat, per telègraf als ministres de la Governació i 
d'Estat, una protesta per compra de vots i coaccions duites a terme el dia dels comicis i, per 
això, demanava que s'aplaces la constitució del consistori fins que haguessin resolt els 
esmentats ministres. La resta de gestors donaren suport a aquesta proposta.  
Aleshores, es produiren entre el públic moviments d'indecissió fins que el regidor electe 
Escandell demanà permís al batle Arabí per intervenir. Arabí, prèviament dient que com a 
republicà no volia impedir a ningú que exposàs la seva opinió, cedí la paraula a Escandell. 
Aquest manifestà que tots els regidors electes presentaven les actes netes i que en cap de les 
meses electorals el dia dels comicis ni el divendres davant la Junta Municipal del Cens hi 
havia hagut cap protesta i que, per això, no afectava el contingut del telegrama del Govern 
respecte a la presentació de protestes. Acte seguit, va intervenir de nou Llombart per havia 
estat designat per l'Aliança Republicana per presentar la protesta i que no feia altra cosa que 
complir un deure de disciplina política. El replicà el regidor electe Ferrer Hernàndez per 
afirmar que els regidors electes eren la representació del poble i que aquest volia que es 
possessionassin. Aleshores, hi hagué una discusió entre ambdós intervinents que tallà el batle 
Arabí. 
Seguidament, prengué la paraula el gestor interí Gadea per dir que com a republicà opinava 
que s'havia de donar satisfacció a la voluntat popular expressada en les urnes per que del 
contrari seria una dictadura i que si realment hi havia hagut compres i coaccions s'havien 
d'haver fet constar el diumenge del comicis amb actes notarials. Proposà que es donàs 
possessió als nous regidors constant en acta, però, la protesta de Llombart. La majoria de 
gestors, però, es mostraren contraris i hi tornà a haver intervencions dels regidors electes i 
Cèsar Puget comentà que les protestes s'havien d'haver presentat a la Junta del Cens. El també 
regidor electe Torres Juan preguntà si el que proposava Llombart no era un pretext. El regidor 
electe Coll proposà que quedàs l'Ajuntament constituït en sessió permanent mentre es 
consultava el tema a Palma o a Madrid. Es va discutir àmpliament aquesta situació fins que el 
batle Arabí va suspendre la sessió per 5 minuts. 
Quan es tornà a emprendres la sessió, el batle demanà al secretari Matutes que consultès 
diverses disposicions i aquest va llegir de les lleis municipals i electorals diversos articles així 
com també del decret de 15 de novembre de 1909 i altres preceptes per a l'aplicació de 
l'esmentada llei.  

1246 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1247 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.223. Eivissa, divendres, 17 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
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Finalment, s'acordà donar possessió del nou ajuntament i es consigna en acta la protesta del 
gestor Llombart. Aleshores, es retiraren els gestor si ocuparen els llocs els regidors electes i 
passà a la presidència Torres Juan que havia estat el que més vots havia tingut. El batle sortint 
Arabí li lliurà la vara i féu un breu parlament dient que, tot i el poc temps que l'havia tinguda, 
havia demostrat que la República no era sinònim d'irreligiositat ni intolerància i que això li 
produïa una gran satisfacció. Li digué "vos la don en nom del poble per que la transmitigueu 
després al vostre successor i que aquest la usi en benefici de la ciutat." 
Seguidament, es va procedir a la votació del nou batle, que resultà elegit Joan Ferrer 
Hernàndez per 11 vots a favor i 4 paperetes en blanc. Aleshores passà a ocupar la presidència 
el nou batle, que va rebre les insígnies de Torres Juan. Ferrer digué: "Pueblo de Ibiza 
asistimos al acto mas grande que desde hace 8 años se ha celebrado en esta casa, pues nos 
posesionamos de ella los verdaderos representantes del pueblo, los que en los comicios del 
domingo obtuvimos vuestros sufragios y podemos presentar nuestras actas limpias, ganadas 
en buena lid en unas elecciones sinceras que serán memorables en la historia de España. 
Sea mi primer saludo para el pueblo, para las autoridades y para la Prensa. 
Hombres trabajadores que luchamos diariamente por la vida, defenderemos los intereses del 
pueblo como nuestros propios intereses. Aquí venimos unos y otros a hacer administración y 
justicia y entre nosotros no habrá adversarios políticos, sinó buenos administradores de la 
ciudad a los que todos nos debemos para corresponder a la honra que nos ha hecho el pueblo 
trayéndonos aquí." 
Seguidament, es feren les votacions per la resta de càrrecs que tots foren elegits per 11 vots a 
favor i 4 paperetes en blanc de la manera següent: Antoni Ramon Gotarredona (1er tinent de 
batle), Joan Torres Juan (2on tinent de batle) i Joan Mayans Escanellas (3er tinent de batle) i 
com a síndics Manel Escanellas Hernàndez i Alexandre Llobet Ferrer.1248 
De totes maneres, aquesta corporació actuà fins el 7 de maig, en què va ser suspés i es 
nomenà una comissió gestora integrada per Joan Arabí –que va ser elegit president–, Josep 
Marí i Víctor Llombart.1249 
 
Sant Antoni 
L'Ajuntament de Sant Antoni quedà integrat per 7 regionalistes i 6 del Bloc i, després de 
possessionar el consistori electe, va ser elegit per unanimitat batle Vicenç Costa Ferrer. Així 
mateix, per 7 vots a favor i 6 en blanc, varen ser triats el 1er i 2on tinent de batle Antoni Costa 
Costa i Joan Cardona Torres, respectivament, i síndic, Josep Torres Boned.1250 
 
Sant Josep 
Es va constituir el nou ajuntament elegit el dia 12 d'abril, integrat per 11 liberals regionalistes 
i 2 del Bloc i va ser elegit batle Joan Serra –de Cas Serres.– Quan es retirà de la sala de plens 
el batle sortint Vicenç Ribas –Pobil– s'adreçà al públic assistent manifestant als regidors 
entrants que els donava la més cordial enhorabona, desitjant-los gran encert per afavorir el 

1248 .- "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.456. Eivissa, diumenge, 19 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1249 .- "Toma de posesión de la Comisión Gestora", a Diario de Ibiza, núm. 12.227. Eivissa, dijous, 7 de 
maig de 1931, pàg. 1. 
1250 .- La resta de regidors que integraven el consistori eren Joan Cardona Cardona, Josep Rosselló Cardona, 
Vicenç Rosselló Riera, Antoni Tur Serra, Josep Serra Tur, Joan Serra Serra, Miquel Costa Costa, Joan Prats 
Prats i Antoni Ramon Planells. "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.226. Eivissa, dimarts, 
21 d'abril de 1931, pàg. 1. També "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.458. 
Eivissa, dimecres, 22 d'abril de 1931, pàg. 2. 
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poble. A més, afegí que durant el seu pas per la batlia féu el que va poder a favor del poble. El 
batle entrant el contestà agraint les seves paraules.1251 
 
Sant Joan Baptista 
El consistori de Sant Joan Baptista, juntament amb el de Formentera, va ser l'únic que 
aconseguí representació electe dels republicans. Així, foren elegits 5 liberals regionalistes, 4 
del Bloc i 3 republicans.  
El president de la Comissió Gestora republicana és negà a donar possessió a tres regidors, 
al·legant respecte a dos d'ells que per no pagar contribució a l'Estat no havien d'haver estat 
considerats elegibles. Això originà protestes.  D'acord amb les instruccions rebudes, l'Aliança 
Republicana designà tres regidors. Després es procedí a la constitució de l'Ajuntament, essent 
elegit batle el republicà Bartomeu Torres Marí, que ja ocupava el càrrec interinament.1252 
El 24 d'abril, va prendre possessió la comissió gestora, integrada per quatre representants, un 
per cada districte electoral, essent elegit president Bartomeu Marí Torres i vocals, Miquel 
Marí Guasch, Joan Marí Marí i Francesc Torres Torres.1253 
 
Santa Eulàlia del Riu 
El dijous, 23 d'abril, es varen convocar els regidors que formaven l'actual Ajuntament i els 
que foren elegits el dia 12 d'abril.1254 Segons Diario de Ibiza, era molt probable que no es 
donàs possessió als nous regidors, ja que s'havien presentat protestes i, d'aquesta manera, 
quedaria en suspensió la constitució de l'Ajuntament. Es va querir al Comitè Republicà per tal 
que designàs la comissió gestora, amb caràcter interina, integrada per un representant de cada 
un dels districte de Santa Eulàlia-Sant Carles i de Santa Gertrudis-Jesús.1255 
El 23 d'abril, Diario de Ibiza informava que per aquell matí estava convocat l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia per donar possessió als regidors elegits el dia 12, però, segons informacions, hi 
hauria protestes, fet que feia pensar que no se'ls donaria possessió.1256 
El 23 d'abril, a les 10 h, el batle de Santa Eulàlia, Marc Juan Ferrer, havia convocat 
l'Ajuntament per donar possessió als regidors electes. Quan es presentaren a la Casa de la 
Vila, el batle Juan i quatre dels regidors que havien de prendre possessió, se'ls va dir que ja 
s'havia celebrat la sessió. Però, Diario de Ibiza donava una altra versió ja que hi havien assistit 
10 regidors havent-se elegit batle Josep Tur Roig –Rafelet–. Aquell dia el batle Marc Juan 
cursà dos telegrames al governador civil. El primer comentava que havent convocat 
l'Ajuntament per a les 10 h i havent-se presentat a la mateixa hora a la sala de plens s'havia 
trobat que estaven prenent possessió els regidors electes prescindint de la seva autoritat. El 
segon, més llarg, afirmava que denunciaria davant el jutge d'instrucció i també denunciava al 

1251 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.458. Eivissa, dimecres, 22 
d'abril de 1931, pàg. 2 i "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.226. Eivissa, dimarts, 21 
d'abril de 1931, pàg. 1. 
1252 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.226. Eivissa, dimarts, 21 d'abril de 1931, 
pàg. 1 i "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.458. Eivissa, dimecres, 22 
d'abril de 1931, pàg. 2. 
1253 .- "Los liberales albistas, republicanos", a Diario de Ibiza, núm. 12.222. Eivissa, dimarts, 28 d'abril de 
1931, pàg. 1. La informació deia: "De conformidad con las órdenes que se dieron a su debido tiempo de que en 
los Ayuntamientos que se hubieran presentado protestas contra la validez de las elecciones verificadas el día 12, 
en el único Ayuntamiento de esta isla donde se han cumplido estrictamente las órdenes recibidas ha sido en San 
Juan Bautista." 
1254 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.458. Eivissa, dimecres, 22 
d'abril de 1931, pàg. 2; "Despues de la proclamacion de la Republica", a La Voz de Ibiza, núm. 2.459. Eivissa, 
dijous, 23 d'abril de 1931, pàg. 2. 
1255 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.226. Eivissa, dimarts, 21 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1256 .- "¿Comisiones gestoras?", a Diario de Ibiza, núm. 12.228. Eivissa, dijous, 23 d'abril de 1931, pàg. 1. 
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governador civil l'extralimitació comès pel secretari de la corporació quan havia possessionat 
part del consistori elegit el dia 12 sense la presència del batle sortint ni anteriors regidors, tot i 
trobar-se davant l'edifici a l'hora anunciada en la convocatòria. Afirmava "pedimos 
instrucción sumario querella crimial contra referido Secretario y demás responsables" 
sol·licitant còpia certificada de l'acta de constitució que havia de ser doblement nul·la per 
il·legal i per haver-se presentat protestes dins el termini davant la Junta Municipal del Cens 
fet que implicava la restitució de l'anterior consistori per comissió gestora interina. 
Sol·licitava al governador que "imponga justicia y ley ante caprichos(,] arbitrariedades dando 
urgentes instrucciones concretas a Comité Provincial republicano y Alcalde indebida 
ilegalmente desempeño cargo."1257  
 
Formentera 
L'Ajuntament de Formentera, juntament amb el de Sant Joan, fou l'únic de les Pitiüses que 
aconseguí representació republicana. Com a resultat dels comicis municipals el consistori 
quedà integrat per 4 republicans, 4 liberals regionalistes i 3 del Bloc 
L'Ajuntament de Formentera va elegir batle el republicà Marià Riera Castelló. Així mateix hi 
havia el rumor que un altre dels regidors republicans podia ser el vocal representant de les 
Pitiüses en la Diputació Provincial de les Balears.1258 
El 27 d'abril, s'havia de reunir, sota la presidència del governador civil, la Junta Provincial del 
Cens Electoral per estudiar i resoldre les protestes formulades contra la validesa de les 
eleccions verificades en els ajuntaments de les Balears. De les Pitiüses, s'havien presentat 
protestes a Eivissa, Sant Joan i Santa Eulàlia. Donada la resolució que s'adoptàs, haurien de 
cessar o no els ajuntaments d'Eivissa i Santa Eulàlia.1259 
 
5.8. LA REPETICIÓ DELS COMICIS MUNICIPALS DEL 31 DE MAIG DE 1931 
 
Les eleccions municipals del 12 d'abril, però, foren impugnades en 25 municipis de Mallorca 
(22) i d'Eivissa (3) arran de les anomalies denunciades pels republicans i socialistes, com 
pressions irregulars i actuacions caciquils. 
 
5.8.1. La nova legislació electoral 
El 25 d’abril de 1931, el Govern Provisional decretà la rectificació del Cens Electoral vigent 
amb la inclusió dels homes des dels 23 anys. El 30 d’abril, el ministre de la Governació envià 
una circular –núm. 80– a tots els governadors civils i al delegat del Govern de Maó, en què 
exposava: “A ruego del Director general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística, 
intereso á V.E. el cumplimiento del Decreto que rectificado publica la Gaceta correspondiente 
al día de ayer 29, relativo á la rectificación del Censo electoral vigente y muy especialmente 
lo dispuesto en su artículo cuarto.”1260 El 17 de maig, el director general d’Administració envià 
una circular telegràfica als governador civils d’Albacete, Badajoz, Balears, Barcelona, 
Càceres, Conca, Girona, Huelva, Jaén, Lugo, Màlaga, Santa Cruz de Tenerife i Zamora, en la 
qual recordava la del 30 d’abril. Afirmava: “Sírvase V.E. remitir con urgencia nombres y 
apellidos Alcaldes elegidos esa Capital y Ayuntamientos de pueblos cabeza partido judicial, 
asi como tambien de Presidente y Vicepresidente Comisión gestora esa Diputación provincial, 

1257 .- "El nuevo Gobernador civil", a Diario de Ibiza, núm. 12.229. Eivissa, divendres, 24 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1258 .- "Los nuevos Ayuntamientos", a Diario de Ibiza, núm. 12.226. Eivissa, dimarts, 21 d'abril de 1931, 
pàg. 1. 
1259 .- "Los liberales albistas, republicanos", a Diario de Ibiza, núm. 12.222. Eivissa, dimarts, 28 d'abril de 
1931, pàg. 1. 
1260  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 15 A. Exp. núm. 9. AHN. 
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comunicando igualmente todos los meses alteraciones producidas en el anterior.” Donat que 
no havia rebut la relació de la província, demanava que fos complida amb la major urgència 
possible.1261  
Una nova i notable modificació parcial de la Llei electoral de 8 d’agost de 1907 va ser el 
decret-llei de 8 de maig de 1931 –publicat a la Gaceta de Madrid del 10 de maig.– Aquest 
decret modificava aspectes substancials de la legislació electoral, tot i que afectaven més a les 
eleccions generals que a les locals. D'una banda, substituïa els petits districtes unipersonals –
ja que “deja abierto ancho cauce a la coacción caciquil, a la compra de votos y a todas las 
corruptelas conocidas”– per un sistema de circumscripcions úniques que coincidien amb les 
províncies, excepte Madrid, Barcelona i totes les capitals de província que superassin els 
100.000 habitants, que també formaven circumscripcions pròpies. De l'altra, cada província, 
que formava un districte electoral, tenia dret a elegir un diputat per cada 50.000 habitants i un 
altre més per cada fracció superior a 30.000. Així mateix, rebaixava l'edat electoral dels 25 als 
23 anys i, a la vegada, declarava elegibles les dones i els preveres. L'article 9è ampliava el 
dret dels ciutadans a presentar candidats, admetent les propostes per la proclamació d'aquests 
a deu regidors d'elecció popular.1262 
L'elector podia votar a un nombre de candidats que equivalia, aproximadament, a un 80% del 
nombre total de diputats que corresponia a cobrir la seva circumscripció. En el cas de les illes 
Balears, cada elector podia votar en una papereta, com a màxim, a cinc candidats. Això 
possibilitava que “Con este voto limitado se procuraba garantizar cierta representación a las 
minorías, aunque, por supuesto, menor de la que obtendrían mediante el sistema 
proporcional.”1263 Al mateix temps, cada elector també podia esborrar o afegir, pel seu compte, 
alguns candidats en les llistes presentades. 
Per a ser proclamat diputat era precís, a més de tenir el major nombre de vots escrutats, haver 
obtingut almenys un 20% dels vots emesos. L’objetiu era evitar el fraccionament de les 
candidatures i haver de fer unions, tot i que fossin circumstancials. Quan no s'arribava al tant 
per cent esmentat, tenia lloc una altra elecció, la segona volta, i els llocs vacants s'obtenien ja 
per la majoria relativa dels vots.  
L'article 10è del decret suspenia en la seva integritat l'article 29è de la Llei Electoral de 1907, 
ja que tots els candidats proclamats s'havien de sotmetre a l'elecció. Aquest article havia 
possibilitat que en nombrosos municipis de les Balears no se celebrassin eleccions com hem 
vist. A més, es modificà el tràmit de revisió de les actes, suprimint-se la intervenció del 
Tribunal Suprem i deixant aquesta potestat a les Corts Constituents. 
La votació s’havia de celebrar de manera interrompuda des de les 8 h. del matí fins a les 16 h., 
al llarg d’un sol dia, que havia de ser sempre diumenge. 
 
5.8.2. La convocatòria de noves eleccions municipals 
El 13 de maig de 1931, el ministre de la Governació, Miguel Maura, decretà la repetició dels 
comicis municipals en els municipis que s'havia incoat expedient de protesta dels comicis del 
12 d'abril.1264 A més, s'establia com a calendari que el 24 de maig s'havien de proclamar 

1261  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1262 .- Aleshores, qualsevol persona que es volgués convertir en candidat havia de reunir alguna de les 
següents condicions: 1er.- Haver desenvolupat el càrrec de diputat a Corts per elecció de la província en 
eleccions generals o parcials. 2on.- Ser proposat per dos exsenadors, per dos exdiputats a Corts, per tres 
exdiputats provincials o per deu regidors d'eleccions popular, tots ells de la mateixa província. 
1263 .- VALERA, S.: Partidos y Parlamento en la Segunda República. Madrid, 1978, pàg. 63. 
1264 .- L'exposició de motius que justificava la convocatòria d'aquestes eleccions parcials era la següent: "Es 
necesario que antes de abrirse el período electoral para la Asamblea Constituyente se hallen al frente de todos los 
Municipios de España Ayuntamientos emanados del sufragio popular auténtico y como es considerable el 
número de las elecciones últimas que han sido protestadas por viciosas a tenor de las órdenes Circulares de este 
Ministerio del 16 y 18 del pasado Abril hasta el punto de que se hace muy difícil examinar con detención los 
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candidats1265 i el 31 s'havia de celebrar la votació. Aquests comicis s’havien de regir per la Llei 
electoral de 19071266 i a les illes Balears afectaven a 22 municipis de Mallorca –Alaró, 
Alcúdia, Andratx, Binissalem, Bunyola, Calvià, Consell, Capdepera, Felanitx, Inca, Manacor, 
Marratxí, Muro, Petra, Palma, Puigpunyent, Pollença, Sencelles, Santanyí, Sant Llorenç des 
Cardassar, Sineu i Sóller– i a 3 de l'illa d'Eivissa –Eivissa, Santa Eulàlia del Riu i Sant Joan 
Baptista.– D'aquesta manera, el Govern Provisional pretenia tancar definitivament el capítol 
municipal, abans del període electoral de les Corts Constituents. 
El 14 de maig, el governador civil, Francesc Carreras, comunicà al ministre de la Governació 
que havia disposat que es publicàs en el Boletín Oficial de la Provincia la convocatòria 
d’eleccions municipals parcials.1267 L’endemà, el ministre de la Governació envià una circular 
–núm. 87– als governadors civils per aclarir alguns dubtes sobre l’aplicació del decret de 
convocatòria de comicis municipals.1268  
El 26 de maig de 1931, a les 22,30 h, el ministre de la Governació envià una circular 
telegràfica –núm. 92– a tots els governadors civils per demanar-los “si necesita mantener 
concentraciones Guardia Civil y cuales, para desconcertar en vista elecciones treinta y uno las 
innecesarias.”1269 L’endemà, a les 11,49 h, Carreras li contestà telegràficament que “en esta 
provincia no se ha concentrado fuerza Guardia civil otras provincias y la de esta Comandancia 
no ha tenido necesidad concentrarla, siendo suficiente para cualquier contingencia, incluso las 
electorales.”1270 
 
5.8.3. Les acusacions de parcialitat electoral del governador Carreras 
El 25 de maig, a les 13 h, el ministre de la Governació envià un telegrama –núm. 845– al 
governador civil Carreras en el qual li advertia: “Recibo quejas fundadas sobre parcialidad 
electoral V.E.= Debo advertirle se abstenga toda intervención lucha partidos, amparando 
derecho cada cual á organizarse y luchar.”1271 A les 23 h del mateix dia, el governador el 
contestà amb un telegrama xifrat que deia: “Recibo telegrama V.E. que me produce 
grandisima contrariedad por haber, al parecer, incurrido en falta. Ignoro quien ha formulado 
queja sobre imparcialidad electoral. Si conociera la acción de que se me acusa es posible 

expedientes y de otro lado la prueba de los hechos aducidos por las partes ha sido entorpecida por los defectos 
del régimen caído y oscurecida por las maniobras de elementos perturbadores y estimando justo se manifieste en 
toda su pureza la voluntad del pueblo allí donde quiera que hubiese fundada sospecha de que fué falseada u 
oprimida en los últimos comicios." Boletín Oficial Extraordinario. Gobierno Civil de la Provincia. Palma, 
dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 1; i "Han sido anuladas las Elecciones Municipales de Palma y 25 pueblos", a 
La Almudaina, divendres, 15 de maig de 1931, pàg. 1-2. 
1265 .- L'article 3r del decret anul·lava l'article 29 de la Llei electoral de 1907 ja que establia que no es 
prescindiria de la celebració de les elecciones encara que el nombre de candidats proclamats fos igual al del de 
ser elegit. 
1266 .- Decretava a més que les renúncies al càrrec de regidor presentades pels elegits darrerament quedaven 
acceptades (article 5è) i que en els municipis que no s'haguessin verificat les eleccions municipals es procediria a 
la seva celebració en la data proposada pel decret (article 6è) i les comissions gestores nomenades pels 
governadors civils al front dels ajuntaments protestats continuarien al front de les institucions fins a la presa de 
possessió dels regidors elegits el 31 de maig (article 7è). 
1267  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1268  .- “Como aclaración al Decreto del 13 deben celebrarse nuevas elecciones en todos los Municipios en 
que se instruyó expediente de protesta tanto en los que el Gobernador remitió a este Ministerio como en los que 
no cursó e indistintamente de que hayan sido informados favorable o desfavorablemente por este. Queda 
autorizado V.E. para nombrar si lo considera oportuno Comisiones gestoras en aquellos pueblos en donde 
habiéndose instruido expediente no fué admitida la protesta. Ruégole le envie cuanto antes a este Ministerio 
relacion de todos los Ayuntamientos cuyas elecciones fueron protestadas y proceda desde luego sin necesidad de 
nueva orden a convocar a nuevas elecciones en todos los pueblos en que se presente protesta.” Fondos 
contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1269  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 39 A. Exp. núm. 14. AHN. 
1270  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 39 A. Exp. núm. 14. AHN. 
1271  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
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pudiese demostrar V.E. que quien la formula es el menos imparcial y el que más quisiera la 
parcialidad a su favor. Desde mi llegada a esta no hago otra cosa que estar al margen de las 
rivalidades de unos y otros procurando concordia y amparando por igual derecho de todos.”1272 
El 28 de maig, a les 11,20 h, el president de la Comissió Gestora de Santanyí, Sebastià 
Tomàs, envià un telegrama al ministre de la Governació en el qual demanava que se 
suspenguessin els comicis locals del dia 31.1273  
El 29 de maig, a les 20 h., el president de Concentració Republicana, Jaume Comas, envià un 
telegrama al ministre de la Governació en el qual li manifestava: “Ante amenazas y 
coacciones realizadas publicamente mitin callejero por Presidente Diputación, Alcalde y 
miembros comisión gestora, y no garantizando terminantemente Gobernador civil seguridad 
nuestras personas, domicilios y bienes, en evidente peligro por aconsejar autoridades 
expresadas incendios y agresiones, nos vemos precisados en beneficio del orden y del buen 
nombre de la República a retirar nuestra candidatura y a romper nuestras relaciones con 
Gobernador civil, por evidente parcialidad de su parte contra elementos netamente 
republicanos que formaron el frente único antimonárquico y asumieron responsabilidad 
proclamación y que constituyen hoy concentración republicana.”1274 Arran d’aquesta denúncia, 
l’endemà, a les 13 h., el ministre de la Governació va transmetre un telegrama al governador 
civil Carreras en el qual li reproduïa exactament el rebut el dia anterior de Comas i li deia 
“ruego a V.E. me informe acerca del particular.”1275 La resposta no es féu esperar i, a les 20 h. 
del mateix dia, Francesc Carreras telegrafià al ministre en el qual aclaria les acusacions de 
Comas.1276  
 
5.8.4. Les candidatures 
En la majoria de municipis de Mallorca i d'Eivissa, els candidats de la repetició dels comicis 
del 31 de maig foren els mateixos de les llistes del 12 d'abril, sobretot en les candidatures 
republicano-socialistes i del Partit Republicà de Centre. 

1272  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1273 .- El telegrama deia: “Completamente identificado con las bases aprobadas por 32 pueblos provincia 
Zaragoza interesando suspensión elecciones del próximo 31 actual, que han sido elevadas a V.E. por conducto 
del Excmo. Sr. Gobernador civil de aquella provincia, y encontrándose esta población en idénticas circunstancias 
que las de aquellos ayuntamientos, intereso de V.E. sea atendida aquella petición que resultará en beneficio de la 
República.” Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1274 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1275 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1276 .- “Con natural asombro me entero contenido telegrama que a V.E. dirige por concentración republicana 
B. Comas. Al mitin verificado en una de las plazas esta capital asistió un delegado mi autoridad quien al darme 
cuenta resultado no ha hecho constar extremos amenazadores que consigna B. Comas su telegrama aunque no 
niego posibilidad vivezas lenguaje propias esta clase actos. Es completamente falsa afirmación de que 
Gobernador no garantiza vida ni haciendas los ciudadanos ni aun en dias que en otras capitales se han registrado 
incendios y agresiones para personas, domicilios y bienes no se ha registrado como V.E. sabe menor incidente 
esta provincia, cabiendome satisfacción recibir por ello felicitación personas destacadas, entre ellas la de la 
Camara de comercio por acuerdo unanime tomado en sesión reciente y la de casi todas las Comunidades 
religiosas estas islas, lo que no puede Gobernador es dar votos a quien no los tiene que es la verdadera genesis 
telegrama protesta que contesto, situación que los protestantes se han creado por distanciarse de las demas 
fuerzas republicanas y socialistas que son las que tienen positiva fuerza. Presidente comisión gestora 
Ayuntamiento Sr Bisbal socialista es incapaz agraviar a nadie, afirmación que podrá V.E. comprobar con su 
compañero Sr Largo Caballero. En cuanto Presidente Comisión gestora Diputación Sr Juliá, su conducta y 
antecedentes podrán avalarlos a V.E. los Sres. Leroux[sic] i Azaña. Algo de lo que se consigna en el telegrama 
me hicieron presente a mi reducido a sus justos limites, quedando puntualizar hechos por escrito, no habiendolo 
verificado prefiriendo sin duda molestar atención V.E. En resumen, en esta provincia no hay ningun ciudadano 
que no tenga garantizada su persona, domicilio y bienes. Ahora lo que no tienen garantizados todos son sus 
aspiraciones electorales por no poderlo hacer Gobernador y si cuerpo electoral con sus sufragios.” Fondos 
contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
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Així mateix, en comparació amb els actes electorals de la campanya de les eleccions 
municipals del 12 d'abril, l'activitat va ser molt menor. Foren notables les componendes 
polítiques entre la Conjunció Republicano-Socialista –que optà per les majories– i el Partit 
Republicà de Centre, fet que motivà en la majoria de municipis una baixa participació. 
 
5.8.4.1. El Partit Conservador 
En la proclamació de candidats de Palma, del 24 de maig, de la Junta Municipal del Cens 
foren designats dos candidats conservadors Josep Vich Quetglas (districte 2on) i Rafel Salas 
Pons (districte 8è).1277 Així mateix, el 28 de maig, l'advocat Antoni Moncada anuncià, en una 
nota de premsa, la presentació de la seva candidatura, com a conservador, en el districte 
primer.1278 
 
5.8.4.2.La Dreta Liberal Republicana 
El 27 de maig, el president Joan Sureda Sancho i el secretari Antoni Palmer Rosselló de la 
Dreta Liberal Republicana enviaren una nota a la premsa, en la qual assenyalaven que, donat 
el canvi totalment de “las circunstancias que motivaron el anuncio de abstención de este 
partido” s’havia acordat presentar la candidatura, integrada pel comerciant Josep Estaràs 
Valeri (districte 1er), el corredor Antoni Bestard Reynés (districte 4art),  l'advocat Joan 
Sureda Sancho (districte 5è), el representant Sebastià Romaguera Mulet (districte 6è), el 
també representant Antoni Palmer Rosselló (districte 7è), el comerciant Josep Tascón Ortega 
(districte 8è) i l'industrial Bartomeu Fiol Coll (districte 9è).1279 
 
5.8.4.3. Els partits Regionalista i Autonomista  
El 20 de maig, La Almudaina informava que aquells dies en el Centre Regionalista s'havien 
celebrat un conjunt de reunions de grups de la dreta republicana.1280 El 22 de maig, el Comitè 
Mixt dels partits Regionalista i Autonomista contestà la invitació que li havia fet el 
governador civil Carreras “relativa a un posible arreglo electoral para las próximas elecciones 
municipales entre las distintas fuerzas políticas que lucharon en la últimas.” A més, feia 
constar el seu criteri contrari a la combinació amb els termes següents: 1er, els partits 
Regionalista i Autonomista ratificaven els seus respectius idearis que pretenien desenvolupar 
dins el règim republicà “al que tienen expresado su leal concurso y adhesión.” 2n, que tot i el 
resultat en les passades eleccions municipals del 12 d'abril del Front Únic Antimonàrquic a 
Palma, “reconoce la oportunidad de que los componentes de aquel disfruten en el nuevo 
Ayuntamiento de amplia mayoría toda vez que con posterioridad a aquel resultado, sobrevino 

1277  .- "Las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1278 .- La breu nota deia: "Atendiendo requerimientos de diversos elementos del primer distrito, 
conservando, íntegramente, mi ideología política de siempre y con el sólo título de Conservador, desligado por 
completo, de toda alianza electoral con los diversos elementos que lucharán el próximo domingo he decidido 
presentar mi modesta candidatura." "Política local. Nuevo candidato", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 
1931, pàg. 2. 
1279 .- "Política local. La «Derecha Liberal Republicana» se preseta a las elecciones", a La Almudaina, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2. En la nota de la Dreta Liberal Republicana s'afirmava que "entiende este 
Comité que, por encima de las enconadas luchas personalistas desatadas estos días y a pesar de la carencia 
absoluta de todo afán egoísta de medro personal de los componentes de este partido, se le impone el deber 
irrenunciable de acudir a la lucha electoral, con espíritu de absoluta serenidad y de imparcialidad acrisolada, para 
recoger en las urnas el voto del sector de sana opinión que concuerde con el sentir sincero de honrada y justiciera 
administración y sincero republicanismo que es norma de todos sus afiliados, patentizando ya con anterioridada 
al advenimiento del nuevo régimen." 
1280 .- Assegurava que en aquestes reunions "no solamente hubo cordialidad y coincidencia sobre la manera 
de apreciar el momento político actual, ante las ya próximas elecciones municipales sino un verdadero tacto de 
codos y el deseo de asegurar la más perfecta unión de todos los sectores representados." "Política local", a La 
Almudaina, dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 2. 
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el cambio de régimen que indudablemente lo alteraría hoy en nueva lucha.” 3r, que 
discrepaven totalment del propòsit i refusaven absolutament “por impuro” el procediment 
amb que parts dels seus inspiradors tractaven de prejutjar l'opinió pública.1281 I 4t, que 
s'oposaven a qualsevol maniobra partidista que tendís a segrestar “la voz del cuerpo electoral 
y acuerdan abstenerse en la próxima lucha a la que hubiesen acudido ciudadanamente como 
en cuantas ocasiones han actuado.”1282 
A Palma, el 23 de maig, els partits Regionalista i Autonomista enviaren una nota a la premsa 
en què anunciaven que presentarien candidats pels comicis municipals.1283 En la proclamació 
de candidats de Palma, feta a l’Ajuntament, el diumenge, 24 de maig, per la Junta Municipal 
del Cens foren designats 8 candidats –un a cada districte, excepte en el 6è que no hi presentà 
ningú–: Baltasar Forteza Valleriola (districte 1er), Antoni Juan Terrasa (districte 2on), Antoni 
Martorell Munar (districte 3er), Josep Claverol Fenosa (districte 4art), Pere Comas Rotger 
(districte 5è), Nicolau Company Porcel (districte 7è), Pere Parets Ignacio (districte 8è) i Joan 
Salas Nadal (districte 9è).1284 De totes formes, aquesta candidatura va ser ampliada i 
recomposada i, finalment, es presentaren 11 candidats. D’aquesta manera, el 25 de maig, la 
Comissió Mixta féu públic que la candidatura estaria integrada per l'industrial Bartasar 
Forteza Valleriola i el metge Miquel Sureda Blanes (districte 1er), l'advocat Antoni Martorell 
Munar (districte 2on), el metge Josep Claverol Terrasa i l'industrial Bernat Rigo Rubí 
(districte 4art), el metge Pere Comas Rotger (districte 5è), el propietari Faust Morell Gual i 
l'advocat Gabriel Cortès Cortès (districte 6è), el propietari Antoni Rosselló Rosselló i 
l'industrial Pere Parets Ignacio (districte 8è) i l'agricultor Joan Salas Nadal (districte 9è).1285 
 
5.8.4.4. El Partit Republicà de Centre 
En l'assemblea del Partit Liberal del 19 de maig, l'exdiputat a Corts Lluís Alemany manifestà 
que el partit havia d'adoptar una actitud de prudència i de respecte amb els “havien triomfat.” 
El 23 de maig, un periodista de La Almudaina intentà saber si l’antic Partit Liberal es 
presentaria als comicis i amb quants de candidats, ja que en les eleccions municipals del 12 
d’abril havia obtingut 23 regidors. Sembla que solament presentaria 14 candidats.1286 
El diumenge, 24 de maig, la Junta Municipal del Cens proclamà 15 candidats: Josep Arbona 
Sans i Josep Tous Lladó (districte 1er), Francesc Barceló Caimari (districte 2on), Joan Pallicer 
Enseñat (districte 3er), Miquel Falconer Ferragut (districte 4art), Melcior Cloquell Serra i 
Josep Mas Torres (districte 5è), Cristòfol Serra Carbonell i Pere Gual Moragues (districte 6è), 
Just Solà Vicens i Bartomeu Vaquer Franch (districte 7è), Rafel Togores Canals i Josep 

1281 .- Afegia "ofreciendo nueva y propicia ocasión para que siga disfrutando de hecho de la mayoría en el 
Ayuntamiento quien con sus procedimientos ha dado lugar a la anulación de las anteriores elecciones." "Política 
local. La actitud de los Partidos Regionalista y Autonomista", a La Almudaina, dissabte, 23 de maig de 1931, 
pàg. 2. 
1282 .- "Política local. La actitud de los Partidos Regionalista y Autonomista", a La Almudaina, dissabte, 23 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1283  .- La nota deia: “Habiendo acordado el Comité de Concentración Republicana presentar candidatura en 
las próximas elecciones municipales de esta Capital, y por consiguiente planteada definitivamente la lucha 
electoral derivada de su actitud diáfana y digna frente al aborto de arreglo que habría determinado la nuestra 
abstención, el Comité Mixto de los partidos Regionalista y Autonomista de Mallorca, consecuentes con el 
criterio sustentado en el párrafo 5.º a su nota de ayer, estima llegado el momento de hacer uso de su reserva 
manifestando a la opinión su acuerdo de tomar parte en la contienda del próximo Domingo, apoyando la 
candidatura que se dará a conocer oportunamente.” "Política local. Los Partidos Regionalista y Autonomista van 
a la lucha", a La Almudaina, diumenge, 24 de maig de 1931, pàg. 2. 
1284  .- "Las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1285 .- "Política local. La candidatura de la coalición regionalista autonomista", a La Almudaina, dimarts, 26 
de maig de 1931, pàg. 2 i "La candidatura dels partits Regionalista i Autonomista", a La Veu de Mallorca, núm. 
20. Palma, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 3. 
1286  .- "Política local. Los antiguos liberales hoy del Centro Republicano, presentan catorce candidatos", a 
La Almudaina, diumenge, 24 de maig de 1931, pàg. 2. 
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Enseñat Alemany (districte 8è), i Sebastià Simó Oliver i Francesc Planas Lallana (districte 
9è).1287  
El 27 de maig, en el Cercle Republicà de Centre es féu una reunió electoral per definir la 
posició del partit davant les eleccions municipals. L'acte fou presidit per Lluís Pascual, Lluís 
Alemany i Jaume Suau. Hi varen intervenir Josep Enseñat,1288 Nicasi Pou,1289 Jaume Suau1290 i 

1287  .- "Las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1288 .- L'advocat i professor Enseñat començà la intervenció dient que "volvemos a encontrarnos en plena 
lucha. Define su carácter y cree el orador que el más acertado hubiera sido el de consolidación exclusiva de la 
República. Asegura que por parte del propio partido, sí lo es. Pero Mallorca tiene la desventura de no verse libre 
del espíritu maléfico del odio. Evoca días lejanos de viaje en la adolescencia desde su villa nativa de occidente, 
junto a las riberas mediterráneas y su visión de nuestra ciudad: sentía la impresión de lo mucho que había por 
desarraigar y desvincular. En esa obra de desvinculación le cabe gran honra al Partido. Pero el ambiente levítico 
de antes flota aún, más por que tuvo de diabólico que de ideología. Ya decía Santa Teresa que el diablo es un ser 
incapaz de querer, que sólo sabe odiar. Cuando estábamos a punto de encontrar el espíritu de concordia, que 
intenciones nobilísimas pusieron de relieve, ha vuelto la provocación por parte de los que más que cambiar de 
ideas se complacen en malbaratar los efectos y avivar rencorcillos. Pero nosotros estamos donde estábamos. 
Consolidar la República significa de principio decir que gobiernen los triunfadores, a los que no solo dejamos ya 
el paso sino que en cualquier momento ayudaremos con la mejor buena fé. Todo, menos hacer lo más mínimo 
por la política de violencias. Recuerda el palo de ciego, que si da, no se sabe a quien da, ni por qué. Y hemos 
visto que en nuestra vida pública sale demasiado el rústico que blande la vara con aquel clásico ¿A quién le 
pego? Ya sabemos que la política, frecuentisimamente no es serenidad. Menos es alegría. La política es un dolor, 
o más bien un dolorido sentir, ahito de inquietudes lacerantes y grandes preocupaciones. Pero nuestro esfuerzo 
ha de tender a encauzar la pasión. Y la panacea única en nuestra vida moderna es el Parlamento. En este punto, 
el orador hace una señaladísima apología del Parlamento, integral y convencional, como yunque insustituible 
para la vida política y social. Fija el punto del partido del centro en el régimen actual. Señala la importancia 
magna del Derecho como normalidad vitalísima y dice que mientras las reformas no partan de violencias, se 
encaucen en las Cortes, el liberalismo republicano no puede hacer sino aceptarlas y sostenerlas. Se refiere a lo 
que debe ser el patriotismo, que nunca resulta una palabra vana. Es algo concreto y dinámico; es lo hecho, lo 
histórico y lo actual y lo que ha definido las orientaciones para la mejora de un porvenir más perfecto. Por 
patriotismo hay que consolidar la República y mirando a la República hay que salvar a la patria de todos los 
males que la amenacen. En estos momentos no hay que ir a buscar los halagos, aunque no se deseen nunca 
tampoco las censuras. Aspiremos a que se nos escuche, irrumpiendo en los pueblos para hablar a la razón de 
manera que, lejos de toda violencia, se magnifique el régimen y con él, el patrimonio nacional. Censura, por 
último las pruebas tumultuosas de los pasados días. Historia brevemente un aspecto y rasgo del caracter español 
y dice que aquellas muestras de energía acumulada que se destruyen, se hace ello sin pensar en los servicios que 
pueden prestar a la historia futura, en demostración de lo cual cita una serie de ejemplos. Habla de la justicia, 
observando que frecuentemente, se peca contra ella porque se desconoce su sentido. Hay que aspirar a hacer, a 
rehacer una gran democracia, que no puede quedar exenta de normalidad y de cultura. Muchas veces, frente a 
doctrinas sanas y redentoras, no surgen otras doctrinas sinó rescoldos de alguno de los focos existentes de lo que 
aun queda de incultura nacional. Son los instintos, frente al espíritu, que quieren aun rebrotar. Tengamos la 
serenidad para que al triunfar la democracia en la República, queden tantos instintos, apagados, y que la libre y 
digna voluntad del pueblo pueda abiertamente triunfar." "Los republicanos de centro. Reunión electoral", a El 
Día, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2.   
1289 .- Nicasi Pou comença elogiant "el magnífico espectáculo que representa la afirmación de principios y 
la comunión de sentimientos con que el partido Republicano de Centro prepara la lucha electoral, y los muestra a 
la ciudad de Palma como prenda segura del triunfo que obtendrá, uno más que añadir a los muchos que ha 
obtenido, guardando siempre la legalidad más estricta y la mayor pureza de procedimientos. La situación del 
partido es clara y bien definida. Todo liberalismo sano, y el nuestro lo es, descansa sobre dos principios. Uno de 
orden, el respeto absoluto a todos los derechos, y otro de progreso, el afán de superación que debe hacernos hoy 
mejores que ayer y mañana mejores que hoy. No queremos atacar ni destruir, pero si evolucionar, aboliendo lo 
que por viejo, por caduco o por contrario al espíritu moderno, ya no es derecho sino privilegio o injusticia, o 
demostrando en lo que sea imperecedero un afán de renovación constante que nos aproxime cada vez más a los 
ideales más elevados. Somos un partido de centro. Vemos a nuestra derecha un afán legítimo de conservar 
instituciones que merecen toda estima, pero oímos a nuestra izquierda las voces que piden una sociedad más 
justa, más fraternal, más humana. Nuestra gran misión es hacer compatibles aquellas instituciones con estas 
aspiraciones, darles un espíritu nuevo, recoger como un fideicomiso de honor lo que no debe desaparecer y 
entregarlo remozado y lleno de contenido ideal a los partidos más avanzados. Que en la propiedad prevalezca la 
función social sobre el derecho; que la instrucción superior sea asequible a la inteligencia y no a la fortuna; que 
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se reconozca el derecho al trabajo, y que la protección al obrero impedido, anciano o en paro forzoso sea la 
primera de las obligaciones del Estado; que el capital y el trabajo no sean elementos antagónicos sino los firmes 
pilares coordenados en que se apoye la producción y la riqueza nacional. Esta es la misión que corresponde a 
nuestro partido. Nos une a las derechas la protección a la propiedad, a la familia y a la religión, que no pueden 
ser atacados sin que la sociedad se subvierta en sus cimientos. Nos une a las izquierdas la comprensión de sus 
problemas y el sentimiento de la justicia que los inspira. De este contenido ideológico surge nuestra posición en 
la política local. Deshecho el partido conservador, lleno de tradición, y dimitido su ilustre jefe, solo quedan tres 
partidos de ideal. El republicano histórico, que después de medio siglo de austera oposición asiste al triunfo de 
su doctrina. El socialista, que es un signo característico de la civilización moderna, y cuyas peticiones encuentran 
eco en todo corazón noble. Recuerda la Encíclica Rerum Novarum cuyo medio centenario se cumple este mes, de 
aquel gran Pontífice a quien se llamó el Papa de los obreros. El tercer partido de ideal, añade, es el nuestro, 
acusado de caciquismo y personalismo por quienes nunca han sentido ni concebido otra política que la personal 
y egoísta, pero que ahora podrá demostrar la insidia de tales acusaciones. Nadie ha abandonado nuestro partido 
por no encontrar en él margen bastante para sus ideales, y repasad la lista de sus tránsfugas todos los cuales han 
obrado por el rencor, por el despecho o por la envidia. Porque no somos un partido personal y podemos expresar 
libremente nuestro sentir, quiero dedicar un recuerdo a nuestro querido correligionario don Juan March Ordinas, 
y expresar, en estos momentos de tribulación y de prueba el testimonio de mi afecto. El señor March es un 
símbolo de nuestro partido, porque así como éste sale cada vez más pujante de la maquinación y de la intriga, del 
mismo modo las piedras que se lanzan contra el señor March y con las que se pretende cubrirle, como si fueran 
la losa que había de cerrar la sepultura de una honra y de una reputación, por la fuerza del derecho y de la razón 
vienen a colocarse debajo y engrandecen el pedestal sobre el que se agiganta su figura. El resto del panorama 
local no son partidos sino mesnadas. Unas pretendidas derechas suicidas, que son el mayor peligro de lo que 
pretenden defender, y unos grupos amorfos en los que cabe todo, desde antiguos upetistas hasta demagogos 
furibundos. Y sin embargo se coaligan y se agrupan en las elecciones, reunidos por sus odios, movidos por sus 
pasiones, impulsados por sus espíritus mezquinos. Recuerda una coincidencia entre dos figuras ilustres de dos 
partidos nobilísimos. Esta coincidencia no fué una intriga ni una maniobra, porque de haberlo sido se habría 
fraguado en las tinieblas en donde nos habríamos encontrado con estos grupos que viven en ellas y cuyo contacto 
rehuímos. Los hombres que coincidieron son de los que trabajan a la luz y miran de frente al sol. Es justo que 
gobiernen los que han sido los forjadores de la República. Nuestro partido, consciente de su fuerza pero 
consciente de su responsabilidad histórica, no intenta, pudiendo hacerlo, conseguir las mayorías. Las cede a la 
conjunción republicano-socialista, pero a los otros partidos no queremos cederles nada. Los puestos restantes nos 
pertenecen y vamos a ganarlos en buena lid. Electores de Palma, estamos en uno de los momentos más 
trascendentales par ala vida de España en general y de Mallorca en particular. Asistimos a la elaboración de un 
Estado nuevo. Somos un partido, poderoso por la alteza de su ideario y por la calidad y el número de sus 
miembros. Sobre nosotros pesa ahora una gran responsabilidad. Toda nuestra fuerza debemos ponerla al servicio 
de la República, que significa el orden y el derecho, no por ambiciones de mando, que no sentimos, sino para 
ampararla y defenderla." "Los republicanos de centro. Reunión electoral", a El Día, dijous, 28 de maig de 1931, 
pàg. 2. 
1290 .- Jaume Suau començà dient que "es más aficionado a la propaganda en la calle que a hablar entre 
convencidos y que teniendo el partido republicano del centro un programa que es el único que por los caminos 
del orden y la tranquilidad públicas puede conducir a la prosperidad de España sabía que se cobijarían bajo sus 
banderas los verdaderos amantes de la patria. Vivimos las horas más trascendentes y emotivas de nuestra 
generación. Dentro de pocas semanas quedará sobre el tapete de la discusión y del fallo, todo cuanto son 
principios fundamentales. Nuestra propiedad, nuestra familia y nuestros derechos y lo que siendo más espiritual 
es quizá de más esencia para nosotros. Nuestra libertad y nuestro patrimonio espiritual. Va a ser definido todo 
por la nueva constitución. Y en estos momentos decisivos, quien no se interese por la cosa pública, realizará una 
deserción suicida. Quien no intervenga exento de pasiones, de egoismos y de intransigencias será un mal 
patriota. Se están percibiendo en España dos estados psicológicos propios de nuestro temperamento meridional 
exaltado. El optimismo de quienes confunden las cuestiones de forma con las de fondo y juzgan alocados que 
por el simple advenimiento de la República ya estamos en una arcadia feliz y los pesimistas que ante una 
conmoción tantas veces repetida en la historia, solo ven negruras en el porvenir. Nosotros no estamos ni con 
unos ni con otros. Creemos que la implantaci´n de la República es una contingencia de la que puede arrancar la 
felicidad del país. Creemos que España se salvará y que para ello falta solo que lo quieran con sinceridad 
patriótica los españoles. Tenemos fe y divulgamos la fe y estamos al lado de la República con tanto entusiasmo y 
con tanta sinceridad y buena fe, como el más antiguo repu[bli]cano. Si nosotros en congruencia con el señor 
Alba, que ha impreso siempre mayor tonalidad al partido, solo admitíamos como fuente de soberanía la voluntad 
popular, si como todos los hombres cultos estimábamos la más perfecta y la más democrática la forma 
republicana y solo ante el temor a la guerra civil o a una era de perturbaciones, vacilábamos en actuar contra la 
Monarquía, ¿cómo no hemos de apoyar a la República, si en ella vemos llevado a la realidad nuestro ideal? Pero, 
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Lluís Alemany –que resumí els discursos i donà instruccions per a les eleccions del 
diumenge.–1291 En l'acte es concretà que la candidatura estaria integrada pels professors 
mercantils Josep Arbona Sans i Josep Tous Lladó (districte 1er), l'advocat Francesc Barceló 
Caimari i el comerciant Josep Vich Quetglas (districte 2on), l'industrial Joan Pallicer Enseñat 
i el practicant Antoni Llabrés Morey (districte 3er), el comerciant Miquel Falconer Ferragut 
(districte 4art), el comerciant Josep Mas Torres i el procurador Melcior Cloquell Serra 

además, toda persona sensata debe apoyar la República porque solo quedan tres caminos. O la República 
sucumbe ante una dictadura que a la larga devendrá en un caos demagógico. O la República desamparada por la 
gente de orden sucumbirá victima de las locuras del extremismo bolcheviquizante. O la República se consolida y 
vive potente y autónoma yendo por evolución a labrar la prosperidad pública. Pues bien, no tenemos más que un 
camino. Apoyar eficazmente a la República para servir de contrapeso desde una posición central a los 
extremismos de derecha y de izquierda. Procurar que se formen grandes partidos, más necesarios con esta forma 
que con la Monarquía, porque en esta hay dos poderes que se equilibran: uno que nace de abajo y otro que 
desciende de arriba. En la República importan más las grandes fuerzas porque está más abocada a los excesos del 
extremismo. Y si nosotros vemos esto, y si tenemos familia y derechos y patrimonio espiritual ¿como se 
pretende que no actuemos, si es a impulsos de un deber y de una necesidad? Por eso nosotros no podemos estar 
frente a nadie que se guie por un ideal; nosotros nos sentimos hermanos de todos aquellos partidos que tienen 
una historia y un programa y una organización que pueda engendrar un elemento potente y útil de gobierno. 
Unicamente estamos separados por un abismo de decencia política y social de quienes en momentos que 
requieren serenidad y alteza de miras, no tienen en su cerebro mas que la persecución y en su corazón mas que el 
odio y la envidia. Estos son los que se han escandalizado ante la posibilidad de un pacto entre los republicanos 
históricos y nosotros. Me emociono ante los escrúpulos de esas palomas torcaces del ideal, ante estos lirios 
virginales de la consecuencia, ante la nitidez de estos republicanos de la concentración que han sacrificado su 
larga vida y la han puesto en peligro, seguramente en las barricada con que hicieron triunfar la República. 
(Grandes risas). Yo no tendría incoveniente en un pacto que me enseñó hace años el verbo de la concentración, 
cuando salí concejal como monárquico en 1915, aliado con los republicanos y socialistas, que me confirmó al 
salir él Senador por el voto de los compromisarios republicanos de Menorca, que con los votos de los 
republicanos de Menorca me ayudó a salir diputado. Entonces por lo visto no era vergonzoso aliarse los 
republicanos y los monárquicos. Ahora no se pueden ni tolerar dos partidos republicanos. Y es que todo ello es 
una comedia y un espegismo en que muchos han creído. Lo que quieren es que los dos partidos mas potentes 
luchen y se aniquilen para ellos tranquilos saciar sus odios y su ambición. Basta pues de farsa, nosotros 
celebraremos y no dificultaremos el triunfo de la coalición, porque estimamos necesario que se encaucen las 
izquierdas en un gran partido, para nosotros en otro igualmente potente, poder servir de freno a toda carrera 
vertiginosa y laborar por la evolución dentro del orden y de la prudencia. Y asi deben proceder todos los buenos 
españoles. Quien no ame la República así, no es buen español, quien sea amante del orden y no venga a nosotros 
esteriliza su actuación ciudadana. Y sobre esto debo dirigir una sentida advertencia a las derechas de Mallorca. 
No cerréis los ojos a la realidad, no creais que sistemáticamente debéis oponeros a la evolución, sed burguesía, 
sed derecha comprensiva. Recordad la frase del gran canciller alemán Bruning cuando les decía a sus partidarios 
que se abría una era de penitencia, de sacrificio. Solo así, podremos salvar España y evitar una hecatombe. No 
ayudéis ciegamente a elementos perturbadores, no hagáis esfuerzos estériles. En Mallorca se os engaña. Reparad 
como presentan la candidatura los regionalistas y los republicanos de la concentración que se ufanan de radicales 
socialistas. Ninguno de ellos presenta candidatura cerrada, sino abierta y que permita el enchufe. Pensad en que 
en la primera actuación de la República, se anularon casi todas las elecciones de Mallorca, pero los republicanos 
de la concentración por el gobierno de su jefe, mantuvieron intangibles todos aquellos municipios en que 
triunfaron los regionalistas. Tened en cuenta señores de la derecha, que apoyando a los regionalistas, desarrolláis 
un esfuerzo inútil, porque no apoyáis un partido que tenga programa, ni jefes ni organización nacional, y que lo 
que falta en Palma, es un partido fuerte de orden, que garantice la tranquilidad pública, no hacéis nada eficaz, 
apoyando a los regionalistas por más derechas que sean, y en cambio, apoyáis a los radicales socialistas, que son 
extremas izquierdas. Apoyad a quienes eficazmente puedan ser una fuerza eficaz y si obstinados y ciegos dais 
auge a partidos inútiles y perturbadores y sobrevienen días tristes de persecución y de ruina, yo pronunciaré 
entonces un enérgico «yo acuso» recordando la insensatez con que aislasteis el único partido que prácticamente 
podía ser de orden." "Los republicanos de centro. Reunión electoral", a El Día, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 
2.  
1291 .- "Se mostró satisfecho de los brillantes discursos pronunciados por los señores Enseñat, Pou y Suau; 
deseando que los reunidos, subrayaran con un aplauso los elevados conceptos emitidos por los oradores, en 
nombre de cuyos ideales expuestos, anhelaba el triunfo." "Los republicanos de centro. Reunión electoral", a El 
Día, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2; "Política local. Los republicanos del Centro", a La Almudaina, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
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(districte 5è), el metge Cristòfol Serra Carbonell i l'advocat Pere Gual Moragues (districte 6è), 
el propietari Just Solà Vicens i el comerciant Bartomeu Vaquer Franch (districte 7è), l'advocat 
Josep Ensenyat Alemany, l'industrial Manel Llofriu Cerqueda1292 i el propietari Rafel Togores 
Canals (districte 8è) i els comerciants Sebastià Simó Oliver i Francesc Planas Lallana i 
l'agricultor Joan Llabrés Frau (districte 9è).1293 
El 27 de maig, el Comitè del Partit Republicà de Centre de Manacor publicà un manifest que 
s'estructurava en tres apartats: la seva significació política, la seva actuació al municipi i el 
partit davant les eleccions a regidors.1294 
El divendres, 29 de maig, en el local del Cercle Republicà de Centre, es féu l'acte central de 
campanya, presidit per l'exdiputat a Corts i membre del Comitè Provincial Lluís Alemany. Hi 
hagué intervencions de l'exdiputat provincial llucmajorer Mateu Contestí,1295 l'advocat Jaume 
Enseñat Alemany1296 i Lluís Alemany.1297 

1292 .- El 30 de maig, anuncià la retirada de la seva candidatura per "razones de pura índole particular, 
signifique discrepancia alguna con su partido, en el cual sigue en perfecta relación." "Política. Candidato que se 
retira",  a El Día, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 3. 
1293 .- "Política local. Los republicanos del Centro", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàgs. 
1-2. 
1294 .- "Política. Un manifiesto",  a El Día, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 3. 
1295 .- Contestí començà manifestant que "aún habiéndose agotado por la campaña hecha en Lluchmayor, no 
ha querido rehuir la invitación para el acto de hoy. Después de proclamada la República los acontecimientos se 
han precipitado notablemente; y para atenerse a la realidad una comisión de este partido fué auscultando las 
opiniones de todos –así de Palma como de los pueblos– y fruto de ello fué el magnífico discurso de don Luís 
Alemany fijando las normas y orientaciones del partido, que alcanzó un éxito jamás superado por el propio 
orador. Y hoy viene a hablar por su cargo en el partido, aunque no tiene voto en Palma, pero si voz que lleva a la 
ciudad la voz de uno de esos pueblos, que si hoy cultivan la tierra para producir riqueza, anhelan cultivar el 
espíritu para sentir la ciudadanía. Y este partido, que siempre cuidó las organizaciones de los pueblos, debe 
redoblar ahora sus esfuerzos para que esas organizaciones practiquen la democracia, lejos de toda clase de 
extremismos. Desea que sea el partido republicano de centro el que resuelva el problema social, dando a los 
vecinos de los pueblos una vida mas cómodo y mejor; y más aún que debe cuidar la parte espiritual de la vida 
rural. Cree que con esto ha cumplido con su deber; que el partido le atenderá, y que podrá ir del brazo con otros 
partidos que en tales jornadas coincidan. Cuando unos ideales han cuajado en elementos destacados de la vida 
intelectual ciudadana, con su variedad de gamas, cree que no cabe sino recordar que la hermandad entre las 
agrupaciones afines ha sido la garantía de la paz y prosperidad del pueblo, como ha ocurrido en el suyo." "El 
Partido Republicano de Centro. Reunión electoral", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2.  
1296 .- Enseñat començà dient que "nunca como ahora ha sentido su falta de dotes para ponerse a tono con el 
acto del miércoles. Pero tanto dijeron y tan bien, que hoy sólo se limitará a tratar un tema quizás árido y 
filosófico, para lo cual solicita indulgencia: tratará de cual ha sido la intervención del partido en el advenimiento 
de la República, cual su situación actual y cual su actuación futura. Sostiene que el partido liberal ha tenido una 
intervención destacada en el advenimiento de la República y no sea ello ni se vea menosprecio para los 
republicanos históricos, de limpia ascendencia y de intenso trabajo en pro de sus ideales. El partido liberal era un 
partido partidario de la evolución, deseoso de que los avances de la civilización fuesen incorporándose al acervo 
común. Durante largos años, los partidos republicanos actuaban intensamente, pero con escasa difusión, hasta 
que hace poco aquellas filas fueron nutriéndose de manera casi insospechada. Y ello fué debido al descrédito que 
se labró la Monarquía, en perjuicio propio y del país. Durante años se ha creído, equivocadamente, en España 
que la República era sinónimo del caos y enemiga de los fundamentos tradicionales de la sociedad española. Y 
han sido los hombres liberales (destacadamente los señores Alba y Villanueva) y otros quienes poniéndose al 
límite justo en el campo constitucionalista han ido infiltrando en el país, en la masa electoral la sensación de que 
era factible el tránsito sin alarma ya que la República era la democracia que es compatible, como está 
demostrado, con el orden. Y este esfuerzo ha hecho que la República fuera extendiéndose en España y que al 
llegar el momento de que el país decidiera, la mayoría votase la República, aceptada la difusión hecha, nosotros 
los liberales, que hicimos posible la evolución, preferible a la revolución, para el cambio; de[be]mos alegrarnos. 
 Dentro de la República nuestra situación, prescindiendo de problemas locales y de otros de táctica y de 
ventaja material, debía basarse en el predominio de la libertad y de la democracia. Y todo lo que sea acrecentar 
una y otra habíamos de verlo con satisfacción; y esto es lo que hemos hecho: alegrarnos de aquel 
acrecentamiento, haciendo caso omiso de los problemas locale y de materia, y más nos hubiéramos alegrado si 
no hubiera de por medio, los hechos de estos días y las persecuciones contra un querido amigo nuestro. Recuerda 
su impresión personal extremadamente satisfactoria al advenir la República, porque veía triunfar los ideales que 

 267 

                                                 



 

A Eivissa, el dissabte passat es reuniren el dirigents del Bloc Eivissenquista per acordar per 
unanimitat que era qüestió “de honor” presentar els 11 regidors que havien tingut una 
“mayoría arrolladora” el 12 d'abril.1298 
 
5.8.4.5. El Partit Reformista de Mallorca 
El 21 de maig, el cap del Partit Reformista de Mallorca Ferran Pou Moreno i els dirigents 
Antoni Miquel, Miquel Trian, Francesc Barceló, Josep Melis i Pere Soler sortiren de Mallorca 
cap a Madrid per rebre instruccions sobre la nova orientació política que havia donat al partit 

siempre abrigó. No importa que de momento hayamos perdido algo. Porque tened en cuenta que los partidos de 
raigambre ideológica acaban siempre por triunfar y esto es lo que pasará a nuestro partido. En cuanto a lo futuro, 
partiendo del hecho de que la República es de todos, y por tanto también nuestra, solo nos cabe confirmar lo 
hecho: situarnos dentro de la República, con nobleza y desinterés, dispuestos a hacer sentir la influencia de 
nuestra ideología en beneficio de la República misma. A eso hemos de aspirar: a llenar la naciente República del 
contenido ideológico de nuestros ideales, no dejándolo en manos de los otros partidos sino compartir su 
gobierno. Se va a legislar sobre el patrimonio familiar, la justicia, los derechos ciudadanos, la administración de 
municipios, la propiedad, etc. y cuando tantos problemas fundamentales están planteados, no solo nosotros, sino 
todos los ciudadanos deben intervenir con la máxima eficacia posible para que la Constitución responda al sentir 
del país y las reformas se lleven a cabo por medio de la evolución. Hay que extremar el esfuerzo de todos y 
cumplir con el deber. Solo así podremos exigir lo mismo de nuestros jefes." "El Partido Republicano de Centro. 
Reunión electoral", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2. 
1297 .- Alemany afirmà que "en cada reunión que celebramos se han levantado voces de juventud con 
parlamentos elevados, de grandeza espiritual, para sembrar en todos fundamentos de derechos y deberes. Si esta 
labor tiene en vosotros la debida correspondencia, entonces llegaremos a poder influir, como debe nuestro 
partido, en la labor ingente confiada a la República. Reconociendo la labor realizada por los republicanos 
históricos, hoy he de decir que si jamás la República peligrara seríamos nosotros los primeros interesados en 
defenderla y sostenerla. 
 No es posible volver la vista atrás: en primer lugar por el temor al caos, y en segundo porque dado el 
progreso a que hoy se ha llegado, desde los ominosos tiempos de la esclavitud, debemos celebrar hallarnos en la 
cumbre y debemos glorificar el paso progresivo que se ha dado. Es por ello que hemos situado el partido dentro 
del campo republicano y lo hemos hecho con la prudencia debida; y estoy seguro que los adversarios leales 
nuestros, los republicanos históricos, fían más de nosotros y de nuestra lealtad que de muchos otros. Pero aun 
nos quedan batallas que librar con los sempiternos enemigos de este partido, que habrán de desaparecer del 
campo político porque en estos tiempos de lucha noble no tienen razón de ser los que carecen de nobleza para 
hacer ondear un ideal, que no poseen. Todo lo que sea difundir ideas concordantes con lo que hemos defendido 
siempre, ha de ser motivo para que no cejemos en nuestra campaña no solo en defensa de nuestra organización, 
sino para unir a ella aquellos elementos que hoy empiezan a sentir, con nosotros, la ideología liberal y 
democrática que propugnamos. Alude cariñosamente a la labor expléndida realizada en Lluchmayor por el señor 
Contestí, y por otros elementos en otros pueblos, todo lo cual ha dado lugar al empuje y a la gloria que ha 
demostrado poseer y merecer nuestro partido. Se refiere luego a las elecciones municipales. Vamos a las 
elecciones para pulsar el cuerpo electoral después de haberse proclamado la República. Queremos poner a 
nuestro partido condiciones de hacer obra fiscalizadora, que es la que nos corresponde y de ella no debemos 
pasar. Y para eso no nos interesa el número de concejales; solo nos interesa ir contra aquellos que han hecho del 
odio a nuestro partido la razón de su existencia. Así es que con la mayoría que por todo derecho corresponde a la 
Conjunción republicana - socialista no tenemos querella. Cuantos candidados salgan de nuestro partido sumarán 
su voz a cuantas proposiciones razonables se hagan por los que llevan la dirección municipal. Sin que ello 
implique identificación ya que en la defensa de nuestros principios seremos contumaces; siendo en este caso 
noble la discrepancia. Fustiga duramente a quienes solo de la inquina y del rencor hacen el móvil de su 
existencia. Invita a todos a acudir a los colegios, seguros de contar con el respeto de los adversarios; a procurar 
el triunfo de todos los candidatos que han de demostrar en el Consistorio lo que persigue y defiende nuestro 
partido. En las elecciones hay que defender la democracia, la República y el orden. Esto es lo que nos toca 
defender en beneficio de la civilización porque si somos partidarios de la evolución, no lo somos del salto en el 
vacío. Y esto solo lo evitaremos enarbolando la bandera de la República, para consolidarla." "El Partido 
Republicano de Centro. Reunión electoral", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2. La breu crònica 
"Política local", a La Almudaina, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 2, reproduïa textualment un fragment del 
discurs de Lluís Alemany. 
1298 .- "Política local. En Ibiza", a La Almudaina, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2. 
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el líder Melquíades Álvarez i assistir al dinar d'honor que se li havia de retre a l'Hotel Palace, 
de Madrid.1299 
El 27 de maig, després de tornar de Madrid, Ferran Pou féu declaracions a La Almudaina, en 
les quals comentava que l'acte de l’Hotel Palace “fué imponente por la concurrencia numerosa 
que asistió y la calidad de la misma, pero el accidente lamentado de don Melquiades Álvarez 
vino a aminorar la gran importancia de aquella reunión por quedar sin tratar los puntos más 
interesantes del discurso.” Detallava l'incident1300 i el programa de Melquiades Álvarez.1301 A 
la pregunta del periodista sobre l'actitud que feien comptes adoptar en els eleccions 
municipals, Ferran Pou comentà que solament presentarien candidats en el districte 6è, ja que 
el Centre Republicà havia presentat Pere Soler, Antoni Coll i Ferran Pou en aquel districte.1302 
A més, comentà que sobre les eleccions constituents no havien rebut ordres concretes i que a 
Madrid havia recollit la impressió que seria elegit president de la República Gabriel 
Alomar.1303  
De totes maneres, el 28 de maig, Ferran Pou Moreno envià una carta a la premsa en la qual 
renunciava a la seva candidatura.1304 El 29 de maig, el candidat reformista Josep Quetglas 
manifestà també la retirada de la seva candidatura a regidor pel districte 5è.1305 

1299 .- També feien comptes assistir al dinar del diumenge, 24 de maig, en honor de Melquiades Álvarez a 
l'Hotel Palace de Madrid. "Política local. Reformistas a Madrid", a La Almudaina, 22 de maig de 1931, pàg. 7. 
1300 .- "Sobrevino inmediatamente después de haber dicho que se hallaba aniquilado, pero que quería 
continuar su discurso. Durante unos siete segundos estuvo materialmente muerto. La ciencia obró en él un 
verdadero milagro." "De Baleares. Política local. Regreso de los melquiadistas.- Manifestaciones", a La 
Almudaina, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2. 
1301 .- Comentà que "me hizo el efecto que don Melquiades Alvarez no se asusta ante ningún radicalismo ni 
ante ninguna medida por liberal que sea, siempre que la opinión suficientemente preparada y por mayoría 
reclame, pero no está dispuesto a satisfacer las pretensiones de minorías exaltadas, minorías sin embargo 
necesarias para impulsar la política." 
1302 .- Manifestà que "nuestro deseo hubiera sido presentarnos con las mismas candidaturas del 12 de abril, 
mas ésto no ha podido ser porque no hemos querido firmar las declaraciones y documentos que imponína los 
federales por considerarlas humillantes para nosotros." Així i tot, comentà que preferia no parlar-ne per no 
"agriar más la política local." "De Baleares. Política local. Regreso de los melquiadistas.- Manifestaciones", a La 
Almudaina, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2. 
1303 .- Afirmà que "ante la insistencia con que se habla de ello no dudo en creer que será Alomar el primer 
Presidente de la Repúblicana española." "De Baleares. Política local. Regreso de los melquiadistas.- 
Manifestaciones", a La Almudaina, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2. 
1304 .- "Le quedaré agradecido si me permite ponerme, por mediación de su diario en comunicación, con los 
republicanos del distrito sexto de esta ciudad, participándole que retiro mi candidatura para las elecciones del 
próximo domingo sin que ello signifique que haya yo recibido agravio de nadie, sino precisamente todo lo 
contrario: he sido invitado con reiteración que de veras agradezco, sin que se me impusiera ni indicara condición 
alguna, para que mi nombre fuera unido al del candidato centrista y al del federal; pero como tales partidos son 
en estos momentos, incompatibles entre sí, y ambos merecen mis respecto, comprendiendo que no puedo ir con 
uno de ellos sin agravio para el otro, he optado por el único remedio que tengo a mi alcance: retirarme de la 
próxima lucha; no sin antes hacer cuanto pude, que es bien poco, para que, en una cordial y franca inteligencia, 
fuéramos todos juntos. Piensen, o recuerden, los republicanos, que hace treinta años, en un solo casino, bajo el 
mismo techo y sin otra denominación que la de «Unión Republicana» convivieron, triunfantes, todas las 
tendencias y matices republicanas. Aun es tiempo, y nuestra adorada República bien vale un sacrificio: ¿cuáles 
de Vds. se apresurarán, serán los primeros en facilitar una inteligencia?" "Política local. Una carta de Don 
Fernando Pou", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2. 
1305 .- Deia: "Debido a la premura del tiempo no puedo hacerlo en otra forma ya que mi gusto hubiera sido 
en un acto público pero en estos momentos lo creo inoportuno y por esto utilizo el diario para comunicarlo a mis 
electores y decir que no he cambiado en nada mi opinión pues coincido con vosotros que lo equitativo sería 
luchar en estas elecciones los mismos candidatos del 12 de Abril ppdo. Luché en el frente antimonárquico (y 
lucharía mil veces más) y en el distrito de más peligro, dando lugar a que fuese el primero y único que protestase 
el acta, a lo que luego se añadió un acta notarial también con cédula mía. Con lo dicho pues está bien claro que el 
primero en izar bandera en Palma para esta lucha electoral fuí yo. A pesar de esto retiro mi candidatura haciendo 
constar que no es por agravio de nadie. Muy agradecido. Ni que no sea republicano, pues es todo lo contrario 
sigo siéndolo republicano convencido; ya lo era el año 1905 que por primera vez me afilié en el casino 
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El 29 de maig, el Centre Republicà del districte 6è anuncià que després de la retirada del 
candidat Ferran Pou, havien estat proclamats candidats a regidors el cap d'administració 
jubilat Marià Fuster Fuster, Antoni Coll Manresa i Josep Soler Roig.1306 Davant aquesta 
informació, la Conjunció Republicano-Socialista publicità que la seva candidatura en aquest 
districte estaria integrada pel catedràtic Docmael Lópep Palop, el comerciant Joan Rullan 
Roca i l'agent comercial Joan Martínez Massip.1307  
 
5.8.4.6. La Concentració Republicana 
El recent constituït partit Concentració Republicana es trobava en plena polèmica amb el 
Partit Republicà Federal de Mallorca per la seva exclusió en la candidatura republicano-
socialista. N'és una mosta el comunicat d'Antoni Pou Reus al Comitè Mixt Republicà-
Socialista que publicà la premsa el 21 de maig.1308 
El 21 de maig, la Concentració Republicana envià una carta a l'Agrupació Socialista de Palma 
en la qual li afirmava que el partit Concentració Republicana aspirava a reunir els elements 
dispersos del republicanisme mallorquí “que no caben por su ideología o por sus inclinaciones 
particulares en el molde concretísimo de otros partidos republicanos”, però que volia cooperar 
al triomf dels ideals comuns i a la consolidació de la República. Per tot això, es creia amb ple 
dret fer part de la Conjunció Republicano Socialista pactada pel Partit Socialista amb les 
diverses tendències que varen cooperar lliurement a la lluita per l'adveniment de la República 
“bajo los auspicios del entonces Centro Republicano Balear, hoy Partido Republicano Federal 
de Mallorca.” Es reiterava amb la sol·licitud al Partit Socialista de la inclusió de la 
Concentració Republicana en la conjunció i “organismos políticos que la representan como 
participante con plena personalidad en el pacto que dió origen a dicha Conjunción.”1309 

republicano de la calle Danús. Jamás he figurado con ningún otro color político. Así es que mi significación 
política no es dudosa, es puramente republicana y com ante todo estimo la República no quiero que digan que 
soldados de un mismo color político en una lucha electoral municipal se hayan atrincherado para combatirse. 
Como esto considero que no debe ser, retiro mi candidatura. Igual debían hacerlo los que tienen estima a la 
«República» y dejar los puestos a quien corresponde por derecho de republicanismo." "Política local. Otro 
candidato que se retira", a La Almudaina, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2; "Política. Candidato que se 
retira", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 3. 
1306 .- "Política local. Centro Republicano del 6.º Distrito", a La Almudaina, dissabte, 30 de maig de 1931, 
pàg. 3; "Política. Otra candidatura por el 6.º distrito", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 3. 
1307 .- "Política. Cambio de candidatura", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 3. 
1308 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. 
1309 .- L'escrit, signat pel secretari Joan Trian amb el vist i plau del president Francesc García Moreno 
explicava que "El partido de «Concentración Republicana» está integrada[sic] por elementos anteriores a la 
Proclamación que solicitados unos y otros por propia iniciativa fueron a reforzar las huestes del Centro 
Republicano Balear para la lucha en común pero conservando todas sus propias convicciones y su personalidad 
propia cuyo reconocimiento y respeto recabaron y obtuvieron de aquel Centro como condición previa de su 
convivencia. 
 Estos mismos elementos y con su propia significación, fueron a la lucha electoral del 12 de Abril, 
formando en el frente único antimonárquico y algunos de ellos destacaron su actuación personal el día de la 
Proclamación y subsiguientes, ocupando los puestos de más responsabililidad con el aplauso general 
manifestado calurosamente por todos los ciudadanos de Palma. Además algunos de estos elementos intervinieron 
personalmente en las negociaciones con el Partido Socialista que dieron nacimiento a la Conjunción y recuerdan 
que entonces por iniciativa de los mismos delegados socialistas se determinó admitir y conceder beligerancia a 
cualquier otro organismo republicano debidamente constituído, cualquiera que fuera su credo particular, que 
pidiera su ingreso en dicha Conjunción Republicano-Socialista." Seguidament es comentava que des de 
Concentració Republicana s'havia vist la decisió del Comitè Mixt de presentar solament 22 candidats per a 
regidors, eliminant cinc llocs dels que integraven la candidatura de lluita i Concentració Republicana "piensa 
quesi el referido Comité toma decisión tan grave como es la del abandono del principio de elevada ética política 
que presidió la actuación del Frente único Antimonárquico, de ir por las mayorías en todos los distritos para 
cerrar el paso a componendas y evitar hasta la sospecha de coaliciones y concomitancias con elementos 
indesables, lógicamente hemos de pensar que la decisión de admitir la colaboración de fuerzas afines para ir en 
perfecta armonía a una lucha co[sic] contra elmentos francamente enemigos o sospechosos de arrivismo, lejos de 
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El 23 de maig, la premsa publicà un “Manifest de la Concentració Republicana”, en la qual 
declarava que “vamos a la lucha y proclamamos la siguiente candidatura de viejos y probados 
republicanos que el doce de abril lucharon por tus ideales y el cartorce viste en primera fila.” 
Els 10 candidats que anunciava eren l’advocat Martí Pou Rosselló (districte 1er), el metge 
Joan Trian Barceló (districte 2on), l’enginyer Joan García Moreno i el comerciant Joan Tomàs 
Costa (districte 3er), el metge Jaume Comas Cladera (districte 5è), l’advocat Francesc Blanes 
Viale (districte 6è), l’obrer Guillem Vidal Sastre (districte 7è), els industrials Pere Medina 
Montagut i Josep Martínez Ribera (districte 8è) i l’advocat Joan March Lieutaud (districte 
9è).1310 En la proclamació de candidats de la Junta Municipal del Cens, a més d’aquests 
candidats, també fou proclamat Joan Llabrés Frau en el districte 9è. Així, la Concentració 
Republicana presentava un total d’11 candidats. Però, el 27 de maig, el partit anuncià que 
s'abstenia d'intervenir en els districtes en què la divisió de forces pogués comprometre l'èxit 
en les darreres eleccions de la Conjunció Republicano-Socialista.1311 Per això, el Comitè de 
Concentració Republicana acordà retirar les candidatures proclamades dels districtes 2on i 
3er, mantenint “con creciente entusiasmo” la resta de la seva candidatura ja que en la resta de 
districtes pensava que la seva concurrència no podia perjudicar la causa de l'afiançament de la 
República.1312 
El 28 de maig, anunciaren que retiraven la seva candidatura tots els candidats de Concentració 
Republicana,1313 tot i que Guillem Vidal Sastre ho féu per separat.1314 
El 6 de juny, la Concentració Republicana explicà les causes de la retirada de la seva 
candidatura en els comicis municipals.1315 Afirmava que havien presentat la candidatura per a 

ser perturbadora ha de ser recibida con cariño por todos los elementos que comulgan en nuestras ideas 
democráticas." Acabava l'escrit retirant la petició que el Partit Socialista proposàs a l'assemblea del partit la 
sol·licitud que s'accedís a la inclusió de Concentració Republicana en la Conjunció Republicano-Socialista "para 
afirmar la armonía de los elementos republicanos en las próximas luchas electorales." "Política local. Una carta 
de la Concentración Republicana a la Agrupación Socialista", a La Almudaina, dissabte, 23 de maig de 1931, 
pàg. 2. 
1310  .- "Política local. Manifiesto de la Concentración Republicana", a La Almudaina, dissabte, 23 de maig 
de 1931, pàgs. 2-3. 
1311 .- La Concentració Republicana exposà que "estima como su más sagrado deber el encauzar las fuerzas 
que encarna su ideología y a este deber subordina todas las cuestiones de interés personal o de mal entendida 
vanidad, haciendo caso omiso de las interpretaciones que a su actitud puedan dar apasionamiento y rencores, 
entiende su deber ante el actual momento político, abstenerse de intervenir..." "Una nota del Partido de 
Concentración Republicana", a La Almudaina, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2. 
1312 .- "De Baleares. Una nota del Partido de Concentración Republicana", a La Almudaina, dijous, 28 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1313  .- La Concentració Republicana envià, el 28 de maig, la nota següent: "Por motivos que expresará 
oportunamente por medio de una nota, “Concentración Republicana” ha decidido retirar su candidatura 
proclamada para las elecciones del día 31." "Política local. La Concentración Republicana se retira de la lucha 
del domingo", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2.  
1314 .- Deia: "Designado candidato por la «Concentración Republicana» para el séptimo distrito me veo en el 
caso en el caso de hacer público lo siguiente: Durante la mayor parte de mi vida he estado afecto a la Casa del 
Pueblo y además estoy afiliado a la Unión General de Trabajadores de España cuya disciplina estimo que me 
veda presentarme candidato a la lucha electoral del próximo domingo. Como el Partdido[sic] que me confirió su 
representación ha hecho público su propósito de no comprometer el éxito obtenido en las últimas elecciones por 
la Conjunción Republicana Socialista, entiendo que presentando esta fuerza candidatos propios y entre ellos un 
compañero mío, no me es lícito enfrentar con la suya mi candidatura, por cuanto hasta ahora no supe medir bien 
el alcance de mi determinación, por desconocer en su exacta significación, el pacto de la Unión General de 
Trabajadores. Creo mi deber, sin abdicar de mis convicciones políticas y en la seguridad que por la lealtad con 
que me produzco no puede haber ofensa para el Partido que quería confiarme su representación, ya que mi 
actitud se acomoda a la plausible norma por el mismo señalada, retirar mi candidatura, rogando a mis amigos y 
compañeros que no la voten." "Política local. Una candidato de la Concentración Republicana que se retira", a 
La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2; "Política. Candidato que se retira", a El Día, dissabte, 30 
de maig de 1931, pàg. 3. 
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significar la protesta de l'acord del Comitè Mixt Federal-Socialista de presentar solament 22 
candidats, suprimint 5 llocs dels que s’havien pretès en els comicis del 12 d'abril. Afegia que 
l'encert de la Concentració quedà demostrat quan els partits federal i socialista exigiren als 
representants del Comitè Mixt anar per les 27 regidories. En la campanya electoral, 
qual·lificada per “un momento fuertemente pasional”, s'excità el cos electoral contra els 
integrants de la Concentració i “se emplearon los tópicos de siempre, se nos atribuyó el móvil 
único del interés personal, se nos llamó Judas, Republicanos disfrazados, tránsfugas y cuantos 
dicterios se estimaron de efecto entre las masas.” Davant el moment històric que suposaven 
les eleccions municipals, la Concentració Republicana, “consciente de su significación 
política”, no volgué que els poguessin acusar de “empañar la forma augusta con que la 
República fué proclamada en España e implantada en Mallorca.” Així, es decidí retirar la 
candidatura de la Concentració amb la suficient anticipació i havien de “desaparecer los 
personalismos que cegaban ciertos republicanos y las elecciones primeras de la República al 
ser contrastadas con las del 12 de abril, debian aparecer ungidas con la máxima libertad, 
cimiento único de la verdadera democracia.” De totes maneres, si els comicis no foren 
d'aquesta forma, no es podia culpar a la Concentració que “al sacrificar su candidatura no tuvo 
otro móvil que el de evitar lo que a pesar de toda nuestra buena voluntad aconteció, de ello no 
nos consuela siquiera el haber salvado nuestra responsabilidad.” Afegia la nota en defensa del 
que s'havia acusat a la Concentració que “por convencimiento inquebrantable, por amor a la 
República jamás descenderemos a ciertos terrenos de lucha política, será nuestro lema 
anteponer a todo razonamiento la realidad irrefutable de los hechos. Así nos limitamos a 
recordar, a quienes de traidores nos tildan, nuestra entrada como socios del Centro 
Republicano Balear, que no olviden al llamarnos tránsfugas que nuestra antigüedad en las 
filas republicanas es mayor que la del propio Presidente del Gobierno Provisional; que 
transcurrieron años de dictadura después de nuestra profesión de fé republicana, y que no 
olviden tampoco que en los momentos de lucha, cuando no contábamos más que con la 
oposición de todo Mallorca, fuímos llamados y ni uno solo de nosotros vaciló en ofrendar a la 
República cuando tuvo, no olvideis tampoco que en los momentos difíciles de la 
proclamación, con unánime conformidad depositásteis la confianza en nuestros elementos y 
como un solo hombre recocisteis[sic] lo acertado de sus consejos al aceptarlos y 
ejetarlos.[sic]” Continuava el manifest dient “Nuestra separación, queríamos fuese amistosa, 
la llevamos a efecto cuando vosotros disfrutábais como ahora de todas las prerrogativas del 
poder, prescindiendo de nuestros intereses personales cuando vosotros colmábais los vuestros, 
y sabiendo que tomabais a ofensa nuestra actitud, preferimos siempre cumplir nuestro deber a 
satisfacer nuestro interés material.” S'afirmava que el que els preocupava era “la 
consolidación de la República, y entonces y siempre, a ello encaminaremos nuestro esfuerzo y 
os repetiremos con el maestro Ortega y Gasset: «Unos cuantos grupos que moscardean en el 
contorno inmediato del Gobierno, están interceptando la comunicación directa de éste con la 
Nación; le inquietan, le estorban, le desorientan y desazonan. Hay en el Ministerio algunos 
hombres de primer orden, cuyo único error grave ha sido tomar en serio a toda esa botaratería 
que pretende hacer de la República su propiedad privada y se atribuye tan arbitraria como 
audazmente, y tan audaz como ridículamente, la representación auténtica del pueblo, de la 
voluntad nacional, etc., etc. Mentes arcaicas, incapaces de descifrar las líneas monumentales 
del porvenir, solo saben recaer en los tópicos del pasado, y se empeñan en que nuestra 
naciente democracia sea como las de hace cien años, y cometa, sin renunciar a ninguna, todas 
las insensateces y todas las torpezas en que aquellas se desnucaron.»”1316 

1315 .- "Política local. Manifiesto de la Concentración Republicana", a La Almudaina, diumenge, 7 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1316 .- "Política local. Manifiesto de la Concentración Republicana", a La Almudaina, diumenge, 7 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
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5.8.4.7. La conjunció republicana-socialista 
El Comitè Mixt Republicano-Socialista, integrat pel Partit Republicà Federal de Mallorca, el 
Partit Socialista i la Unió General de Treballadors, va decidir, per unanimitat, presentar la 
seva candidatura per majoria en tots els districtes de Palma.1317  
El 20 de maig, el Comitè Mixt féu un comunicat de solidaritat amb l'article d'Alexandre 
Jaume a La Última Hora en què aconsellava que les eleccions municipals s'havien de fer en 
un ambient de dignitat ciutadana.1318 
El Partit Republicà Federal aprofità aquests comicis per fer una “depuració”1319 que el portà a 
alguns enfrontaments destacats, no solament amb Antoni Pou Reus, sinó també amb Francesc 
Blanes Viales1320 i Jaume Comas Cladera.1321 El 22 de maig, el Comitè del Partit Republicà 

1317  .- "Política local. La Conjunción Republicana Socialista acuerda ir por las mayorías en todos los 
distritos", a La Almudaina, diumenge, 24 de maig de 1931, pàg. 2. 
1318 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. El comunicat destacava que el 
Comitè era el primer interessat en què les eleccions municipals "se desarrollen con todas las garantías posibles 
de sinceridad electoral y animadas del mayor entusiasmo ideológico." Afegia que creia que "la gran fuerza de 
atracción y en entusiasmo que ha despertado la República han de repercutir sensiblemente en los comicios 
electorales y no duda que estos darían la mayoría en todos los distritos a la candidatura coaligada. Mas deseosa 
la conjunción Republicano-Socialista de contribuir al acollamiento de las pasiones no vacila en sacrificar 
aspiraciones que serían legítimas y en vez de aspirar a la mayoría de todos los distritos aspirará solamente a 
obtener a veintidos actas. Cree el Comité Mixto que este ejemplo de abnegación será secundado por los demás 
partidos que piensan acudir a los comicios, y recomienda a todos ellos la mayor corrección y serenidad en sus 
actos de propaganda, correspondiendo así a la libertad ilimitada que les concede la República." 
1319 .- El 18 de maig, la Junta Municipal del Partit Republicà Federal acordà acatar l'acord de l'assemblea 
provincial del dia 10 de maig en què "No podrá ningún ciudadano afiliado al Partido Republicano Federal de 
Mallorca, por lo que a la política afecte, pertenecer a otra entidad u organización aunque ésta tenga carácter 
republicano." Al mateix temps, prevenia als afiliats que es trobassin en aquesta situació que es definissin donant-
se de baixa del partit o al que pertanyin si no estava adherit al Partit Republicà Federal de Mallorca "en evitación 
de que esta entidad tenga que hacerlo por su cuenta." "Política local. Partido Republicano Federal de Mallorca. 
Junta Municipal", a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 3. 
1320 .- El 19 de maig, Francesc Blanes Viale envià un escrit al director de La Almudaina, en el qual li deia 
que havia rebut un carta del Comitè Municipal del Partit Republicà Federal que deia: "Distinguido 
correligionario: Debiendo proceder este Organismo, con toda urgencia a la propuesta de candidatos a concejales 
en las elecciones que se celebrarán el 31 de los corrientes, rogamos a V. que rápidamente, en el día de mañana, a 
lo más tarde se sirva dirigirse por escrito a este Comité Municipal manifestando si se halla conforme con el 
ideario del Partido Federal de Palma para pertenecer al cual es indispensable no formar parte de agrupación 
alguna que no esté identificada, en el fondo, con la doctrina del antiguo y único Centro Republicano Federal de 
esta ciudad. 
 Su silencio, en el plazo señalado del día de mañana, miércoles, implicará la renuncia a la colaboración 
de su valioso concurso en este Partido. Con la mayor antención le saludan sus affmos. ss. ss. y desean vehemente 
Viva la República Federal.– El Secretario, Luis Pomar.- V.° B.°– El Presidente, Vicente Roig" "Política local", a 
La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 3. La resposta de Francesc Blanes al president del Comitè 
Municipal del Partit Republicà Federal destacava la sorpresa per l'escrit que li havien enviat, es demanava que 
havia canviat des del 14 d'abril per actuar d'aquella manera, es reafirmava en l'ideal federal i sol·licitava que es el 
partit tornàs enrere la decisió i que presentàs la mateixa candidatura republicano-socialista del 12 d'abril. "Por 
eso vuelvo a suplicaros encarecidamente que renuncies a vuestro acuerdo y acepteis lo libremente establecido 
por hombres libres en el momento de verdadero peligro. Si no lo haceis así, como tengo el deber de explicar a los 
electores del sexto districto la exclusión por el partido Republicano Federal de mi candidatura en las próximas 
elecciones municipales, recabo mi libertad para publicar esta carta con la comunicación que la ha motivado." 
"Política local", a La Almudaina, divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 3. 
1321 .- Jaume Cladera envià una carta al Comitè Mixt Republicà Socialista en que es queixava que el Comitè 
Provincial del Partit Republicà Federal l'havia exclós del comitè –sense tenir en compte els altres sectorss 
republicans– i substituït "por otros elementos que serán dignísimos pero que no cuentan con los imprescindibles 
sufragios de las otras agrupaciones y tendencias republicanas." Seguidament, deia: "Al prestar mi cooperación al 
Centro Federal lo hice y fuí aceptado sin abdicar de mis convicciones radicales socialistas que bien conocidas 
eran de todos por mis relaciones políticas y personales con don Marcelino Domingo, en cuya agrupación he 
militado y milito y que más de una vez se han hecho públicas. Mi actual que se consulte a esta Concentración 
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Federal contestà l'escrit d'Antoni Pou. Deia que per no haver acatat l'acord de l'assemblea 
general del partit del 10 de maig Antoni Pou havia quedat exclós del Comitè Mixt ja que hi 
era en representació del Partit Republicà Federal.1322 El Comitè Municipal del partit també 
contestà l'escrit de Francesc Blanes.1323 
El divendres, 22 de maig, el Partit Republicà Federal de Palma, en una assemblea general en 
el local del carrer de Sans, núm. 11, proclamà els seus candidats.1324 L’endemà, el Partit 
Socialista, també reunit en assemblea, decidí presentar 8 candidats: el llicenciat en ciències 
Andreu Crespí Salom (districte 1er), els empleats Llorenç Bisbal Barceló i Ignasi Ferretjans 
Sanjuan (districte 2on), els obrers Jaume Bauzà Far –de la UGT– i Jaume Garcia Obrador 
(districte 3er), l'obrer Rafel Rigo Sampol (districte 4art) i l'obrer Miquel Porcel Torrens 
(districte 7è). Aquests 8 candidats havien d’integrar la candidatura conjunta amb els 
republicans federals.1325 Posteriorment, en la proclamació de candidats per la Junta Municipal 
del Cens, s’hi afegí l'obrer Miquel Navarro Campomar (districte 9è). Així, els socialistes 
inclogueren en la coalició 9 candidats. 
La Junta Municipal del Cens, el 24 de maig, proclamà 18 candidats republicans federals: el 
llicenciat en ciències Francesc de Sales Aguiló i el catedràtic Eduardo Gómez Ibàñez 
(districte 1er), l'odontòleg Josep Tomàs Renteria (districte 2on), el propietari Francesc 
Villalonga Fàbregas i el metge Emili Darder Cànaves (districte 3er), el comerciant Josep Mas 
Rubí (districte 4art), el comerciant Manuel Cirer Arbona, l'agent de negocis Lluís Ferrer 
Arbona i el metge Josep Rovira Sellarés (districte 5è), el comerciant Josep Soler Roig, el 

Republicana, donde no se pone el veto a ninguna idealidad, es pues perfectamente legítima y puedo exigir que se 
consulte a esta Concentración de que formo parte sobre mi exclusión de ese Comité. Por ética política deseo 
conocer y suplico la exposición del criterio de mis compañeros de Comité." "Política local", a La Almudaina, 
divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 2. 
1322 .- "Política local. Una nota del Comité del Partido Republicano Federal", a La Almudaina, 23 de maig 
de 1931, pàg. 2. 
1323 .- En primer lloc, lamentà que la comunicació del 19 de maig hagués estat mal interpretada i que "nada 
ha cambiado ni se ha modificado el ideario del Partido Republicano Federal al que habéis pertenecido de 
antiguo, ni sus normas y procedimientos han dejado de ajustarse siempre a principios de la más pura democracia. 
Huelga, pues, todo lo que argumenta dando como seguro y cierto lo que es sólo un criterio particular suyo 
influenciado quizás por actitudes amistosas a las cuales se creen en el deber de sacrificar ideales que había 
sustentado siempre." Afirmava que l'acord referent a disciplina interna del comitè era per evitar: "1.°, que en el 
seno del Partido Republicano Federal existieran elementos que indentificados, al parecer con su programa, no lo 
estuviesen realmente, estableciendo un confusionismo perjudicial para su ideario y perturbador para su disciplina 
interior. 2.° que ese mismo confusionismo no se trasmitiera y propagase al exterior de tal modo que se 
considerasen idénticas, no siéndolo, agrupaciones o partidos modernos recientemente constituídos con el antiguo 
y único partido existente y vivo antes del 14 de abril por el hecho de que alguno o algunos de sus componentes 
lo fuesen al mismo tiempo que este último. En una palabra, el acuerdo tendía exclusivamente a defender el 
partido de ingerencias  de elementos, aunque afines, no propios ni netamente definidos y adscritos a él." 
S'afirmava que la decisió, doncs,  no pretenia imposar idearis ni mediatitzar conductes però si l'ideari i la 
conducta "se acomoden y ajusten a la idealidad y a la disciplina del Partido Republicano Federal de Mallorca." A 
més, lamentava que Blanes —que havia estat adscrit durant anys al federalisme— prescindeixi de la seva història 
i ideologia "privándonos de su asistencia y colaboración cuando éstas son más necesarias separándose de 
nosotros e ir a integrar otra agrupación que, aun contando con nuestra simpatía por su carácter republicano, es 
distinta al Partico Republicano Federal «histórico» de Mallorca." L'escrit del president Vicenÿ Tejada, acabava 
"deseando que no se vean cumplidos los vaticinios que hace al final de tener que acudir a las barricadas para 
defender la nueva República, cuente siempre que para laborar por el afianzamiento de la institución republicana 
recaba para sí el primer puesto el Partido Republicano Federal de Mallorca." "Política local. Carta del Comité 
Municipal del Partido Republicano Federal a Don Francisco Blanes Viale", a La Almudaina, dissabte, 23 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1324 .- A la convocatòria de l'assemblea general, signada pel president Vicenç Tejada i pel secretari Lluís 
Ferrer, es convidada a assisitir a tots els afiliats del Centre Republicà Balear, la Joventut Republicana Federal 
dels districtes 2on i 7è, l'Orfeó Republicà Balear i els centres republicans del districtes 3r, 6è i 8è. "Política local. 
Asamblea general del Partido Republicano Federal. Palma", a La Almudaina, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. 
1325 .- "Política local. Los socialistas", a La Almudaina, diumenge, 24 de maig de 1931, pàg. 2. 
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catedràtic Docmael López Palop i l'obrer Francesc Esteva Quesada (districte 6è), el 
comerciant Francesc Julià Perelló i el capità de la marina mercant Damià Rigo Mir (districte 
7è), l'advocat Bernat Jofre Roca, el catedràtic Luis Ferbal Campo i l'industrial Lambert 
Juncosa Iglesias (districte 8è), i el metge Antoni Albertí Vanrell i el catedràtic Vicenç Tejada 
Garcia (districte 9è).1326 Posteriorment, s'afegiren en el districte 6è, els republicans Joan Rullan 
Roca i Joan Martínez Masip.1327 
La Conjunció Republicano Federal-Socialista i la UGT feren un acte de propaganda electoral 
el 27 de maig, a les 20 h, en la plaça del Socors. Hi varen prendre part els candidats dels 
districtes 1er i 2on Francesc de Sales Aguiló, Eduardo Gómez Ibáñez, Andreu Crespí, Ignasi 
Ferretjans, Josep Tomàs Renteria i Llorenç Bisbal –que també presidí l’acte.–1328  
Però, l’acte central de campanya va ser el divendres, 29 de maig, a les 21 h., en el Teatre 
Balear. Es varen presentar als electors els candidats als comicis municipals1329 i varen prendre 
la paraula els candidats Andreu Crespí, Francesc de Sales Aguiló, Manuel Cirer, Josep Tomàs 
Renteria, Daniel López, Ignasi Ferretjans i Llorenç Bisbal.1330  
Així mateix, la Joventut Socialista Palmesana suplicà a tots els afiliats que el dissabte, 30 de 
maig, a les 20,30 h. passassin per la secretaria de l'entitat per donar-lis instruccions pels 
comicis.1331 
 
5.8.4.8. Altres candidats proclamats 
A més dels 8 conservadors, els 8 regionalistes, els 15 republicans de centre, els 18 republicans 
federals i els 9 socialistes, la Junta Municipal del Cens proclamà candidats l’integrista Gabriel 
Cortès Cortes i els reformistes Antoni Coll Manresa i Ferran Pou Moreno, tots en el districte 
6è.1332 
 
5.8.5. El dia de les eleccions 
En aquestes eleccions, en plena eufòria republicana, es produí una elevada abstenció, fruit del 
desconcert de la dreta, i el triomf generalitzat de la coalició republicano-socialista. 
A Palma, hi hagué molta tensió. A primeres hores del matí, hi havia molta animació i bona 
participació en els col·legis. A mig matí, començaren a circular per la ciutat grups de gent –
bàsicament de joves i jovençans– armats amb porres que recorrien els col·legis electorals. 
També va recórrer la ciutat un camió ple d’homes i dones amb banderes republicanes i dos 
cotxes també plens de dones, que cridaven a favor de la República i cantaven.1333 

1326  .- "Las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1327 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 2. 
1328  .- En l’anunci de l’acte s’esmentava que “Se levantará ex profeso para los oradores una tribuna en la 
que ondearán las banderas republicana y socialista.” "Política local. Mitin en la plaza del Socorro", a La 
Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 2. "El mitin de la plaza de Socorro", a La Almudaina, dijous, 28 
de maig de 1931, pàg. 2, publica una crònica breu en què comentava que la plaça "se llenó materialmente de 
público" i que en les seves intervencions explicaren "el significado de las elecciones del domingo próximo, 
señalando la necesidad de apoyar la candidatura republicana federal socialista que representa las izquierdas." A 
més, atacaren "a los nuevos partidos republicanos como órganos del caciquismo. Desmintieron las noticias 
contra ellas propaladas que les acusan de haberse vendido al máximo caciquie. Dirigieron ataques a los 
republicanos que por indisciplina se separaron del partido federal a quienes acusan de inteligencias con las 
derechas."  
1329 .- "Política local. Mitin republicano-socialista", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2. 
1330 .- "Política local", a La Almudaina, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 2. 
1331 .- "Política local. Juventud Socialista Palmesana", a La Almudaina, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 
2, publicà la convocatòria signada pel Comitè. 
1332 .- "Las elecciones municipales", a La Almudaina, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1333 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1. 
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A Palma, hi hagué rompuda d’urnes en els col·legis del carrer dels Oms –quan es feia 
l’escrutini fou destruïda al crit de “Viva la Comunne”–1334, de l’Hospital, de la Cavalleria, de 
la Concepció, de les Drassanes i de la Llonja. La presència del governador civil, Francesc 
Carreras, en el col·legi de la plaça de la Porta de Santa Catalina, evità que un grup de gent 
rompés una urna.1335 
El setmanari La Veu de Mallorca comentava molt críticament els incidents ocorreguts a 
Palma el dia dels comicis municipals. Afirmava “En una setmana hem tenguts dos dies 
d'eleccions. El motiu tothom el sap: la trencadissa de «cinc» urnes en les eleccions de 
diumenge per «obra» d'un estol d'innominats que garrot en mà recorrien els col·legis, i 
«gràcia» de l'autoritat que brillà per la seva ausència i «aplaudiment» dels capdevanters 
interessats en la gresca.” Puntualitzava que “l'elecció es desenrotllava amb una tranquilitat 
que fins admirava als directors de masses, que havien augurat alborots. Els col·legis estaven 
casi tot sols fins al moment que compareixia l'estol dels esburbats, que eren una vintena de 
joves de 18 a 30 anysque amb sengles garrots i un gramófon al que li feien tocar la marsellesa 
a cada col·legi, i deia quatre paraules insolents contra possibles i imaginaris compradors de 
vots i sense poder aferrar perquè ningú les contestava, seguien cap a altres col·legis on feien 
la mateixa cançó. Es això exaltament del públic? No'l sabérem veure en lloc." Continuava 
dient "«Els exaltats per la passió política trencaren les urnes? Tampoc. No haguent-n'hi no 
podien ésser-ho. L'estol esmentat s'anà engrescant amb copes ja que no podia fer-ho en 
discussió amb altri, i al capvespre ja es pogué preveure que allò podia acabar malament. 
S'avisà al Governador i efectivament sortí a fer una visita als col·legis dels que l'estol recorria. 
En tots trobà tranquilitat en el moment precís que aquell no hi era, i es quedava tan tranquil! 
Per fi trobà l'estol al col·legi de S. Pere dispost a fer-ne una de les que duia en projecte i amb 
bones paraules els feu desistir. I tranquilet se'n tornà al despatx sense impedir que l'estol 
seguís la seva tasca amenaçant i que prest, al no trobar policia ni autoritat que ho impedís, 
convertí en realitat, trencant les urnes de tots els col·legis que posteriorment visitaren. Se'n 
castigà cap d'aquests alborotadors? A pasar de saber-se els noms d'alguns d'ells no sabem que 
se'ls digués ni paraula.”1336   
Alhora, en el carrer dels Guixers va ser agredit l’exbatle de Palma Pere Buades Rousset1337 i hi 
hagué intents de pegar a Ferran Pou en el col·legi de l’Hospital.1338 També alguns religiosos i 
preveres varen ser insultats quan anaven a dipositar el seu vot. 

1334 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1. 
1335 .- El governador Carreras hagué de pujar a una cadira des d’on “pronunció breves frases reclamando a 
los alborotadores que guardaran el orden, logrando se disolvieran sin conseguir su intento [de rompre l’urna]” 
"Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1 
1336 .- "Incidències de la lluita política", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, 
pàg. 3. 
1337 .- Segons la crònica de La Almudaina, a mig matí quan Pere Buades estava a prop del col·legi electoral 
del carrer dels “Yeseros” del Districte 1r “se le acercó un hombre enseñándole una papeleta del sexto distrito y 
preguntándole si era aquella la indicada para el distrito primero. Al contestársele que no, y pedirle el 
hormbre[sic] en cuestión una papeleta para votar, se la entregó el señor Buades. Visto ello por un grupo 
numeroso de los armados con garrotes, creyendo que dicho señor andaba a la compra de votos le agredieron, 
dándole algunas bofetadas que le ocasionaron una lesión en una oreja. Fueron todos a la Inspección de Policía.” 
"Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1. El dilluns, 1 de 
juny, Pere Buades visità les redaccions dels diaris Correo de Mallorca, La Almudaina per demanar que es fes 
public el seu agraïment al candidat republicà federal del Districte 1er, el catedràtic d’Institut Eduardo Gómez 
Ibáñez per la seva intervenció al seu favor “al ver que era agredido junto al Colegio Electoral.” "Las elecciones 
municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1; "De las elecciones de anteayer", 
a Correo de Mallorca, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2. 
1338 .- Segons la crònica de La Almudaina, en el col·legi de l’Hospital, “también una de estas rondas 
volantes, intentó agredir a don Fernando Pou. La intervención de varios candidatos y electores hizo que la cosa 
no pasase a mayores.” "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, 
pàg. 1. 
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Al poble de Sant Jordi, a mig matí, hi anaren mes d’un centenar de dones amb banderes 
republicanes i donant visques a la República. Quan tocaren les campanes de l’església per 
l’ofici, començaren a cridar contra l’Església, arribant a impossibilitar la sortida d’unes 
religioses. Els veïns de Sant Jordi reaccionaren i varen convèncer a les dones que 
abandonessin el poble.1339  
Així mateix, a la localitat de Jesús, d’Eivissa, a les 19,30 h., amb motiu de les protestes fetes 
per liberals i regionalistes hi hagué aldarulls en el col·legi electoral, resultant ferits greu “de 
arma blanca” Antoni Serra Ferrer i lleus els germans Josep i Joan Clapés i Joan Tur.1340 L’1 de 
juny, a les 14 h. el governador Carreras comunicà al ministre de la Governació que segons li 
comunicava el cap de línia de la Guàrdia Civil d’Eivissa, “ayer con motivo protesta elección 
por liberales regionalistas, ocurrió incidente Colegio electoral Jesús a las diez y nueve horas, 
resultando herido grave Antonio Serra, de arma blanca y hermanos José y Juan Clapes, leves, 
y José Juan Tur, leve, habiendo sido detenidos autores.”1341 Així mateix, aquell dia, a les 14,30 
h, el president de la comissió gestora de Sant Joan Baptista, B. Torres, envià un telegrama al 
ministre de la Governació per informar-lo que “adjunto Colegio electoral distrito 1º, sección 
2ª de este término, faltando ley eligiose Presidente. Hizo escrutinio falseando espíritu letra 
candidatura conseguir triunfo conservadores. Denunciamos Juez y Comandante puesto, 
suplicando V.E. respetuosamente justicia ante persecución no merecida, solo delito ser fieles 
Alianza Republicana.”1342 
 
5.8.6. La repetició dels comicis el 3 de juny  
L'endemà de les eleccions, el governador civil Carreras lamentà davant els periodistes els 
aldarulls ocorreguts el dia dels comicis i afegí “pero comprendan que en las luchas civiles 
como son las elecciones, surgen hechos difíciles de preveer y menos cuando momentos antes 
la tranquilidad era absoluta.” Confirmà que havia disposat que se celebrassin de nou eleccions 
en els col·legis on s'havien romput urnes i recomenava al públic que "tenga serenidad, 
acudiendo a las urnas en la confianza que ha de imperar el orden y para emitir libremente su 
voto." Afirmava, a més, que prendria les mesures oportunes per evitar qualsevol alteració de 
l'ordre.1343 El president de la Junta Municipal del Cens Electoral de Palma, l'advocat i jutge 

1339 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1. 
També La Veu de Mallorca, núm. 22. Palma, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2, es féu ressó dels incidents en 
un article titulat "De Sant Jordi". Es deia: "No és que preocupi molt el seu resultat, advers a les aspiracions 
populars. A pagès tenen prou filosofia per a no blasmar i deplorar inutilment compres descarades de vots, 
amenaces i altres castes de coaccions i trempes[sic] que no sapiguen o no pogueren evitar. El que manté encara 
vius els comentaris és el record de la mai vista invasió del poble per un centenar de descamisats i desvergonyides 
qui, arborant i deshonrant banderes i còfies tricolors, armats de braçalets rotjos i garrots de tota forma i color 
anaren a Sant Jordi en actitud agresiva a apoiar la candidatura centro-demagògica contra la popular i 
vertaderament republicana. Aquesta delegació de la «cultura» esquerrana emprà tot el dia en bestietjar a té qui té, 
escandalitzar aquella gent sencilla, fent befa dels seus més íntims i respectables sentiments, flastomant de lo més 
sant i sagrat, convidant al incendi, a la destrucció, al atac personal i provocant diverses vegades a persones de 
seny amb l'intent de produir un desordre material, una colisió, que en darrer terme hagués estat desfavorable per 
a ells. Prova d'això és que quant el poble, qui les donà una llissó de «modos» i de prudència deixant-los 
baladrejar a pler fins a darera[sic] hora, els convidà amablement a que finissen la comèdia, no les bastà temps a 
desfer-se de insígnies rojes, amagar garrots i tocar soletes sense esperar els camions que havien de anar a 
recullir-los. No se sap si pel camí els passà qualque cosa: se diu que qualqun dels «jóvenes bárbaros» arribà a ca 
seva amb un ull de vellut. I encara no estan contents aquests «rotjos»…" Seguidament i amb un to irònic, 
comentava les informacions aparegudes als setmanaris El Obrero Balear i Ciutadania. 
1340 .- Es comentava que els autors havien estat detinguts i s’afirmava que el dilluns al migdia encara no 
s’havien rebut al Govern Civil els reultats de les eleccions als pobles d’Eivissa. "Las elecciones municipales del 
domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2. 
1341 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1342 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1343 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 1. 
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municipal del districte de la Catedral, Francesc Rius Ripoll, féu públic un edicte en què 
confirmava les eleccions a la Secció 5a del dictricte 5è i a les 1a, 2a, 5a i 6a del districte 6è.1344  
La nit del 2 de juny, tant l'Agrupació Socialista de Palma com el Comitè Municipal del Partit 
Republicà Federal de Palma convocaren assemblees dels seus afiliats –en la Casa del Poble i 
en el Centre Republicà Balear, respectivament– per tractar sobre l'estratègia de la repetició 
dels comicis i analitzar la jornada electoral del 31 de maig. 
Des de les pàgines del diari catòlic Correo de Mallorca s'advertia que “después de lo 
sucedido, no creemos que nadie dude sobre cuál ha de ser su actitud. No cabe más que una: ir 
a votar. En aquellos distritos, precisamente, se presentan candidatos de absoluta confianza, 
cuyo triunfo tiene el deber de procurar. No ha de faltar, pues, ni un solo voto de la 
derecha.”1345    
Arran de la repetició de les votacions, el 2 i 3 de juny, La Almudaina publicà un anunci dels 
partits Regionalista i Autonomista recordant els seus candidats i la ubicació de les meses 
electorals on s'havien de repetir els comicis.1346 
El dimecres, 3 de juny, es repetiren les votacions en els col·legis electorals que hi havia hagut 
incidents el diumenge 31 de maig.  A Palma, se celebraren en el districte 5è en el col·legi del 
carrer dels Oms –a la casa núm. 121 del carrer homònim– i en el districte 6è en els de 
l'Hospital Provincial (1a), de Concepció –al carrer de Cavalleria, núm. 3– (2a), de les 
Drassanes –a la plaça homònima– (5a) i de la Llonja –en el Consolat de Mar– (6a). A les 8 h 
obriren els col·legis electorals i, com assenyalava el diari Correo de Mallorca, fins a les 11,30 
h la lluita, tot i que es presentava animada, havia transcorregut tranquil·lament i sense 
incidents. En els col·legis de la Llonja es deia que portaven la majoria els reformistes i 
republicans de Centre; de les Drassanes, tot i la igualtat en la lluita, duien lleugera majoria els 
candidats regionalistes; de l'Hospital, s'afirmava que els vots anaven molt equilibrats, i dels 
Oms, es pensava que duien majoria els candidats republicans federals i el regionalista, seguit 
molt d'aprop pels republicans de Centre.1347    
La votació va ser molt animada, hi hagué tranquil·litat i els col·legis foren custodiats per les 
forces de Seguretat, de la Policia i de la Guàrdia Urbana. Així i tot, hi hagué alguns incidents 
a l’horabaixa en els col·legis electorals de l’Hospital,1348 de la Cavalleria1349 i de les 
Drassanes.1350 
Respecte a la repetició dels comicis, el setmanari regionalista La Veu de Mallorca afirmava 
que “la victòria dels nostres candidats es donava ja per segura en els col·legis ont se trencaren 
les urnes, fou confirmada amb una votació esplèndida de la que en sortiren triomfants els tres 
que presentavem. Cal fer constar que en aquest dia el Governador complí plenament la 
paraula donada de que garantia l'ordre.”1351 
 
5.8.7. Les denúncies davant les coaccions i els incidents  

1344 .- "Las elecciones municipales del domingo", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàgs. 1-2. 
1345 .- "De las elecciones de anteayer", a Correo de Mallorca, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2.  
1346 .- "Los partidos Regionalista y Autonomista", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 3; La 
Almudaina, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 3. 
1347 .- "Las elecciones de hoy. En los distritos quinto y sexto", a Correo de Mallorca, dimecres, 3 de juny de 
1931, pàg. 2. 
1348  .- Devers les 15 h un grup d’individus intentaren entrar en el col·legi per provocar aldarulls, però la 
Policia aconseguí, sense tenir que emprar mètodes contundents, que es dissolguessin.   
1349  .- Més tard que en el col·legi de l’Hospital ocorregué uns fets similars al carrer de Cavallería. 
1350 .- Un grup d’esvalotadors intentaren entrar en el col·legi, però l’arribada del governador civil, Francesc 
Carreras, evità que es rompés una urna. "Las elecciones parciales de ayer", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 
1931, pàg. 4. 
1351 .- "Incidències de la lluita política", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, 
pàg. 3. 
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L'1 de juny, Ferran Pou envià una carta al president de la Diputació i cap del Partit Republicà 
Federal Francesc Julià Perelló.1352 
Ràpidament, el catedràtic Docmael López replicà l'escrit de Pou fent una nota aclaratòria, que 
publicà al diari El Día i al setmanari Ciutadania –amb l'avant títol “Los manejos de D. 
Fernando.”–1353 Així mateix, el Comitè Municipal del Partit Republicà Federal i els regidors 
electes feren un comunicat per lamentar “profundamente los sucesos ocurridos” en el districte 
6è i protestaren públicament dels fets “condenando todo acto que no esté de acuerdo con la 

1352 .- La carta afirmava: "Señor Juliá. Por lo de ayer. No me quejo de la multitud aunque creo que su 
conducta hubiera cuando menos, resultado más gallarda el día doce de Abril pasado, cuando todos, ustedes y yo, 
luchábamos, aunque en distintos distritos, en un frente único y contra un enemigo común. De Vd., sí me quejo, 
porque si no evitó o no reprimió lo de ayer, una de tres: o lo vió Vd. con simpatía, o no tuvo valor para evitarlo, 
o le faltó autoridad para impedirlo; y faltando valor o autoridad, no se puede dirigir un partido popular en 
momentos revolucionarios, ni en ningún momento. Ha sido esta la de ayer, la cuarta vez en mi vida, que una 
multitud se manifiesta en contra de mi modesta persona, y puedo asegurarle que cuando esto sucede teniendo 
como yo siempre la conciencia tranquila y la convicción del deber que se cumple, constituye uno de los goces 
más grandes de la vida, que la fortuna reserva a los que nunca, ni aun del pueblo, fueron cortesanos. Contra mí, 
sólo pueden manifestarse por mis treinta años de vida política honrada y transparente, sin sombra de mácula. Por 
mi actuación ni un día interrumpida, en que no obtuve, ni busqué, ni directa ni indirectamente, ni remotamente, 
en absoluto, ni para mí ni para mis parientes, ningún beneficio de ninguna clase, por lo que, jamás he tenido que 
pronunciar la palabra «gracias»; ni he tenido otra satisfacción que la de haber siempre, lo menos mal que supe, 
defendido los intereses del pueblo, y con todo el ardor de mi alma todas las causas sociales y políticas (y en esto 
si que estoy dispuesto a reincidir) que en mi tiempo se han tramitado, sin tener nunca en cuenta los perjuicios 
materiales y morales que a lo largo de los años, me habría de ocasionar la defensa de los humildes contra el 
interés y contra la ideología de los poderosos, hasta llegar a convivir, durante una semana entera, con los obreros 
del muelle cuando la famosa huelga de capitanes y pilotos, y todo eso en épocas en que actuar de tal forma no 
era, como ahora, de moda; dando, bien o mal, la nota en todos los mitines que se celebraron, sin que jamás 
tuviera que rectificar ni una palabra ni un concepto de los que en público o en privado hubiera emitido. ¿Le 
parece señor Juliá, que mi actuación e historial político, es para que se atropelle? Nunca mandé a mis amigos a 
sitio alguno sin que yo fuera al frente de ellos; y siempre, siempre, sin una sola excepción, en los instantes de 
peligro, como ayer mismo, hice que se ausentaran y me dejaran solo. Lo contrario de lo que los otros hacen. 
Nunca permitiré, si hay peligro de colisiones y mientras el orden esté solo a merced de los particulares, la lucha 
entre obreros y como lo son la inmensa mayoría de los que nos votan, consecuente con lo que digo, aconsejaré 
no ir a las elecciones de mañana, o que se me dice se celebrarán mañana. Yo no puedo luchar con las masas (no 
soy el Quijote de los molinos); con cualquier hombre solo, sí, y también, consecuente con lo que digo, de cuanto 
me ocurra haré responsables no a los infelices desconocidos, sino a los que cobardemente les muevan desde la 
sombra. 
 Fernando Pou. 
 P.D. Sabría Vd. decirme si se hallaba ayer en Palma, el señor Gobernador Civil?" "Una carta de D. 
Fernando Pou", a La Almudaina, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2; "Las elecciones municipales", a El Día, 
dimarts, 2 de juny de 1931, pàgs. 2-3.  
1353 .- L'article deia: "En contestación a un párrafo de la información publicada en «La Ultima Hora» de 
anoche sobre los desagradables sucesos ocurridos en el Colegio del Hospital, me interesa hacer constar que la 
causa de ello fué la actitud de don Fernando Pou, quien desde los primeros momentos estuvo ejerciendo una 
coacción verdaderamente provocativa, revisando papeletas de electores y diciendo a muchos de ellos que 
llevaban la candidatura Federal-Socialista que no era esta la verdadera candidatura Republicana y tratando de 
cambiar su libérrima voluntad por la candidatura que él mismo les entregaba; esto lo pueden atestiguar personas 
honorables e independientes que varias veces le llamaron la atención sobre su imprudente actitud sin lograr 
hacerle desistir de ella. Exacerbados los ánimos por esta provocativa actitud del señor Pou, un grupo en forma 
correcta pero enérgica le invitó a retirarse de aquel lugar a lo cual se opuso dicho señor Pou, y fué entonces y 
sólo entonces cuando salieron voces de «¡Sacarlo a la fuerza!» Yo, que acabava de llegar a aquel momento, 
dirigí la palabra a los justamente indignados protestantes; conseguí que me escuchasen y «supliqué» al señor 
Pou, viniera conmigo. «¿Dónde? –me dijo.– «A cualquier parte, a tomar una cerveza si Vd. acepta», le contesté y 
los dos solo, sin acompañamiento de ningún amigo del señor Pou, como dice «La Ultima Hora», nos retiramos 
de aquel lugar sin que nadie nos molestase. En resumen, el Sr. Pou no necesitó ser protegido por nadie pero 
acaso considera «La Ultima Hora» que hubo protección me la debe a mí, exclusivamente a mí. Como final de 
estas aclaraciones recurro a la caballerosidad del mismo don Fernando Pou." "Carta de Docmael López", a 
Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàgs. 2-3; "Las elecciones municipales", a El Día, 
dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2. 
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más serena  digna actuación ciudadana; y consideran que si fueran analizadas las causas que 
dieron origen a dichos hechos, así como las personas que con su proceder fueron los únicos 
promotores, no resultarían muy ajenos a ellos, los que ahora se presentan como víctimas.” 
També manifestaven el seu suport a l'actuació de Julià1354 i afirmaven que la pregunta de Pou 
respecte al governador era impròpia “del que la suscribe, que dudamos pueda ser producto del 
talento y ecuanimidad del señor Pou.”1355 
Arran d’aquests incidents, hi hagué diverses denúncies davant el ministre de la Governació, 
Miguel Maura. Així, la mateixa nit dels comicis (22,30 h.) el president del Foment del 
Civisme, Jeroni Massanet, li envià un telegrama en el qual exposava: “Creome deber elevar 
protesta parcialidad Gobernador en la lucha electoral de hoy y pasividad que permitió 
bandadas con estacas rompiendo urnas no obstante estar ello anunciado desde ayer.”1356 Hores 
després –concretament a les 00,30 h– era el president del Centre Republicà del districte 6è, el 
reformista Marià Fuster el que comunicava que “Candidatos Centro republicano, sexto 
distrito, con veinte años existencia, protestan ante hecho vandálico grupo armados porras 
recorriendo Colegios amenazando rotura urnas, lo que efectuó al terminar el escrutinio y ver 
asegurada nuestra elección por gran mayoria. Al repetirse tendremos que abstenernos por falta 
de protección.”1357  
El 2 de juny, la Dreta Social –“entidad politico social en constitucion”– telegrafià al ministre 
per mostrar “su mas energica y vibrante protesta por violentos actos de coaccion vandalismo y 
agresiones ocurridas esta Ciudad elecciones Domingo, coercitacion libre emusion del voto de 
elementos de orden con estos actos manifiesta incultura e incivismo.”1358 
El 2 de juny, la junta general extraordinària de l'Agrupació Socialista de Palma també acordà 
dirigir un telegrama al ministre de la Governació en el qual es deia que “ante campaña 
insidiosa contra Alcalde, Presidente Diputación y Gobernador Civil elevan a V.E. la más 
enérgica protesta contra esta vil campaña de la reacción.”1359 
— La desautorització del Centre Republicà del districte 6è 
Arran dels suport del Centre Republicà del districte 6è als candidats reformistes, dies després 
de les eleccions, l'assemblea del Partit Republicà Federal de Palma prengué l'acord, per 
unanimitat, de donar el vist-i-plau a la determinació presa pel president Vicenç Tejada i pel 
secretari J. Bosch Alemany de la junta municipal del Partit respecte al Centre Republicà del 
districte 6è en què desautoritzaven l'entitat sobre les qüestions relacionades amb les eleccions 
municipals del 31 de maig. En conseqüència, havien acordat separar el centre de 

1354 .- S'afirmava que "conviene hacer constar también que el Partido tiene un organismo directivo, que no 
es impersonal, y que asume la responsabilidad de su actuación, sin que pueda atribuir a persona alguna 
determinada del mismo, tal como lo hace don Fernando Pou, en la carta dirigida al señor Juliá, que como todos 
reprueba dichos hechos, lo cual resulta por tanto extemporáneo e improcedente. La actuación del señor Juliá, por 
otra parte, merece y tiene la aprobación de todos." "Las elecciones municipales", a El Día, dimarts, 2 de juny de 
1931, pàg. 3. 
1355 .- "Las elecciones municipales", a El Día, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 3; "Política local", a La 
Almudaina, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 2. 
1356 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. El 2 de juny, la junta 
directiva del Foment del Civisme decidí fer públic l'acord de fer constar al governador civil de les Balears i al 
ministre de la Governació "la más enérgica protesta contra el atentado que a la dignidad civil, al derecho de 
gentes y a la libertad del sufragio se consumó en los distritos quinto y sexto el domingo último en esta ciudad, al 
quedar en manos de un vandálico grupo de salteadores que las destrozó, las urnas electorales que son el altísimo 
símbolo de la voluntad nacional. Y al elevar a dichas autoridades la expresión de nuestra dolorida conciencia 
ciudadana, jamás remisa en la defensa de sus más entrañables atributos ante cualquiera de las vergüenzas con 
que han querido mancillarla los más opuestos absolutismos, ha de desear fundadamente esta Junta que el derecho 
y la soberanía del elector hallen en ellas sus más decididos defensores, imponiéndolos sin flaqueza allí donde no 
baste mantenerlos el civismo del pueblo." "Política local", a La Almudaina, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 2. 
1357 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1358 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1359 .- "Política. Agrupación Socialista", a El Día, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2. 
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l'organització del Partit Republicà Federal de Palma i desautoritzar els delegats del centre 
d’aquest districte.1360 
 
La comissió gestora de l'Ajuntament de Palma davant les acusacions de Concentració 
Republicana 
En la sessió ordinària de la Comissió Gestora Interina del 3 de juny, com a darrer punt de 
l'ordre del dia, el batle Bisbal manifestà que havia estat cridat pel governador Carreras per 
mostrar-li el telegrama que havia rebut el ministre de la Governació arran de la denúncia del 
president de Concentració Republicana Comas. Bisbal assenyalà que en el text hi havia 
conceptes “verderamente graves y calumniosos en contra del Alcalde, del Presidente de la 
Diputación y de varios Gestores” i davant la gravetat de les acusacions volia dur el tema a 
debat de la corporació.1361 Hi hagué un ampli debat en el qual varen intervenir el batle Bisbal, 
Ignasi Ferretjans –que afirmà que no creia necessari defensar-se d'aquests atacs,–1362 Rigo,1363 
Renteria,1364 Garcia, i, novament, Bisbal –que afirmà que tot era una maniobra dels “elementos 

1360 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Centro desautorizado", a 
El Día, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2. 
1361 .- Bisbal manifestà que "ha querido llevar el asunto al Ayuntamiento porque fué atacado como Alcalde. 
Añade que su conducta es pública y notoria, y que no necesitaría dar explicaciones. Siempre creyó que las 
violencias eran contraproducentes, y las evitó por convicción y temperamento. Pero si ello no bastara, los 
asistentes al mitín en cuestión, que se celebró en la plaza del Socorro, son testigos presenciales. No se refirió 
nunca a personas determinadas. Añade que posee pruebas documentales que refutan esas afirmaciones 
calumniosas. Dice que si creyera incompatible el cargo de Alcalde con el ejercicio de los derechos de 
ciudadanía, lo rechazaría, porque estima a estos más que todos los títulos y honores. En virtud, dice, de los 
lamentables y condenables sucesos ocurridos en la península se produjo un pánico justificado en Palma, pero 
siempre la sensatez del pueblo mallorquín fué una garantía del orden y por esto no ocurrió nada." Bisbal afirmà 
que havia rebut la vistia d'un germà de la mare superiora del Convent de Sant Jeroni que li demanà si corrien 
perill, "al que tranquilizó haciéndole saber el acuerdo tomado junto con el Sr. Gobernador, para evitar con toda 
energía cualquier desmán." També afirmà que Ferran Pou li havia demanat que col·locàs guàrdia en un altre 
edifici similar i així ho havia fet. Afirmà "creo que ello prueba con suficiencia que no era partidario de los 
desmanes a que se dice que incitó." Així mateix, la mare superiora li va agrair les mesures preses a través d'una 
expresiva carta. Continuà dient que "con este telegrama más que al Alcalde y a los Gestores, a lo que se va es a 
molestar al Gobernador. Este añade afortunadamente no se prestó nunca a proteccionismos políticos ni a 
parcialidades exacerbando a los que estaban acostumbrados a recibirlos. Dice que no piensa entablar querella, 
porque no quiere gastar un céntimo para poner en salvo su honorabilidad, pues cree que treinta años de vida 
pública son suficiente garantía, ni quiere la reparación de una ofensa que no le llegó. Termina diciendo que le 
basta entregar a la prensa estos documentos, y si hay algún Fiscal que quiera salir en defensa de las autoridades 
que lo haga, pues él lo dá por resuelto." Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. AMP. 
1362 .- Ferretjans afirmà que "el Juez es el pueblo que depositó en ellos su confianza, y sabe como nos 
portamos en nuestra propaganda." Així mateix, féu resaltar els esforços que varen dur a terme per evitar 
qualsevol  desordre, indicant que també va rebre la visita de la mare superiora de les Trinitàries que li suplicà 
que acudís al governador perquè les enviàs vigilància, com així es féu. Acabà manifestant que "si el pueblo cree 
que hemos cumplido con nuestros deberes, a él, a quien toca decidirlo." Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. 
AMP. 
1363 .- També afirmà que havia tranquil·litzat les monges saleses, davant un tarja que havia rebut i demanà 
d'on sortien "estos rumores que alarmaban al pueblo, y cree que es una falta de lógica la conducta de estos 
señores que obra así porque querian mandar y no pudieron." Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. AMP. 
1364 .- Afirmà que "nunca se atacó personalmente, sino políticamente. Hace tambien resaltar la protección 
tenida con los edificios religiosos, y dice que todo es obra de unos mendaces despechados, que no les basta 
levantar sus calumnias sino que faltan a la verdad diciéndose netamente republicanos, los que son secuaces de un 
transfuga de otros partidos políticos." A més, elogià Bisbal i també apostà perquè la denúncia arribàs a mans d'un 
fiscal.  Segons la crònica de Miquel Àngel Colomar, Tomàs Renteria havia dit "Obra de mendaces y 
despechados. Además, el firmante del telegrama es un tránsfuga: primero fué maurista, luego conservador, más 
tarde liberal y finalmente republicano. Un seor que no tiene inconveniente en mentir al cual, el señor Fiscal dirá 
como debe aplicársele la ley…" "Una sesión viva", a El Día, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 5. 
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del desorden” contra la Conjunció Republicana Socialista, que “son los del orden.”1365 Després 
de debat, s'acordà, a proposta de Ferretjans, cursar un telegrama al president del Govern 
Provisional i al ministre de la Governació “protestando de las insidias vertidas por el 
Presidente de la Concentración que se dice Republicana.” Així mateix, es decidí que la 
Comissió Gestora en ple visitàs el governador Carreras per expresar-li la seva adhesió.1366 A 
les 21 h, el president de la Comissió Gestora de Palma Llorenç Bisbal envià al ministre per 
donar-li trasllat, juntament al president del Govern Provisional, de l’acord per unanimitat de la 
corporació municipal d’”energica y publica protesta contra insidias vertidas en telegrama 
sobre mitin callejero propaganda electoral conjunción republicana socialista dirigido a ese 
Ministerio con el solo proposito desprestigiar Gobernador, Presidente Diputación, mi persona 
y vocales comisión gestora, por elementos representados por el Presidente de Concentración 
que se dice republicana, pero cuya actuación ha tendido a desprestigiar regimen.”1367  
El 4 de juny, Ferran Pou replicà la ressenya que havia fet el diari El Día de la sessió de la 
comissió gestora de l'Ajuntament de Palma.1368 L'endemà, el periodista Miquel Àngel Colomar 
–Zeda–, com a autor de la ressenya de la sessió municipal contestada per Ferran Pou, publicà 
una nota de rèplica.1369 
A més, el 6 de juny de 1931, a les 12 h, el governador Carreras comunicà al ministre de la 
Governació que el dia anterior havia estat elegit per unanimitat batle-president de 
l’Ajuntament de Palma el que fins aleshores havia ocupat la presidència de la Comissió 
Gestora, Llorenç Bisbal Barceló, “como protesta telegrama dirigido a V.E. y que me 
transmitió día 30 Mayo, en el que y en unión presidente Comisión Gestora Diputación y mi 
autoridad, se nos presentaba como instigadores incendios y agresiones, telegramas autorizado 
por un Sr. Comas en representación de Concentración Republicana.”1370 
 
5.8.8. Els resultats electorals 

1365 .- Bisbal també protestà "de los bulos que se hacen correr sobre la destitución del Sr. Gobernador, y 
dice, que todo son alarmas que repercuten en contra de la República a la que defendermos. El dia que se intente 
la destitución en esta forma, todas las piedras de Mallorca se levantarán para defenderle. Hace resaltar la actitud 
de orden que dió siempre en el Gobierno Civil y añade que las urnas rotas no lo fueron por impresión, sino que 
pudieron ser rotas aprovechándose de la prudencia." Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. AMP. 
1366 .- Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. AMP. 
1367 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. Ambdós telegrames 
telegrames foren reproduïts a la crònica "Una sesión viva", a El Día, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 5. 
1368 .- Ferran Pou afirmava que "La verdad de lo ocurrido, sin que se pueda quitar ni añadir punto ni coma, 
es lo siguiente: En la noche (no recuerdo la fecha exacta) en que se esperaban en Palma lamentables sucesos, me 
presenté al señor Bisbal y le manifesté que era yo, con algunos otros, propietario de un inmueble en el que 
habitan familiares míos y, entre otros inquilinos particulares, una comunidad de religiosas y numerosas niñas; y 
le espresé que aún cuando tenía la seguridad de que nada iba a ocurrir, le rogaba que, para tranquilidad de todos 
los inquilinos y seguridad del inmueble, mandara allí UN SERENO, pues aun estando yo seguro que nada podía 
ocurrir quería evitar que un mal intencionado les diera un susto o causara algún daño menor, porque de temerlo 
mayor no habría pedido UN SERENO. La verdad, que está por encima de la vida, debe ser siempre expuesta en 
forma tan clara que nunca de lugar a rectificaciones, aclaraciones e interpretaciones. No hay verdades a medias. 
""Política. Una carta del señor Pou", a El Día, divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 3. 
1369 .- "Su carta inserta en EL DIA de ayer, ampliando un concepto –no rectificándolo– de mi reseña de la 
sesión municipal del miércoles contiene unas frases imperativas acerca de ética periodística, que me interesa 
recoger y refutar. Son las siguientes: «La verdad, que está por encima de la vida, debe ser siempre expuesta en 
forma tan clara que nunca de lugar a rectificaciones, aclaraciones e interpretaciones. No hay verdades a medias.» 
 … Ni hubo verdades a medias en mi información. Esto quedaba bien claro en mi crónica y en la misma 
carta de usted. El único reparo que podría oponerse, acaso, es la forma sintética de dar la noticia. Pero el señor 
Pou sabe —o debería saber— que un mismo hecho puedo resumirse en una simple gacetilla o ampliarse en una 
extensa información, sin mengua de la verdad; la historia del mundo mismo puede estar en un sencillo epitome 
de enseñanza primaria que en la voluminosa serie de César Cantú…" "Política. Ampliación; no rectificación", a 
El Día, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 3. 
1370 .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
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El 31 de maig de 1931, a les 21,30 h. el governador civil Francesc Carreras informà 
telegràficament al ministre de la Governació que les eleccions municipals havien donat com a 
resultat “segun datos obrantes este Gobierno recibidos hasta hora presente”: Andratx –13 
republicans, 2 federals independents i 4 republicans de Centre–, Alaró –6 socialistes i 6 
republicans de Centre–, Santanyí –11 conservadors i 2 republicans federals–, Binissalem –3 
socialistes, 3 republicans federals, 5 indepedents i 1 regionalista–, Petra –5 republicans 
federals, 4 dreta liberal republicana i 2 concentració republicana–, Inca –13 republicans 
federals i 5 de Centre–, Sóller –6 republicans federals, 2 socialistes, 5 mauristes i 4 
republicans de Centre–, Felanitx –13 republicans federals i 5 republicans de centre–, 
Capdepera –7 republicans de centre i 4 republicans federals–, Muro –8 independents, 3 
republicans de dretes i 3 republicans de dreta liberal–, Palma –13 republicans federals, 8 
socialistes, 7 republicans de Centre, 2 conservadors i 2 regionalistes republicans.– “En 5 
Secciones de dos distritos tendrá que repetirse la elección por haberse roto las urnas.”1371   
L’1 de juny, a les 14 h, novament, el governador civil el tornà a telegrafiar per ampliar-li la 
informació que li havia transmès el dia anterior sobre els resultats dels comicis. Així, 
rectificava el resultat de Petra ja que s’havien elegit 6 republicans federals, 5 de dreta liberal i 
2 de concentració republicana regionalista. De Manacor, apuntava 13 republicans federals, 4 
republicans de Centre i 3 socialistes, i de Sineu, 12 republicans de Centre.1372  
El 2 de juny, el subsecretari del Ministeri de la Governació telegrafià la circular –núm. 94– a 
tots els governador civils, que qual·lificà d’urgentíssima, per dir-los que “ruego a V.E. me 
telegrafie resultado elecciones municipales esa provincia sin determinación pueblos pero 
señalando numero candidatos triunfantes en cada partido.”1373 
 
5.8.8.1. Palma 
Al contrari del que va succeir en la majoria de municipis de Mallorca, a Palma, la lluita va ser 
molt renyida entre els candidats de la Coalició Republicano-Socialista, el Partit Republicà de 
Centre, els partits Regionalista i Autonomista, el Partit Reformista i la Dreta Liberal 
Republicana. Solament, no hi hagué confrontació electoral en el districte 3er, que tingué la 
menor participació, amb el 52,62% dels electors. En canvi, el major nombre d'electors va 
assistir en els districtes 4art (70,35%) i 1er (66,61%). La mitjana de participació en tot el 
municipi va ser del 60,67%. 

 
 D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 D.6 D.7 D.8 D.9 Total 
Núm. regidors 5 5 6 3 4 5 5 4 4 41 
Cada elector podia votar  3 3 4 2 3 3 3 3 3 27 
Núm. candidats 9 6 6 5 7 11 6 9 8 67 
Republicans federals 2 1 2 1 3 3 2 3 2 19 
Socialistes 1 2 2 1 — — 1 — 1 8 
PRC 2 1 2 1 2 2 2 3 2 17 
Region-auton. 2 1 — 2 1 1 — 2 1 10 
DLR 1 — — — 1 1 1 1 1 6 
Reformistes — — — — — 3 — — — 3 
Conservadors 1 1 — — — — — — — 2 
Integrista — — — — — 1 — — — 1 
Conjun. Republicana — — — — — — — — 1 1 

1371  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1372  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 11. AHN. 
1373  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
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A Palma foren elegits 17 regidors del Partit Republicà Federal, 8 del Partit Socialista, 11 del 
Partit Republicà de Centre,1374 5 regionalistes-autonomistes (3 autonomistes, 1 integrista i 1 
regionalista).  
En el districte 1r, sortiren elegits 3 candidats republicano-socialistes (Eduardo Gómez,  
Francesc de Sales Aguiló i Andreu Crespí), 2 regionalistes-autonomistes (Bartasar Forteza 
Valleriola i Miquel Sureda Blanes) i 1 republicà de centre (Josep Arbona Sans). Els més 
votats havien estat els republicano-socialistes, Aguiló i Gómez, amb 707 i 670 vots, 
respectivament. 
En el districte 2n, foren triats regidors 3 candidats republicano-socialistes (Llorenç Bisbal, 
Josep Tomàs Renteria i Ignasi Ferretjans) i 2 republicans de centre (Francesc Barceló Caimari 
i Josep Vich Quetglas). Els més votats varen ser el socialista Bisbal (1.129 vots), el republicà 
federal Tomàs Renteria (1.102) i el socialista Ferretjans (1.070). 
En el districte 3r, varen resultar triomfadors 4 republicano-socialistes (Jaume Garcia Obrador, 
Jaume Bauzà Far, Francesc Villalonga Fàbregues i Emili Darder Cànaves) i els 2 republicans 
de centre (Antoni Llabrés Morey i Joan Pellicer Ensenyat). Tornaren a ser els més votats els 
socialistes Garcia (1.224 vots) i Bauzà (1.218) seguits dels republicans federals Darder 
(1.203) i Villalonga (1.201). 
En el districte 4t, amb uns resultats molt igualats, s'imposaren 2 republicano-socialistes (Josep 
Mas Rubí i Rafel Rigo Sampol) i 1 republicà de centre (Miquel Falconer Ferragut). Els més 
votats varen ser el republicà Mas (501 vots), el centrista Falconer (496) i el socialista Rigo 
(487). Els candidat regionalista Bernat Rigo Rubí (468) i l'autonomista Josep Claverol Fenosa 
(454) quedaren molt aprop dels guanyadors. 
En el districte 5è, sortiren elegits 3 republicano-socialistes (Lluís Ferrer Arbona, Josep Rovira 
Sellarés i Manuel Cirer Arbona) i 1 regionalista-autonomista (Pere Comas Rotger). Els més 
votats varen ser els republicà federal Ferrer (508), el regionalista Comas (486) i els també 
republicans federals Rovira (479) i Cirer (476). El centrista Melcior Cloquell quedà a les 
portes en aconseguir 473 vots. 
En el districte 6è –que s'havien hagut de repetir els comicis en diverses meses arran de la 
rompuda d'urnes– donaren uns resultats molt igualats i foren triats 2 republicans de centre 
(Cristòfol Serra Carbonell i Pere Gual Moragues), 2 regionalistes-autonomistes (Faust Morell 
Gual i Gabriel Cortès Cortès) i 1 republicano-socialista (Docmael López Palop). Fou en l'únic 
districte en què els centristes i els regionalistes-autonomistes quedaren per davant dels 
federals. Així, els més votats foren l'integrista Cortès (482) i l'autonomista Morell (463), 
seguits dels centristes Serra (404) i Gual (383) i el republicà federal López (349). Els altres 
dos candidats republicans federals Joan Martínez Masip (294) i Joan Rullan Roca (285) foren 
derrotats, igual que els reformistes Antoni Coll (277), Marià Fuster (237) i Josep Soler 
(236).1375 
En el districte 7è, sortiren guanyadors 3 republicano-socialistes (Damià Rigo Mir, Francesc 
Julià Perelló i Miquel Porcel Torrens) i 2 republicans de centre (Just Solà Vicens i Bartomeu 
Vaquer Franch). Els que obtingueren més vots foren els republicans federals Rigo (1.067) i 
Julià (1.028) i el socialista Porcel (982), seguits dels antics liberals Solà (322) i Vaquer (260). 

1374 .- Segons el setmanari regionalista havien estat elegits 11 republicans de centre ("o sien, 9 lliberals i 2 
conservadors). La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 5. 
1375 .- El 4 de juny, Ferran Pou envià una carta a La Almudaina en la qual aclaria que la candidatura, 
integrada per Antoni Coll, Marià Fuster i Josep Soler, "no fué derrotada por la sencilla razón de que no fué 
presentada, ni tuvo intervención, por haberla retirado, en las mesas; de manera que los votos que en el distrito 
sexto tuvo dicha candidatura, corresponden a otros tantos amigos que a pesar de todo, quisieron votarla." 
"Política local. Una carta", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 3.. 
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En el districte 8è, tragueren l'acta de regidor 3 republicano-socialistes (Luís Ferbal Campo, 
Bernat Jofre Roca i Lambert Juncosa Iglesias) i 1 centrista (Rafel Togores Canals). Els més 
votats foren els republicans federals Ferbal (694), Jofre (673) i Juncosa (635), seguits del 
centrista Togores (370). L'altre candidat de centre, Josep Enseñat, aconseguí 349 vots.  
En el districte 9è, foren elegits 3 republicano-socialistes (Antoni Albertí Vanrell, Miquel 
Navarro Campomar i Vicenç Tejada Garcia) i 1 republicà de centre (Joan Llabrés Frau). Els 
que obtingueren més vots foren el republicà federal Albertí (711), el socialista Navarro (653) i 
el també republicà federal Tejada (652), seguits del conservador Llabrés (548). 
En conclusió, en tots els districtes, a excepció del 6è, guanyaren les majories els candidats 
republicano-socialistes. 
Hem de constatar, a més, els fracàs dels reformistes –que solament es presentaren en el 
districte 6è– i que, sens dubte, dividiren el vot republicà, fet que possibilità la victòria dels 
regionalistes-autonomistes i centristes en aquesta circumscripció. També els candidats de la 
Dreta Liberal Republicana feren resultats molt minsos.1376  
 
La proclamació de regidors per les juntes municipals del cens electoral 
El dijous, 5 de juny, es varen constituir les juntes municipals del cens electoral per procedir a 
la proclamació dels regidors. Primerament, es donà compte de les certificacions de l’escrutini 
i després es varen veure les diverses protestes. 
Així, en la Junta Municipal del Cens Electoral de Palma, el candidat Joan March Lieutaud féu 
constar la seva protesta perquè en el recompte de la Secció 5a del Districte 3er en el qual 
podia provar que havia obtingut 27 vots, no constaven a l’acta de l’escrutini. També féu 
constar la seva protesta per no trobar-se exposada còpia de l’acta de la Secció 5a del Districte 
3er en l’exterior del col·legi electoral, des de l’acabament del recompte fins la proclamació 
dels regidors electes. A més, presentà reclamacions per incompatibilitat contra els candidats 
proclamats regidors electes Francesc de Sales Aguiló Forteza1377 i Emili Darder Cànaves.1378 
La Junta Municipal acordà traslladar les protestes al governador civil per a la seva resolució i 
les reclamacions per incompatibilitat al president de la Comissió Gestora que les havia de 
transmetre a l’Ajuntament que tenia les competències per resoldre-les.1379 
 
5.8.8.2. La resta de municipis de Mallorca 
 
Alaró 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià Homar Campins, 
proclamà 15 candidats dels 7 regidors que s’havien d'elegir en el districte 1er i 8 dels 5 que 
havia de triar en el districte 2on.1380 Així, doncs, sembla que la lluita electoral seria notable, 
però el dia de les eleccions solament es va votar a cada districte un candidat més dels que 
s'havien d'elegir. La participació va ser del 65,24% en el districte 1er i del 68,01% en el 2on. 
En el districte 1er, es votaren solament 8 candidats i amb un clar repartiment de vots, 
resultaren elegits 4 socialistes (56,23% dels vots) i 3 centristes (41,46%) i quedà exclós un 
republicà federal (2,21%). En canvi, en el districte 2on, foren triats 3 centristes (54,03% dels 
vots) i 2 socialistes (40,36%) i quedà també exclós un republicà federal (5,20%). Així, a 

1376 .- "Resultat de les darreres eleccions municipals", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de 
juny de 1931, pàg. 4-5. 
1377 .- Demanà que fos declarada la seva incompatibilitat en el càrrec ja que era ajudant numerari de 
l’Institut General i Tècnic de Balears. 
1378 .- Al·legà que era incompatible l’ocupació de regidor amb el càrrec de cap de la Secció d’Epidemiologia 
de l’Institut Provincial de la Higiene. 
1379 .- "Junta Municipal del Censo", a La Almudaina, divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 2. 
1380 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
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Alaró, foren elegits 6 socialistes i 6 centristes, que denotà un clar pacte entre ambdós partits a 
costa dels republicans federals.   
El 12 de juny, el jove socialista Gabriel Juan publicà l'article “Las elecciones del día 31”, al 
setmanari El Obrero Balear, en el qual destacava que les eleccions havien estat “sinceras, 
libres de coacciones y fieles intérpretes de la voluntad del pueblo. Se desarrollaron 
pacíficamente sin que ocurriera el más pequeño desorden, no hubo necesidad de emplear la 
guardia civil, como sucedió en las del 12 de abril. El verdadero anhelo popular se hizo sentir 
en las urnas, demostrando bien claramente –el pueblo– quienes son los elementos acreedores 
a su confianza para administrar sus intereses en el municipio de Alaró.” Així mateix, 
destacava el notable triomf de la candidatura socialista, amb l'elecció dels 6 candidats 
presentats i afirmava “No esperaba menos de ti –pueblo de Alaró– [,] ya sabía yo que tu 
voluntad, tu sentir y tu opinión era ésta.”1381 
El 5 de juny, es va constituir el nou Ajuntament, que elegí per unanimitat com a batle el 
socialista i president de la societat La Fraternidad, Pere Rosselló, que havia ocupat la 
presidència de la comissió gestora interina des de la proclamació de la República.1382 
 
Alcúdia 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, proclamà els regidors del  districte 1er –
n’havien d’elegir 5– i els del districte 2 –n’havien de triar 6.–1383 
La participació va ser alta en el districte 1er (77,09%) i més baixa en el 2on (66,66%). Les 11 
regidories es repartiren entre els republicans federals –que obtingueren les majories– i el Partit 
Republicà de Centre –les minories–. Hi hagué un clar i perfecte repartiment entre ambdós 
partits. Així, en el districte 1er, els 3 candidats republicans federals aconseguiren 174 vots 
perhom (65,25% dels vots), mentre que els 2 centristes n'obtingueren 139 (34,75%). En el 
districte 2on, novament la distribució va ser perfecte: 166 vots cada un dels 4 republicans 
federals (72,17%) i 128 els dos centristes (27,83%). Així, foren elegits 7 republicans federals 
per les majories i 4 republicans de Centre per les minories.  
 
Andratx 
El municipi estava estructurat en tres districtes, que elegien 6, 3 i 6 regidors, respectivament. 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Pere Josep Jofre Pujol, es 
va reunir per a procedir a la proclamació de candidats, però en els districtes 1er i 2on, no se'n 
va proclamar cap, mentre que en el districte 3er, se'n proclamaren 8.1384 
El 28 de maig, el Partit Republicà Federal Socialista féu públic un manifest, en el qual 
exposava el programa d'actuació que es proposava dur a terme al consistori.  Aquell dia, el 
setmanari andritxol, El Pueblo, feia una anàlisi de la situació davant la repetició dels comicis 

1381 .- JUAN, Gabriel: "De Alaró. Las elecciones del día 31", a El Obrero Balear, núm. 1.538. Palma, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 4.  
1382 .- Gabriel Juan, després de felicitar els companys socialistes per la seva victòria electoral i per la futura 
gestió municipal "reformadora"que havien de dur a terme, acabava dient: "Pero no olviden los obreros que los 
socialistas no hemos llegado todavía a nuestra meta deseada, ni siquiera el programa mínimo, sinó solamente a la 
mayor edad, por eso debemos trabajar y luchar constantemente, con fé y entusiasmo, mirando hacia el porvenir, 
ahora más que nunca, que es cuando empieza la trasformación de la sociedad capitalista, injusta e indigna, en 
otra más noble, más justa enla que reinará el amor, la libertad y el bienestar de los trabajadores." JUAN, Gabriel: 
"De Alaró. Las elecciones del día 31", a El Obrero Balear, núm. 1.538. Palma, divendres, 12 de juny de 1931, 
pàg. 4. 
1383 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM.  
1384 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. El setmanari 
regionalista afirmava "Que s'han ja proclamats els candidats per les elecciones a retgidors i és d'esperar que les 
eleccions seran un poc envismades pel desig de que els republicans tenguin la majoria i les divisions que entre 
aquests es noten." "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 20. Palma, dissabte, 30 de 
maig de 1931, pàg. 6. 
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afirmant que “en la localidad la cuestión política se presenta al parecer, o al menos aparente, 
en lo que a elecciones se refiere encalmado. Según nuestros informes los únicos que van a las 
urnas son los republicanos federales socialistas. Hay rumores, sin embargo, de que algún 
sector ambiciona puestos. Todo son comentarios sin fundamento sólido. Tan sin fundamento 
como decir que entre los republicanos hay divergencias. Todavía es temprano para haberlas. 
Nos referimos a los republicanos federales socialistas, o sean los de antes del advenimiento de 
la República. Los legítimos republicanos.” A més, comentava que hi havia dubtes si els antics 
liberals anarien a la lluita electoral.1385  
El Partit Republicà de Centre organitzaren un acte de propaganda en motiu de la celebració de 
la junta general del Cercle Liberal, en la qual pronuncià un discurs Lluís Alemany.1386  
La participació va ser molt baixa arran de la manca de lluita electoral en el municipi, ja que 
solament es presentaren candidats republicans federals i socialistes en els districtes 1er i 2on i 
únicament hi hagué enfrontament en el nucli de s’Arracó. Varen votar el 35,63% en el 
districte 1er; el 33,49% en el 2on, i el 42,22% en el 3er. 
El dia de les eleccions, en el districte 1er, foren elegits per les majories 3 republicans federals 
i 1 socialista i per les minories 1 republicà federal i 1 socialista. En el districte 2on, foren 
triats per les majories 1 socialista i 1 republicà federal i per la minoria 1 republicà federal. En 
el districte 3er, en la secció 1a, coparen tots els vots els 3 republicans federals i 1 socialista. 
En canvi, en la secció 2a, que corresponia al nucli de s'Arracó, els més votats foren 2 
republicans de Centre mentre que els 3 republicans federals i 1 socialista obtingueren els vots 
de les minories. En total, en el municipi foren elegits 9 republicans federals, 4 socialistes i 2 
republicans de Centre. 
El setmanari Andraitx destacà la renúncia a participar en els comicis del Partit Republicà de 
Centre i la notable abstenció. En canvi, El Pueblo posava en relleu l'àmplia victòria del Partit 
Republicà Federal Socialista.1387  
El 5 de juny, es va constituir l'Ajuntament, que elegí batle Gabriel Porcel Castell per 14 vots a 
favor i una papereta en blanc.1388 
 
Binissalem 
El municipi s'estructurava en dos districtes, que elegien 6 regidors perhom. El 24 de maig, la 
Junta Municipal del Cens Electoral, es va reunir per a procedir a la proclamació de 
candidats.1389 
Com a resultat de la manca de lluita electoral, la participació va ser molt baixa: el 34,04% en 
el districte 1er i el 35,62% en el 2on. 
En el districte 1r, hi hagué un clar repartiment entre els candidats de la coalició republicano-
socialista i de la candidatura independent, que donà com a resultat 3 independents, 2 
socialistes i 1 republicà federal. En el districte 2n, també hi hagué una clara entesa entre els 

1385 .- "Unos aseguran que el expartido liberal no va a la lucha, otros que si. Unos que los de S'Arracó van a 
Roma por todo y que pronto ya no se conformarán con la ciudad eterna sinó que ambicionarán el Imperio. Los de 
más allá que los Republicanos Federales van al copo. Y así la nave, veremos en que puerto llega." "Notas 
Políticas", a El Pueblo, núm 266. Andratx, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 3. 
1386 .- "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 20. Palma, dissabte, 30 de maig de 
1931, pàg. 6. 
1387 .- Acabava afirmant que "Nada de extraño tiene pués, que siendo un pueblo eminentemente monárquico, 
—supongamos que Andraitx lo ha sido alguna vez— pase a ser, aun que haya quien se resista a confesarlo, 
rotundamente Republicano, ya sea demagógica, o democraticamente, que para el caso es igual…" CAMPOS, 
Florencio: "¿Abstención, o Retirada…?", a El Pueblo, núm. 267. Andratx, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
1388 .- "Ayuntamiento. Sesión constitutiva del día 5 de Junio de 1931", a El Pueblo, núm. 267. Andratx, 
dimarts, 9 de juny de 1931, pàgs. 2-3. 
1389 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
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republicans federals, socialistes, independents i regionalistes. Varen resultar triats 2 
republicans federals, 2 independents, 1 regionalista i 1 socialista.  
En total, el nou consistoria binissalemer fou integrat per 5 regidors independents,1390 3 
republicans federals, 3 socialistes i 1 regionalista. 
El 5 de juny, es va constituir l'Ajuntament, que va triar batle, per 11 vots a favor i 1 en blanc, 
el republicà federal Bartomeu Vidal Martí –propietari d'una fàbrica de sabates–, que ja havia 
presidit la comissió gestora interina des de la proclamació de la República. La 1a tinença de 
Batlia va ser pel socialista Andreu Pol Lladó. 
 
Bunyola 
El municipi es dividida en dos districtes, que triaven 5 regidors perhom. El 24 de maig, la 
Junta Municipal del Cens Electoral, es va reunir per a procedir a la proclamació de 
candidats.1391 
No hi hagué lluita electoral, ja que solament varen obtenir vots 5 candidats en cada districte, 
que era el nombre que s’havia d’elegir. La manca de disputa electoral féu que la participació 
fos molt baixa: el 40,75% dels vots en el districte 1er i el 39,47% en el 2on. 
En ambdós districtes, els republicans federals coparen les tres regidories per les majories 
mentre que les minories es repartiren entre els candidats de Dreta Republicana Liberal i del 
Partit Republicà de Centre. En conjunt, foren elegits 6 regidors del Partit Republicà Federal, 2 
de Dreta Republicana Liberal i 2 del Partit Republicà de Centre. 
El 5 de juny, es va constituir la corporació municipal, que va elegir batle el republicà federal 
Vicenç Rosselló Sabater. 
 
Calvià 
El municipi s'estructurava en dos districtes: el 1er que corresponia al nucli de Calvià i que 
elegia 6 regidors i el 2on, del nucli des Capdellà, que triava 4 regidors. El 24 de maig la Junta 
Municipal del Cens Electoral, presidida per Joan Alemany Ensenyat proclamà solament 4 
candidats en el districte 1er i altres 4 en el 2on.1392 
Sens dubte, la componenda entre els socialistes, republicans federals i centristes, féu que la 
participació fos molt baixa: el 40,43% en el districte 1er i el 35,54% en el 2on. 
El dia de les eleccions foren votats, en un repartiment clar tant de vots com de regidories, 6 
candidats en el districte 1er, tant per les majories com per les minories, i els altres 4 candidats 
en el districte 2on. Tots els candidats votats passaren a integrar el consistori. Tot i que els 
candidats no estan identificats pel partit que es presentaven, sembla que foren designats 6 
socialistes, 3 republicans federals i 1 republicà de centre. 
 
Capdepera 
El municici es dividia en dos districtes, el 1er elegia 6 regidors i el 2on, 5. El 24 de maig la 
Junta Municipal del Cens Electoral, proclamà els candidats dels districte 1r i 2n.1393  
El 29 de maig, en un míting a Capdepera del Partit Republicà de Centre, en el qual intervenia 
l'exbatle de Palma Jaume Suau, hi hagué aldarulls.1394 

1390 .- En les eleccions municipals del 12 d'abril, 2 s'havien presentat pel Partit Liberal, 1 pel Partit 
Conservador i 1 pel Partit Regionalista.   
1391 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796.  
1392 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1393 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1394 .- S'apuntava que "las turbas que pretenden apoderarse del pueblo por el terror promovieron alborotos, 
brillando la autoridad por su ausencia. Las personas sensatas y de orden protestan del desamparo por parte de la 
autoridad." "Política. Alboroto en Capdepera", a El Día, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 3. El 2 de juny, el 
president de Renacimiento Obrero Antoni Domínguez, el president del Comitè Republicà Federal Bartomeu 
Prats i la presidenta de l'Agrupació Socialista Maria Vaquer redactaren una nota de contestació d'aquesta 
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El 30 de maig, la Conjunció Republicana-Socialista féu un míting en el Teatre Oriental, en el 
qual varen intervenir Higinio, Antoni Domínguez, Mateu Garau i Llorenç Tous.1395 
La lluita electoral es donà entre la coalició republicano-socialista i el Partit Republicà de 
Centre, que presentaren candidatures per a les majories en ambdós districtes. Això, sens 
dubte, afavorí la participació que va ser molt elevada: el 83,02% en el districte 1er i el 73,13% 
en el 2on. 
Tot el matí del dia dels comicis hi hagué gran animació i les dones de l'Agrupació Socialista 
varen recórrer els carrers de la vila amb un rètol que exhortava als treballadors a votar la 
candidatura federal-socialista.1396 
En el districte 1er, competien per les majories 4 candidats del Partit Republicà de Centre i 
altres 4 de la coalició del Partit Republicà Federal de Mallorca i l'Agrupació Socialista. Foren 
elegits per les majories els 4 regidors republicans de centre (57,50% dels vots) i 2 republicans 
federals, mentre que quedaren sense entrar els 2 socialistes. En el districte 2on, es varen 
presentar 3 republicans de centre –que foren els més votats i aconseguiren les regidories de les 
majories- i, en coalició, 1 republicà federal i 2 socialistes. Finalment, a més dels 3 republicans 
de centre (58,56%), foren triats per les minories 1 republicà federal i 1 socialista (40,99%). En 
total, els republicans de centre aconseguiren els 7 regidors de les majories mentre que les 
minories foren per 3 republicans federals i 1 socialista. 
Des de les pàgines del setmanari federal Ciutadania, el corresponsal Antoni Domínguez, féu 
una valoració dels resultats dels comicis a Capdepera. Afirmava que “el día 31 del pasado fué 
día de vergüenza cívica, pues el pueblo demostró estar capacitado para elegir sus verdaderos 
representantes, y si no sacamos mayoría fué debido a los electores de Calaaratjada que están 
completamente fascinados por las promesas millonarias. Y quien tampoco no secundó la 
dignidad del pueblo fueron los campesinos de «Sa Torra» por estar subyugados por los 
caciques de Orden.”1397  
 
Consell 
El 24 de maig la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats en el districte 
únic que havia d’elegir 9 regidors.1398 
Varen competir per les majories 6 republicans de Centre i altres 6 candidats de la Coalició 
Republicano-Socialista. Tot i aquesta lluita electoral, la partipació va ser relativament baixa: 
el 48,45% dels electors. 
Varen triomfar els republicans de Centre, que aconseguiren la majoria de vots (65,06%) i 6 
regidors de les majories, mentre que els republicano-socialistes obtingueren el 34,94% dels 
vots i 3 regidors de les minories. Així, doncs, foren derrotats 3 candidats de la Coalició 
republicano-socialista.   

informació en la qual afirmaven "considerando que el calificativo terror va dirigido a las personas de las 
sociedades obreras, Comité Republicano y Agrupación Socialista, protestamos enérgicamente de la ira venenosa 
lanzada por el referido corresponsal, quien, según versión del público, fué uno de los primeros en alborotar 
cuando nuestro buen compañero Bartolomé Gili pidió la palabra a la presidencia del acto para unas preguntas y 
aclaraciones." Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 4. 
1395 .- Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 4. 
1396 .- "Durante la manifestación y después de ella los campesinos Higinio (forastero) y A. Domínguez, 
pronunciaron elocuentes discursos arengando a los ciudadanos a votar por la justicia y la dignidad, y 
combatiendo a los caciques con argumentos sólidos y contundentes que no admitían réplica." Ciutadania, núm. 
40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 4. 
1397 .- La nota acabava afirmant irònicament "Los trabajadores conscientes de Capdepera (que son la 
mayoría) dan las más expresivas gracias a los ciudadanos calarretjadenses y a los campesinos de «Sa Torra» por 
lo bien que ha «sabido» defender sus intereses como trabajadores explotados. No cada duda que el amo os dejará 
una fortunaza." Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 4. 
1398  .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM.  
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El 5 de juny, es va constituir l'Ajuntament, que elegí com a batle el republicà de Centre Pere 
Isern Gelabert.1399 El president de la comissió gestora interina formada després de la 
proclamació de la República, el socialista Antoni Verdera Serra, tot i ser elegit regidor, no 
aconseguí continuar a la presidència del consistori ja que estaven en minoria front als 
republicans de Centre. 
 
Felanitx 
El municipi s'estructurava en 4 districtes, que elegien 5, 5, 5 i 3 regidors, respectivament. El 
24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Pere A. Reus Bordoy, 
proclamà els mateix número de regidors en cada districte que havien de ser elegits. Els 13 
candidats d'Unió Republicana optaven a les majories,1400 mentre que els 5 del Partit Republicà 
de Centre anaven per les minories. 
El 23 de maig, el Partit Republicà de Centre féu un sopar per celebrar la fundació de 
l'agrupació de la Joventut Republicana de Centre  en el domicili social que arreplegà una 
seixantena de simpatitzants. Hi hagué discursos dels candidats Pere Obrador Barceló, 
Salvador Valls de Padrinas Pou, Gabriel Monserrat Bennàssar i Bartomeu Berga Bosch –
president del Casino–, a més de l'exbatle Joan Lladó i Miquel Juan.1401 
Com a resultat de la distribució de les regidories entre republicans federals i centristes, la 
participació va ser baixa: el 55,59% en el districte 1er, el 57,87% en el 2on, el 55,60% en el 
3er i el 57,64% en el 4art. Solament es varen votar els candidats que foren elegits. 
Les eleccions foren repetides “sense incidents” i varen triomfar per majories els 13 
republicans federals que es presentaven i per minories els  5 republicans de Centre.1402  
El setmanari El Felanigense feia un comentari força crític d'aquests comicis, ja que afirmava 
“Sin competencia y en completa tranquilidad se celebraron aquí las elecciones de concejales. 
Fué un simulacro de votación que bien hubiera podido ahorrarse, puesto que no se 
presentaban más candidatos que puestos a cubrir.”1403  
 
Inca 
El municipi s'estructurava en 3 districtes, que elegien 10, 4 i 4 regidors, respectivament. El 24 
de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, proclamà 17 candidats en el districte 1r, 7 en 
el 2n i 5 en el 3r.1404  
Tal com assenyalen els germans Antoni i Jaume Armengol, l'11 de maig, tingué lloc a la plaça 
de Toros un míting d'afirmació obrera, en el qual varen intervenir Jiménez, Mascarell i 

1399 .- SANTANA MORRO, Manel: La Guerra Civil a Consell. Les penes de mort. Edicions Documenta 
Balear. Palma, 1996, pàg 44. 
1400 .- Els republicans federals gairebé presentaven la mateixa candidatura que el 12 d'abril, integrada per 3 
propietaris, 2 comerciants, 2 agricultors, 1 industrial, 1 obrer, 1 apotecari, 1 empleat, 1 menestral i 1 sastre. "El 
partido republicano federal, de nuevo vuelve a la lucha con todo el entusiasmo y decisión de los actuales 
momentos históricos, sin concomitancias ni inteligencias de ninguna clase. Presenta con ligeras variaciones la 
misma candidatura del 12 de Abril, en que fuimos gloriosamente vencidos por las artimañas caciquiles de las 
mesnadas borbónicas. […] Republicanos; a la lucha por el triunfo de la Libertad y la Justicia. A la victoria por el 
orden ciudadano y la moralidad administrativa." "Elecciones. De la "Unió Republicana", a El Felanigense, núm. 
2.838. Felanitx, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 1. 
1401 .- "Elecciones. Del Partido Republicano del Centro", a El Felanigense, núm. 2.838. Felanitx, dissabte, 
30 de maig de 1931, pàg. 2; "En Felanitx. Nueva sociedad política", a El Día, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 
5 (crònica de l'acte). 
1402 .- La crònica de Felanitx a "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, 
dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 6, afirmava que "Com es veu, casi no es pot dir que hi hagués lluita." 
1403 .- "Elecciones municipales", a El Felanigense, núm. 2.839. Felanitx, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2. 
1404  .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. COMPROVAR  
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l'inquer Antoni Bestard.1405 També el Centre Republicà Federal féu un míting en el Teatre 
Principal, en el qual prengueren la paraula els inquers Antoni Bennàssar –que féu la 
presentació–, Sebastià Serra, Antoni Mateu –president del comitè republicà d'Inca–,  els 
socialistes Jaume Garcia –de la UGT– i Andreu Crespí, i el republicà Luís Ferbal.1406  
Hi hagué una componenda en la qual els republicans federals es presentaven per les majories 
mentre que els republicans de Centre ho feien per les minories. Fruit de la manca de lluita 
electoral, la participació va ser molt baixa: 22,84% (districte 1er), 17,38% (2on) i 16,20% 
(3er).  
En els tres districtes coparen les majories els republicans federals, que aconseguiren 7 
regidors en el districte 1er; i 3 tant en el 2on com en el 3er districte. En canvi, les minories 
foren pels candidats del Partit Republicà de Centre, que obtingueren 3 regidors en el districte 
1r, i 1 en el 2n i en el 3er. 
En total, els republicans federals varen treure 13 regidors mentre que els republicans de 
Centre en varen aconseguir 5. Tot i destacar la notable abstenció que hi hagué en aquests 
comicis, hem de dir que les diferències entre els republicans federals i els centristes foren 
molt notables, donant-se el cas que en el districte 3er, el candidat verguista sortí solament amb 
9 vots. 
El setmanari Ciudad dedicà l'editorial a l'anàlisi de les eleccions i a la constitució del nou 
Ajuntament. Afirmava que “las circunstancias se desarrollaron de tal manera que no hubimos 
de lamentar, afortunadamente, las estridencias y violencias que caracterizaron la jornada 
electoral de otras poblaciones mallorquinas.” Seguidament, analitzava l'actuació dels 
republicans de Centre dient “Predominó netamente un amplio sentido de comprensión y 
transigencia, manifestado en especial por el partido republicano del centro, que, haciéndose 
eco de los nuevos cauces que sigue la política española, se limitó a presentar un corto número 
de candidatos, cediendo sin lucha la mayoría a las fuerzas republicanas históricas, para que, 
en los presentes momentos de renovación absoluta del panorama político patrío, no se 
quedasen sin el premio del poder unos hombres que por él habían luchado infructuosamente 
en las elecciones pasadas. Este acto de transigencia, de comprensión, que ha dado el nuevo 
partido Republicano del Centro, merece nuestra enhorabuena, tanto por haber demostrado que 
siente la renovación de la vida estatal, como por haber impedido con su gesto enchido de 
cordialidad, que la jornada del 31 transcurriera en un ambiente de pasiones desatadas, de 
sectarismos reprobables y de violencias inciviles…”1407 
El 5 de juny, es constituir el nou Ajuntament, que va elegir, per 16 vots a favor i 1 papereta en 
blanc, el republicà federal Mateu Pujadas Estrany.1408 
 
Manacor 
El municipi s'estructurava en 4 districtes, que elegien 4, 6, 5 i 6 regidors, respectivament. El 
24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, proclamà els candidats.1409 
El 24 de maig, el Partit Republicà Federal féu un míting en el Teatre Principal, en el qual va 
intervenir el fill del fundador del Partit Republicà de Manacor Llorenç Galmés.1410 

1405 .- ARMENGOL, Antoni i ARMENGOL, Jaume: La repressió a Inca. La República i la Guerra Civil. 
Perifèrics. Palma, 2005, pàg. 20. 
1406 .- ARMENGOL, Antoni i ARMENGOL, Jaume: La repressió a Inca. La República i la Guerra Civil. 
Perifèrics. Palma, 2005, pàg. 20; "Mitin en el Teatro Principal", a La Ciudad, núm. 8. Inca, diumenge, 31 de 
maig de 1931, pàg. 2.  
1407 .- "Al nuevo Ayuntamiento" a La Ciudad, núm. 9. Inca, diumenge, 7 de juny de 1931, pàg. 1.  
1408 .- ARMENGOL, Antoni i ARMENGOL, Jaume: La repressió a Inca. La República i la Guerra Civil. 
Perifèrics. Palma, 2005, pàg. 20. 
1409 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1410 .- A Ciutadania, núm. 41. Palma, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 4, reproduí la intervenció de 
Galmés.  
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El 27 de maig, el Comitè del Partit Republicà de Centre de Manacor publicà un manifest que 
s'estructurava en tres apartats: la seva significació política, la seva actuació al municipi i el 
partit davant les eleccions a regidors.1411 
El repartiment per majories dels republicans federals i per les minories dels republicans de 
Centre i dels socialistes va ser perfecte. En el districte 1r es presentaren 4 candidats (3 
republicans federals i 1 republicà de Centre –verguista–); en el 2n, 6 (3 republicans federals, 2 
de Centre i 1 socialista); en 3r, 5 (3 republicans federals i 2 socialistes), i en el 4t, 6 (4 
republicans federals i 2 de Centre). 
Pel que fa a la participació, en aquests comicis votaren 1.526 electors (36,45% del cens 
electoral). Per districtes, la participació més alta es produí en el districte 3er amb el 45,08% 
dels electors i la més baixa en el districte 4art amb el 28,89% –en la secció 4ª d'aquest 
districte solament anaren a votar el 22,63%.– 
Els més votats foren en el districte 1er els republicans federals Francesc Fernández (209 vots), 
Rafel Prohens (206 vots) i Sebastià Quetglas (206); en el districte 2on, els republicans 
federals Antoni Amer (310), Andreu Estelrich (301) i Miquel Gomila (291); en el districte 
3er, els republicans federals Joan Fullana (343), Antoni Mas (325) i Pere J. Pascual (304), i en 
el districte 4art, els republicans federals Joan Mas, Martí Gomila, Bartomeu Galmés i Rafel 
Valls, tots ells amb 435 vots. 
En aquests comicis locals a Manacor sortiren elegits 13 regidors republicans federals, 3 
socialistes i 5 republicans de Centre. 
El 5 de juny, es constituí el nou consistori, que elegí batle el republicà federal Antoni Amer 
Llodrà. Aquestes eleccions havien suposat la consolidació d'Amer a la batlia de Manacor. 
 
Marratxí 
El municipi s'estructurava en dos districtes, amb dues seccions cada un i que elegien 6 
regidors perhom. Corresponien al districte 1r, els pobles de sa Cabaneta (Secció 1ª) i de Pòrtol 
(Secció 2ª), i al districte 2n, els nuclis del Pla de na Tesa (Secció 1ª) i del Pont d'Inca (Secció 
2ª). 

1411 .- "Su significación política.— El partido Liberal acatando los sucesos políticos acaecidos en España y 
haciendo honor a su tradición democrática de muchos años, adopta esta nueva denominación y acuerda servir a 
la República. Nuestro partido, carecía de opción para todo lo que no fuera aceptar como acepta la República. Es 
defensor del orden, la familia, la propiedad, la libertad de trabajo, la mejora del proletario, del respeto más 
profundo a la Iglesia símbolo de nuestro sentimiento religioso, y a los hombres. Llega a la consecuencia que 
ninguna reforma le asusta en cualquier orden de acción de gobierno, siempre que sea por vía legal y aprobada 
por las Cortes, queriendo contribuir a salvar a la Patria. Somos un partido republicano de evolución. 
 Su actuación en la localidad.— Quiere el partido Republicano del Centro proseguir la recta historia del 
Partido Liberal, bien conocida en Manacor. Se lanza contra él una acusación basada en el temor al personalismo, 
al cacicato, que entre nosotros no ha arraigado ni arraigará. 
 En realidad se nos combate por haber sido como ha quedado reiteradamente demostrado, la 
organización política, más poderosa y más extendida; he ahí el motivo de todas las campañas. Nuestro Círculo, 
escuela de ciudadanía, de adiestramiento y ejercicio de derechos y deberes políticos, tiene abiertas sus puertas a 
todos los hombres de buena voluntad, amantes de sus intereses, de nuestra ciudad, de la región y de España. No 
somos intransigentes; reconocemos que en las actuales circunstancias los hombres que han traído la República 
tienen el preferente derecho de afianzarla y a cuyo afianzamiento cooperaremos llegando al límite de la 
intransigencia. 
 Ante las elecciones de Concejales del domingo.— En el Municipio.— En la contienda electoral para 
concejales del domingo próximo, presenta este «Círculo Republicano de Centro» su candidatura. 
 Escuchar el latir popular en sus manifestaciones, la justa, la recta y la buena administración de nuestra 
Ciudad, las ansias de cultura y progreso, la proporcionalidad en los tributos son las aspiraciones y la misión a 
desarrollar que prometen sus Candidatos si el elector con su voto los consagra Concejales aportando sus energias 
y entusiasmo al bien de Manacor.  
 Electores: Procura para tu pueblo buenos administradores. 
 El Partido Republicano del Centro te invita a prestarle el apoyo de tu voto." "Política. Un manifiesto",  a 
El Día, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 3. 
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El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral proclamà els candidats.1412 En el districte 
1r, es presentaren com a candidats, d'una banda, 2 socialistes, 1 republicà federal i 1 republicà 
de Centre i, de l'altra, 4 de la Dreta Liberal Republicana. Ambdues coalicions anaven per les 
majories. En el districte 2on, els candidats foren, per les majories, 4 republicans de Centre i, 
per les minories, 2 socialistes. 
El 28 de maig, es féu un míting en el Cine de Pòrtol, en el qual varen intervenir diversos 
membres de la Joventut Republicana Federal de Palma, com el secretari Gabriel Meneu,1413 el 
bibliotecari Miquel Ramon Simonet,1414 el president Marià Aguiló,1415 a més d'Albert Pastor1416 
i el secretari del Comitè de Marratxí Sureda, que tancà l'acte. Acte seguit, el ciutadans es 
traslladaren al Centre Socialista de sa Cabaneta.1417 
Pel que fa a la participació, en el districte 1er, votaren el 73,91% dels electors, mentre que en 
el districte 2on, el percentatge fou lleugerament superior amb el 74,38%. Per nuclis, la major 
participació va correspondre al Pla de na Tesa (84,12%) i la menor al Pont d'Inca (67,38%). 
En el districte 1er, mentre que a sa Cabaneta els més votats foren els socialistes, a Pòrtol 
guanyaren els de la Dreta Liberal Republicana, essent elegits en conjunt, per les majories, 2 
socialistes i 2 de la Dreta Liberal Republicana, i per les minories 1 republicà de Centre i 1 
republicà federal. 
En el districte 2on, tant en el col·legi electoral del Pla de na Tesa com en el del Pont d'Inca hi 
hagué rompuda d'urnes. Al Pla de na Tesa, el 31 de maig, moments després d'iniciar-se 
l'escrutini “irrumpió en el local del Colegio un contingente compuesto de unos cincuenta 
hombres extraños de este pueblo, los cuales se arrojaron súbitamente sobre la urna, sin que 
pudieran ser contenidos, rompiendo aquella y blandiendo porras, e incendiando las 
candidaturas, apelando seguidamente a la fuga.” Fins aleshores havien participat 196 votants 
(84,12%) dels 233 electors.1418 Al Pont d'Inca, també un grup d'homes penetrà violentament en 
el col·legi electoral i “rompieron la urna y esparcieron las candidaturas haciendo imposible 

1412 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM.  
1413 .- Meneu excusà l'assistència del president del Partit Republicà Federal Francesc Julià i atacà el 
caciquisme "abogando por el triunfo Federal-Socialista, garantía única de que los intereses del pueblo no 
sufrirían perjuicios."  "Propaganda Federal. Mitin en Portol", a Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1414 .- Ramon Simonet explicà la finalitat de l'acte que era la propagació dels ideals de llibertat, justícia i 
democràcia, "pilares básicos de la República, y la candidatura de la coalición izquierdista de dicho pueblo, 
integrada por los republicanos federales y los socialistas. Combatió duramente el caciquismo embrutecedor, 
causa del atraso moral y material del campesino, verdadero paria en la sociedad monárquica derribada —ya que 
no muerta— el 14 de Abril, y que la República dignificaría infiltrándose las ansias renovadoras de sus 
compañeros ideológicos de la ciudad." Acabà advocant a favor del triomf electoral de les esquerres, "necesario 
para la estructuración de una nueva España libre y democrática."  "Propaganda Federal. Mitin en Portol", a 
Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2.. 
1415 .- Aguiló recordà "el triste espectáculo de la esclavitud moral y material del campesinado, evocada por 
su compañero Ramón, esclavitud cuya destrucción inicia la República si el paria de la tierra sabe responder con 
su gallarda rebeldíaal gesto inicial del nuevo régimen. Ataca al cacique y al clericalismo, causantes de la triste 
situación de las masas campesinas. Aboga por una justa legislación agraria que permita la explotación 
reproductiva del agro y el disfrute de sus beneficios integros por el trabajador de la tierra."  "Propaganda Federal. 
Mitin en Portol", a Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2. 
1416 .- Pastor exposà el programa político-social del Partit, basat en la doctrina de Pi i Margall, "las ideas 
nunca mueren ni traicionan; los hombres, sí. Por eso yo solamente me dejo llevar por la estrella magnífica del 
Ideal, sin seguir a ningún Mesías." Finalitzà explicant l'actitud esquerrana del Partit Republicà Federal.  
"Propaganda Federal. Mitin en Portol", a Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 3. 
1417 .- "Propaganda Federal. Mitin en Portol", a Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, 
pàg. 2. 
1418 .- Acta d'escrutini del Districte 2on, Secció 1a del Pla de na Tesa. Expedient d'eleccions municipals del 
31 de maig de 1931. Sign. III-798. AGCM. 
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terminar la verificación del escrutinio.”1419 Arran de la rompuda de les urnes, s’hagueren de 
repetir els comicis el 3 de juny. Es presentaren 4 candidats del Partit Republicà de Centre per 
les majories i 2 socialistes per les minories. En ambdues seccions els més votats foren els 
republicans de Centre (70,17%), que aconseguiren les 4 regidories de les majories, mentre que 
els dos de les minories varen correspondre als socialistes (29,83%). 
En total, el municipi de Marratxí, elegí 5 regidors republicans de Centre, 4 socialistes, 2 de la 
Dreta Liberal Republicana i 1 republicà federal. 
 
Muro 
El municipi s'estructurava en dos districtes, ambdós de dues seccions. El 24 de maig, la Junta 
Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià Llompart Salas, es va reunir per 
proclamar el mateix nombre de candidats que s’havien d’elegir en cada un dels districtes: 7 en 
el 1er i 6 en el 2on.1420 Malgrat una aparent distribució de les regidories en la proclamació de 
candidats, el dia de les eleccions presentaren batalla els republicans federals. 
La participació va ser relativament baixa, ja que en el districte 1er votaren el 58,29% dels 
electors i en el districte 2on, el 56,95%. 
En el districte 1er, es presentaren en conjunció 6 republicans independents i 1 de la Dreta 
Liberal Republicana contra 5 republicans federals. Varen guanyar els 6 republicans 
independents i 1 de la DLR, que aconseguiren el 93,15% dels vots, mentre que els 5 
republicans federals solament obtinguren el 6,66%. 
En el districte 2on, es varen presentar en coalició 2 republicans de dreta, 2 de la DLR i 2 
republicans independents, contra 4 republicans federals. També varen copar les regidories els 
regidors del bloc de centre-dreta, que aconseguiren el 94,19% dels vots enfront del 5,43% dels 
republicans federals. En total, a Muro, varen resultar elegits 8 republicans independents, 3 de 
DLR i 2 republicans de dreta. 
El 5 de juny, es va constituir el nou consistori murer, que va elegir com a batle el republicà 
independent Pere Antoni Sabater Cerdó per 10 vots a favor i 3 en blanc.  
 
Petra 
El municipi s'estructurava en dos districtes, de dues seccions, que elegien 7 i 6 regidors, 
respectivament. El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida per Sebastià 
Riera Nicolau, proclamà 14 candidats tant en el districte 1er com en el 2on.1421 Així i tot, 
solament es votaren 12 candidats en el districte 1er i 8 en el 2on. La lluita electoral es va 
establir entre la coalició del Partit Republicà Federal, el Partit Republicà de Centre i la Dreta 
Liberal Republicana –que coparen els 7 regidors en el districte 1er– enfront de la 
Concentració Republicana –que presentà candidats per les majories.– 
La participació va ser molt elevada: en el districte 1r va votar el 80,88%, mentre que en el 
Districte 2n, ho féu el 86,83%. 
En el districte 1r, varen ser els més votats els 4 republicans federals, els 2 de DLR i  el 
republicà de Centre, gairebé amb un repartiment molt igual dels vots i que ben segur varen 
actuar en forma pactada. En canvi, els candidats de Concentració Republicana foren derrotats, 
tot i fer també un bons resultats (26,23%). 

1419 .- Acta d'escrutini del Districte 2on, Secció 2a del Pont d'Inca. Expedient d'eleccions municipals del 31 
de maig de 1931. Sign. III-798. AGCM. El diari catòlic Correo de Mallorca comentà que segons notícies 
rebudes, al Pont d'Inca i al Pla de na Tesa "también hubo rotura de urnas, que efectuaron elementos que desde 
Palma se habían trasladado a dichos sitios, en los cuales se repetirá la elección." "De las elecciones de anteayer", 
a Correo de Mallorca, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 2.   
1420  .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1421  .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
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En el districte 2n, varen aconseguir les majories els 2 de DLR, 1 republicà federal i 1 
republicà de Centre, que actuaren conjuntament, mentre que les minories foren per 2 de 
Concentració Republicana. 
En total, foren elegits 5 republicans federals, 4 de DLR, 2 del PRC i 2 de Concentració 
Republicana.1422 Dies després, el president del Comitè Republicà Federal de Petra, Miquel 
Marroig matisava que el resultat dels comicis havia estat el següent: 6 regidors republicans 
federals, 5 de la Dreta Liberal Republicana i 2 de Concentració Republicana regionalista.1423 
 
Pollença 
El municipi s'estructurava en tres districtes, el primer elegia 8 regidors mentre que els altres 
dos en triaven 4 cada un. 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral va proclamar els candidats.1424 La lluita 
electoral es plantejà entre la conjunció republicana socialista i el Partit Republicà de Centre, 
que presentaren candidats per les majories. 
La participació va ser molt elevada en els tres districtes: 87,00% (1r), 87,94% (2n) i 86,92% 
(3r). 
En els tres districtes, la victòria de les regidories de les majories foren pels republicans 
federals, que aconseguiren 6 regidors en el districte 1r i 3 en el 2n i en el 3r. El Partit 
Republicà de Centre obtingué les minories, amb 2 regidors en el districte 1r i 1 en el 2n i en el 
3r. En conjunt, el Partit Republicà Federal de Mallorca va treure 12 regidors i el Partit 
Republicà de Centre, 4. 
La votació es féu sense incidents i, com assenyalava el periòdic quinzenal Pollensa, “el 
triunfo fué completo para la conjunción republicana socialista apoyada por los 
regionalistas.”1425 
El dijous, 4 de juny, la Junta Municipal del Cens Electoral féu l'escrutini general, sense cap 
protesta i s'hagué de resoldre un empat en el districte 3er entre Miquel Cerdà Amengual i 
Miquel Danús Vicens, afavorint la sort al primer. L'endemà, es va constituir el nou 
Ajuntament pollensí i va ser elegit batle, per 11 vots a favor i 5 paperetes en blanc, Martí Pons 
Gomila.1426 
 
Puigpunyent 
El municipi constava d'un districte únic, que elegia els 9 regidors que integraven els 
consistori. El col·legi electoral s'ubicava en l'Escola Pública de Nins. 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral va proclamar els candidats.1427 
La participació fou del 59,77% dels electors i hi hagué un clara distribució de la votació dels 9 
candidats que aconseguiren vots en els comicis. Així, hi hagué 3 candidats que obtingueren 
174 vots perhom i els altres 6 restants, 173 vots cada un. Foren elegits regidors 6 republicans 
federals, 2 republicans de Centre i 1 republicà independent. 
 
Santanyí 
El municipi s'estructurava en dos districtes electorals, que elegien 7 i 6 regidors, 
respectivament. El districte 1r, de dues seccions, es corresponia a la vila de Santanyí, mentre 

1422 .- L'endemà de les eleccions, el diari La Última Hora publicava els resultats globals dels regidors que 
s'havien elegit a cada municipi. De Petra, informava equivocadament que s'havien triat 5 regidors republicans 
federals, 5 republicans de Centre, 4 de Dreta Liberal Republicana i 2 de Concentració Republicana. La Última 
Hora, dilluns, 1 de juny de 1931. pàg. 5 
1423 .- La Última Hora, divendres, 5 de juny de 1931. pàg. 5 
1424 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1425 .- "Elecciones Municipales", a Pollensa, núm. 47. Pollença, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 5. 
1426 .- "Notas Municipales", a Pollensa, núm. 47. Pollença, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 5. 
1427 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
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que en el districte 2n, hi votaven els electors de s'Alqueria Blanca (Secció 1ª), Llombarts 
(Secció 2ª) i Calonge (Secció 3ª). 
El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral va proclamar els candidats.1428 
Pel que fa a la participació, en el Districte 1r, va ser més alta amb el 81,30% dels electors, 
mentre que en el conjunt del Districte 2n, arribà al 76,87%, havent-hi lleugeres diferències en 
els nuclis: Llombarts (79,27%), Alqueria Blanca (76,17%) i Calonge (75,23%). 
En cada districte es varen presentar 10 candidats i la votació va ser, tant en un districte com en 
l'altre, molt renyida. Així, en el districte 1r, el candidat més votat obtingué 401 vots i el 
menys votat, 344. En canvi, en el districte 2n, les diferències foren més notables, ja que el 
candidat més votat tragué 243 vots, mentre que el menys votat arribà als 179 vots.  
En el recompte, hi hagué algunes protestes en el districte 1er, ja que en la Secció 1ª, es féu 
constar que “resultan cuatro papeletas más de el[sic] número de votantes más una rubricada.” 
Així mateix, en el Secció 2ª, el candidat Jaume Vidal Vidal féu constar la protesta que 
“contando las papeletas sacadas de la urna resultan tres más que el número de votantes, pues 
resultan 363 y el número de votantes son 360.”1429 
En total, foren elegits 11 regidors conservadors i 2 republicans federals. Tot i aquesta 
aclaparadora majoria dretana, el 5 de juny, la corporació municipal elegí com a batle, per 11 
vots i 1 papereta en blanc, el republicà i metge Bernat Vidal Escalas.1430  
 
Sant Llorenç des Cardassar 
El municipi s'estructurava en dos districtes, que elegien 7 i 4 regidors, respectivament. El 24 
de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral va proclamar els candidats.1431 Tant en un 
districte com a l'altre, la pugna va ser renyida, ja que en el districte 1er, participaren 11 
candidats (6 independents i 5 republicans federals) mentre que en el districte 2on, varen 
competir 6 candidats (3 republicans federals i 3 independents). 
Pel que fa a la participació va ser molt alta: el 92,27% dels electors en el districte 1r i  del 
88,93% en el 2n. 
En el districte 1r, els 6 candidats independents varen treure el 57,41% dels vots, mentre que 
els 5 republicans federals obtingueren el 42,59%. Varen resultar elegits regidors 6 
independents i 1 republicà federal. En el districte 2n, la victòria va ser pels 3 republicans 
federals, que varen aconseguir el 57,50% dels vots, mentre que els 3 independents 
obtingueren el 42,50%. Foren elegits regidors 3 republicans federals i 1 independent. 
En total, la corporació municipal de Sant Llorenç va estar integrada per 7 independents i 4 
republicans federals. 
 
Sencelles 
El municipi s'estructurava en dos districtes, cada un d'una sola secció, que elegia 6 i 5 
regidors, respectivament. El 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral va proclamar 
els candidats.1432 La pugna electoral s'establí, en el districte 1r, entre, d'una banda, els 
republicans de Centre coaligats amb el republicans federals i, de l'altra, els regionalistes i els 
independents. En canvi, en el districte 2n, els regionalistes i els centristes anaren en coalició 
contra els republicans federals. 

1428 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. 
1429 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-798. AGCM. 
1430 .- SBERT, Cristòfol-Miquel: La Guerra Civil a Santanyí. Els tres fronts. Edicions Documenta Balear. 
Palma, 2004, pàg. 26. 
1431 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM.  
1432 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM.  
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Respecte a la participació va ser molt alta, ben segur com a resultat de la lluita electoral. Així, 
en el districte 1r votaren el 83,33% dels electors, mentre que en el districte 2n, ho feren el 
77,08%. 
En el districte 1er, aconseguiren les majories els 3 republicans de Centre i 1 republicà federal i 
les minories foren per 2 regionalistes. En canvi, en el districte 2on, les majories varen ser per 
2 regionalistes i 1 republicà de Centre  i les minories per 2 republicans federals. En total, 
foren elegits regidors 4 republicans de Centre, 4 regionalistes i 3 republicans federals.  
 
Sineu 
El municipi s'estructurava en dos districtes, que elegien 8 i 4 regidors, respectivament. Tot i 
que el 24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, proclamà en ambdós districtes 19 
candidats, el dia de les eleccions en varen competir 14 en el districte 1er i 7 en el 2on. 
Respecte a la participació va ser molt alta: el 71,34% en el districte 1er i el 73,12% en el 2on. 
Dissortadament, en les actes no estan identificats els candidats pels partits que es presentaven, 
fet que ens impossibilita saber la representació partidista del consistori sineuer, ja que la 
premsa esmentà que havien triomfat 12 republicans. Així i tot, de l'observació dels resultats, 
podem dir que en el districte 1r, hi hagué una votació en bloc de 8 candidats contra altres 6 i, 
en el districte 2n, 4 candidats contra altres 3.  
Al mateix temps, en la secció 2a del districte 1r, es féu constar una protesta per part de 
l'interventor Francesc Vanrell Padrón, que comentà que “el adjunto D. Juan Bauzá ha 
entregado una papeleta al interventor D. Bartolomé Timoner quien á instancia del adjunto D. 
Francisco Barceló rompió la papeleta.”1433 
 
Sóller 
La setmana anterior a la proclamació dels candidats, hi hagué gran activitat en els centres 
polítics locals i, des d'un principi, va córrer el rumor que els partits pactarien.1434 
El dilluns, 18 de maig, amb la conveniència de tots els partits polítics que la Conjunció 
republicano-socialista havia de tenir “en el Consistorio importante representación”, es varen 
reunir en el domici de Josep Serra Pastor diversos membres del Partit Republicà Federal –
presidits per Llorenç Roses Bermejo–, Miquel Colom Mayol –que portava la representació 
dels partits Liberal i Conservador– i Jeroni Estades Llabrés –cap de l'agrupació maurista.–1435 
El dimarts, 19 de maig, el Partit Republicà Federal es reuní en assemblea general i acordà 
facultar un comitè polític per resoldre l'actitud del partit davant la contesa electoral i 
autoritzant-lo per a pactar amb els altres partits locals en cas que s'avinguessin a que el grup 
polític més nombrós en la coporació municipal fos el republicà. El dijous, 21 de maig, es 

1433  .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-797. AGCM. 
1434 .- "El nuevo Ayuntamiento", a La Voz de Sóller, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2. Erròniament la 
crònica afirmava "y no se celebrarían elecciones. Y así ha sido [el pactar] ." 
1435 .- Segons la crònica del setmanari Sóller, Jeroni Estades indicà que "por su parte el arreglo podría 
hacerse reserva[n]do siete puestos a su partido, seis a la coalición liberal conservadora y cuatro a los 
republicanos." En canvi, Miquel Colom afirmà que "tanto D. Juan Canals Pons como él no serían ningún estorbo 
para cualquier solución que fuese equitativa, ya que están dispuestos a dar toda clase de facilidades y ayudar al 
Gobierno en lo que pueden" i Josep Serra contestà la indicació d'Estades proposant que la constitució de 
l'Ajuntament fos de 5 mauristes, 5 de la coalició liberal-conservadora, 5 republicans federals, 1 socialista i 1 
autonomista. El maurista Estades es reafirmà en la seva proposta mentre que Miquel Colom acceptà l'oferta de 
Josep Serra. "Después de hablar extensamente del asunto y de girar la conversación alrededor de las fórmulas de 
arreglo indicadas, manifestó el señor Estades que las consultaría con los directivos del partido y que contestaría 
el día siguiente. La contestación fué negativa, o sea la de mantener la proporción indicada al principio, y desde 
entonces se han hecho otras negociaciones, celebrándose infinidad de entrevistas, las cuales dieron por resultado 
definitivo el aceptar cinco puestos los mauristas y cuatro los de la coalición liberal-conservadora, reservándose 
los republicanos la distribución de los ocho puestos que quedaban por llenar." "Ante las nuevas elecciones", a 
Sóller, núm. 2.304. Sóller, dissabte, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2. 
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tornà reunir el partit, en junta general, i es donà compte “de la entente favorabilísima pactada" 
amb la resta de partits "en forma que se aseguran las actas a dos socialistas y seis 
republicanos.” A més, es comunicà que havien manifestat la decissió de no figurar en la 
candidatura els republicans Damià Ozonas, Antoni Martí, Andreu Arbona i Miquel Moyà i el 
socialista Jordi Arbona –fou substituït pel directiu de l'entitat obrera La Fraternitat, Pere Coll 
Bauzà–, que se'ls havia oferit un lloc per haver estat candidats el 12 d'abril. Dels antics 
candidats de les eleccions del 12 d'abril quedaven els republicans Bonaventura Mayol, Eugeni 
Losada, Josep Serra, Miquel Arbona i Pere Rullan i el socialista Joan Casasnovas. També es 
designà per fer part de la candidatura el republicà Antoni Mayol Simonet.1436 Així, s'havien 
designat 6 candidats republicans i 2 socialistes. Els partits Conservador i Liberal havien 
designat 4 candidats –3 conservadors i 1 liberal– mentre que el Partit Maurista havia previst 
presentar 5 candidats. El 23 de maig, el Centre Maurista féu una junta general extraordinària 
per informar als socis de “la fórmula de arreglo pactada con los demás partidos” i aconseguir 
la seva aprovació.1437 Aquesta componenda suposà l'exclusió de representació del Centre 
Autonomista.1438      
El municipi s'estructurava en tres districtes, que elegien 6, 6, i 5 regidors, respectivament. El 
24 de maig, la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida pel jutge municipal Pere Antoni 
Alcover Pons, proclamà 6 candidats (3 republicans, 2 conservadors i 1 maurista) en el 
districte 1er, 6 (2 mauristes, 2 republicans, 1 conservador i 1 socialista) en el 2on, i 5 (2 
mauristes, 1 liberal, 1 socialista i 1 republicà) en el 3er. Així, es proclamaven el mateix 
nombre de candidats que regidors s'havien d'elegir.1439 
A Sóller, com assenyalà benèvolament el setmanari La Voz de Mallorca, aquestes eleccions se 
celebraren amb manco entusiasme que les d'abril, ja que “el cos electoral mostrà fredor.”1440 
Podem dir que no hi hagué pugna electoral, ja que el nombre de candidats a cada districte fou 
igual als que s'havien d'elegir i hi hagué una clara distribució del nombre de vots entre tots els 
candidats. 

1436 .- "Según noticias, el Sr. [Antoni] Mayol [Simonet] aceptó la designación de la asamblea de su partido, 
de figurar en la candidatura, siempre que por todos los partidos se le dieran garantías de que iban sólo a realizar 
en el Consistorio una labor administrativa. Los jefes de los liberales-conservadores y de los mauristas visitáronle 
y ofreciéronle el concurso de sus minorías respectivas, por cuyo motivo ha quedado designado el consecuente 
republicano para ocupar por la unánime voluntad de todo el pueblo el cargo de Alcalde de la ciudad." "Ante las 
nuevas elecciones", a Sóller, núm. 2.304. Sóller, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2. Aquesta crònica fou 
reproduïada sota el títol "Sóller. Ante las elecciones municipales", a El Día, dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 
2.  
1437 .- "El nuevo Ayuntamiento", a La Voz de Sóller, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1.  
1438 .- La crònica del Sóller advertia "ha llamado la atención que a última hora, y contrariamente a lo que en 
un principio se había dicho, no figure entre los candidatos propuestos por los varios partidos ninguno de la 
fracción autonomista, máxime en estos momentos en que va a ventilarse la concesión de la carta regional. No 
hemos podido conocer la actitud que adoptará el «Centre Autonomista» de esta ciudad ante la postergación de 
que pretende hacérsele objeto y que quiere destruir la cordialidad que iba a establecerse entre todos los partidos 
políticos. Es probable que o bien acuda a la lucha o bien que opte por retirarse para no dificultar la constitución 
del nuevo Ayuntamiento, publicando un manifiesto explicando las causas que motiven la actitud que tome." 
"Ante las nuevas elecciones", a Sóller, núm. 2.304. Sóller, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2.  
1439 .- Actes de les eleccions municipals del 31 de maig de 1931. Sign. III-796. AGCM. "Noticias varias", a 
Sóller, núm. 2.305. Sóller, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 10. El text afegia que "es de suponer que mañana 
las elecciones se verificarán sin incidente de ninguna clase, toda vez que existe inteligencia entre la mayoría de 
los partidos políticos, pues a excepción de la agrupación autonomista, todos ellos han aprovechado del reparto, 
más o menos equitativo, verificado de las actas de concejales"; "Las elecciones de mañana. Proclamación de 
concejales", a La Voz de Sóller, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2. La nota afegia "Se ignora (aunque no es de 
esperar) si a última hora se presentarán más candidatos a la lucha. Siempre que no sea así, las elecciones serán 
poco movidas."  
1440 .- "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de juny de 
1931, pàg. 6 
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Sense dubte, aquesta componenda explica la baixa participació, que va ser en el districte 1r 
del 27,08% dels electors; en el 2n, del 31,22%, i en el 3r –que integrava l'Alqueria del Comte 
i l'Horta–, del 19,96%.1441 
En el districte 1r, varen ser elegits 3 republicans federals, 2 conservadors i 1 maurista; en el 
2n, 2 republicans federals, 1 socialista, 2 mauristes i 1 conservador, i en el 3r, 1 republicà 
federal, 1 socialista, 2 mauristes i 1 liberal. En total, el consistori solleric va estar integrat per 
8 regidors de la Conjunció Republicano-Socialista –6 federals i 2 socialistes–, 5 mauristes i 3 
conservadors i 1 liberal. Així i tot, el setmanari regionalista La Veu de Mallorca comentà en 
una nota breu sobre aquests comicis que els 3 conservadors i el liberal eren republicans de 
Centre.1442 
El setmanari La Voz de Sóller comentà les eleccions municipals, oferint els resultats de la 
votació i afirmant “Como ya se sabía, los partidos locals fueron a un arreglo, dándose la 
mayoría a los elementos republicanos.[…] Esta [la votació] se desarrolló dentro el más 
perfecto orden, viéndose desanimadísima.”1443 El Sóller també assenyalava que “la animación 
que se registró en los colegios fué escasa, no observándose ante ellos los corrillos que suelen 
formarse los días de elecciones reñidas.”1444 
El 5 de juny, es va constituir el nou Ajuntament solleric, que elegí batle, per 16 vots a favor i 
1 papereta en blanc, el republicà federal Antoni Mayol Simonet. Per a les tres tinences de 
batlia –elegits per 16 vots a favor i 1 papereta en blanc– foren pel republicà federal Miquel 
Arbona Colom (1a), el maurista Josep Maria Puig (2a) i el conservador Josep Forteza (3a).1445  
 
5.8.8.3. L'illa d’Eivissa 
Les dues primeres setmanes del mes de maig, la premsa diària evissenca mostrava una certa 
incertesa sobre la resolució del Govern de les protestes presentades contra la validesa de les 
eleccions municipals del 12 d'abril. Així, el 12 de maig, Diario de Ibiza  indicava que “se 
espera de un momento a otro saberse la resolución.” En cas de no ser anul·lades les actes, 
havien de tornar a prendre possessió els regidors elegits el dia 12 d'abril i si ho eren el dia 24 
de maig es tornarien a verificar les eleccions.1446 L'endemà, el diari comentava que es 
continuava sense saber quina era la resolució del Govern.1447 
El 14 de maig, ministre de la Governació envià el decret del 13 de maig al governador civil de 
les Balears pel qual s'havien de celebrar eleccions municipals en les poblacióons que 
s'haguessin incoat expedients de protesta. I, seguidament, el governador comunicà al batle 
d'Eivissa que l'endemà es publicaria un butlletí oficial extraordinari per difondre l'esmentat 
decret.1448 Finalment, el dia 15 es va saber que les eleccions del 12 d'abril, a l'illa d'Eivissa, 
havien estat anul·lades en els municipis d'Eivissa, Santa Eulàlia i Sant Joan Baptista.1449 

1441 .- "Que les eleccions s'han efectuades amb manco entusiasme que les passades. El cos electoral 
demostrà fredor." "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de 
juny de 1931, pàg. 6. 
1442 .- "Dels pobles de la pagesia diuen…", a La Veu de Mallorca, núm. 21. Palma, dissabte, 6 de juny de 
1931, pàg. 6.  
1443 .- "Las elecciones municipales", a La Voz de Sóller, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2.  
1444 .- "Noticias varias",  a Sóller, núm. 2.306. Sóller, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 10. 
1445 .- "El nuevo Ayuntamiento", a La Voz de Sóller, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 1.  
1446 .- "El cambio de régimen. La nueva Ley Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.229. Eivissa, dimarts, 12 
de maig de 1931, pàg. 1. 
1447 .- "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.230. Eivissa, 
dimecres, 13 de maig de 1931, pàg. 1 
1448 .- "Notas de la Alcaldía", a La Voz de Ibiza, núm. 2.478. Eivissa, divendres, 15 de maig de 1931, pàg. 3. 
1449 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.479. Eivissa, dissabte, 16 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
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Des d'aleshores, els partits polítics eivissencs començaren a preparar-se per concórrer en els 
comicis municipals del 31 de maig.1450 
 
La rectificació del Cens Electoral 
Els dies 14 i 15 de maig, es varen reunir les meses electorals per a la rectificació del cens 
electoral. Una vegada constituïdes les meses a les 8 h, en els mateixos locals en què es varen 
fer les eleccions del 12 d'abril, s'hi podien presentar les persones que no tenguessin vot i 
prèvia justificació de la seva identificació –podia servir la cèdula personal, la llicència i 
cartilla militar, el certificat del batle de barriada o informació testifical–, s'havia d'anotar el 
nom del reclamant. L'horari d'inscripció era de 8 a 13 h i de 15 a 19 h.1451 
El 14 de maig, es varen constituir els Tribunals dels Cens per a procedir a la rectificació de les 
llistes electorals. S'hi admitien i resoldrien totes les reclamacions que s'hi presentassin 
referides a les llistes electorals. Les peticions podien formular-se pels mateixos interessats o 
pels seus representants en la mateixa secció o col·legi electoral on figuraven o haurien de ser 
inclosos. Aleshores, tenien dret a ser inclosos en les llistes electorals tots els espanyols 
mascles des de l'edat de 23 anys complerts. Els que haguessin sol·licitat la inclusió havien de 
justificar, documental o testificalment davant el referit tribunal, que reunien les condicions 
assenyalades en la Llei electoral.1452  
El 15 de maig, acabà el període de rectificació del Cens Electoral.1453 A Eivissa, en la ciutat 
s'incloien 105 nous votants; en la Consigna, 58, i en el Teatre, 96, tot i que mancaven les 
dades del Casino i de la Peixeteria.1454 
El 29 de maig, La Voz de Ibiza, davant les nombroses consultes –que li feien deduir una certa 
confusió dels electors– en relació al seu vot i la recent inclusió en el cens, advertia que els 
electors inclosos en el cens d'entre 23 i 25, encara no tenien dret a vot. Únicament podien 
votar el 31 de maig, els electors del cens antic i que havia estat emprat en els darrers 
comicis.1455 
El 28 de maig, a les 8 h del matí, es varen constituir les meses electorals, havent presentat 
interventors els tres partits i no haver-hi hagut cap protesta.1456 
 
La visita prevista a Eivissa del governador civil  
Davant l'anunci que el governador civil de les Baleares, Francesc Carreras, pensava retre una 
visita a Eivissa, les entitats i associacions eivissenques i també la premsa, especialment Diario 
de Ibiza, començaren una campanya de peticions de les millores que consideraven més 
necessàries per a les Pitiüses. 
En un primer moment, s'esperava que la visita del governador Carreras seria el divendres, 15 
de maig.1457 Però, després, es depassà i es posposà fins al final de mes. 

1450 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.234. Eivissa, 
dilluns, 18 de maig de 1931, pàg. 1. 
1451 .- "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.230. Eivissa, 
dimecres, 13 de maig de 1931, pàg. 1 
1452 .- "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.231. Eivissa, 
dijous, 14 de maig de 1931, pàg. 1 
1453 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.233. Eivissa, 
dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1. 
1454 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.480. Eivissa, diumenge, 17 
de maig de 1931, pàg. 2 i "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 
12.234. Eivissa, dilluns, 18 de maig de 1931, pàg. 1. 
1455 .- Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.490. Eivissa, divendres, 29 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1456 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.242. Eivissa, 
dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 1 i "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.243. Eivissa, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
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El 19 de maig, La Voz de Ibiza formulava la petició de l'Estat per la construcció d'una barriada 
obrera a més de la creació d'una Escola d'Arts i Oficis i que es destinàs a Eivissa la recaptació 
de l'Aduana per l'impost d'exportació que tenia establert la Diputació Provincial de les Balears 
–“que seguramente es la única corporación provincial que disfruta de tal concesión” – i que 
podria resoldre la situació financera de l'Ajuntament d'Eivissa.1458 
El 19 de maig, a les 15 h, la comissió gestora d'Eivissa, presidida per Joan Arabí, organitzà 
una reunió en l'Ajuntament amb les "clases sociales, intelectualidad, banca, comercio, 
industria y trabajadores" per formular les peticions. La sessió s'inicià amb la intervenció 
d'Arabí que explicà l'objecte de la convocatòria, que era estudiar les peticions que s'havien de 
fer al governador civil en la seva propera visita. Acte seguit, el primer en intervenir va ser el 
mestre republicà Joaquim Gadea –que sol·licità, davant la necessitat educativa de la ciutat 
d'Eivissa, 18 mestres i també 18 aules, amb la creació de diverses escoles unitàries i 
graduades.–1459 Seguidament, va intervenir el director de l'Institut Manuel Sorà, que demanà 
que l'Institut Local passàs a ser nacional i també sol·licità la creació d'una Escola d'Arts i 
Oficis, afegint que amb aquestes infraestructures quedaria resolt el problema de l'ensenyança. 
En representació de la societat Ebusus va parlar Àngel Prats que es va adherir a les peticions 
de la Graduada, de l'Institut Nacional i de l'Escola d'Arts i Oficis. A continuació, en nom de la 
societat de picapedrers El Compañerismo, Llorenç Juan Castelló demanà que es fessin 
complir les bases que presentà la classe obrera el dia 1er de maig, especialment respecte al 
descans dominical i la jornada de 8 hores, afegint que hi havia obrers que treballaven des de 
les 7 del matí a les 5 de l'horabaixa. El va interrrompre Joan Arabí que demanà que les 

1457 .- "Llegada del Gobernador", a Diario de Ibiza, núm. 12.229. Eivissa, dimarts, 12 de maig de 1931, pàg. 
1; "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.230. Eivissa, dimecres, 
13 de maig de 1931, pàg. 1. Es creia que el governador aniria a Eivissa el divendres, 15 de maig, o sinó "a más 
tardar" el dimecres, dia 20. 
1458 .- "Mejoras para Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.481. Eivissa, dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 2. 
1459 .- Gadea va llegir la nota següent: "La población escolar de Ibiza se aproxima al millar de niños y niñas 
en edad de recibir instrucción. 
 Para esta numerosa población solamente existen dos escuelas nacionales de niños y dos de niñas, 
además de la del Pósito de Pescadores. 
 Para atender debidamente la educación e instrucción de los niños de Ibiza, la ciudad necesita 18 
Maestros y Maestras diversificados los siguientes establecimientos: 
 Para el barrio de la Ciudad.— 1 escuela unitaria de niños, 1 escuela unitaria de niñas y 1 escuela de 
párvulos. 
 Para el barrio de la Marina.— 1 escuela graduada de niños con 6 secciones, 1 escuela graduada de niñas 
con 6 secciones y 3 escuelas de párvulos. 
 Total: 18 aulas con otros tantos Profesores, y concediendo a cada Maestro una matrícula de 40 alumnos, 
quedarían atendidos 720 alumnos. 
 Esto requiere la inmediata construcción de la graduada de niños, cuyo solar está entregado al Estado y 
aceptado por éste, desde marzo de 1927 y terminado el proyecto hace cerca de un año. 
 La petición al Estado de la construcción de una graduada de niñas de seis grados y que podría instalarse, 
como ya está acordado, en la plaza de Jaime I o en los solares de la Capelleta. 
 Solicitar la cesión del solar de sa Torre para la construcción de una escuela de Orientación marítima a 
base de la de Pósitos, o la instalación en el edificio que se construyese, de las escuelas de párvulos. 
 Tanto la graduada de niñas, como la de párvulos u Orientación marítima, pueden construirse en las 
mismas condiciones que la de niños, esto es ofreciendo el Ayuntamiento el 25 p% de coste, o pidiendo la total 
construcción por el Estado, dadas las condiciones económicas del Municipio. 
 Solicitar la urgente cesión del edificio denominado "Sala de Armas" en la que previas las reformas 
necesarias podrían instalarse las escuelas unitarias y de párvulos que corresponden a la ciudad. 
 Los Maestros que suscriben, teniendo en cuenta las necesidades culturales de la ciudad y la escasez de 
escuelas, interpretando asimismo el sentir de la Inspección, creen justísimas las demandas anteriores, para que se 
puedan albergar la población escolar de Ibiza recibiendo los niños ibicencos la educación e instrucción a que 
tienen derecho y que se cumpla fielmente el aforismo de Juvenal "Mens sana in corpore sano" todo por obra y 
gracia de las nuevas orientaciones pedagógicas y ciudadanas de la República.— Joaquín Gadea, Emilia Nova." 
"Las mejoras que se piden", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 1. 
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reivindicacions fossin ben concretes. Continuà Juan Castelló dien que els únics que complien 
la jornada de 8 hores eren els de la societat El Compañerismo. Finalment, demanà una 
enèrgica intervenció en el tema de les subsistències i, com a prova del desgavell que hi havia, 
cità el cas de que la patata, en plena collita, es venia a 45 0 50 cèntims el quilo, afegint que 
amb l'escàs jornal que rebien els era impossible fer front a la vida. 
En representació de la Cambra Agrícola i Societat de Ramader, Bartomeu Ramon Capmany, 
demanà la creació d'una Granja Agrícola –que justificà afirmant que a l'illa l'única riquesa era 
l'agricultura i per això era necessària l'ensenyança agrícola.– En representació de la Federació 
Catòlica Agrària, Cèsar Puget, es va adherir a la petició anterior i demanà que es gestionàs la 
baixada de nòlits per a favorir l'exportació de productes agrícoles i posà l'exemple del preu de 
l'ametla.1460 
Seguidament, en representació del Pòsit de Pescadors va intervenir Benjamí Costa que 
demanà la reposició de la Comandància de Marina i de l'Estació Sanitària, la rebaixa de nòlits 
per al peix i que la plaça de guarda pesca la pagàs l'Estat enlloc dels pescadors, ja que “estan 
agobiados con numerosos impuestos.” Es varen adherir a aquesta petició els prsidents de La 
Marineria, Marià Bonet; de la Marítima Terrestre, Josep Tur, i del Centre Artesà, Antoni Juan 
Castelló. 
Després hi hagué un seguit d'intervencions breus en les quals es feren demandes concretes, 
com les de Francesc Vilàs –que sol·licità del ministeri de la Guerra l'autorització per a una 
obertura d'una claveguera en el baluard de Santa Llucia per donar sortida a l'aigua de la ciutat 
i així evitar les inundacions del barri de la Marina els dies de pluja–, novament Cèsar Puget –
que demanà que es gestionàs la modificació dels itineraris dels vaixells, ja que aleshores 
únicament hi havia tres dies de comunicació quan amb les mateixes línies se'n podrien tenir 
cinc–, Àngel Prats –sol·licità que la línia amb Barcelona fos Eivissa-Barcelona–, Manuel Sorà 
–demanà la supressió de la zona polèmica, salvant el camp de tir, i la cessió d'aquests terrenys 
a l'Ajuntament; el cablejat telefònic amb la península i una estació emissora i transmissora de 
radiotelegrafia–, Joaquim Gadea –que plantejà la necessitat que després de la visita del 
governador, una comissió anàs a Madrid per gestionar les necessitats urgents d'Eivissa–, 
Bartomeu Ramon –que tot i estar d'acord amb la petició anterior, advertí que aviat hi hauria 
Corts i que el Govern canviari, i aleshores era convenient esperar aquella data i anar als 
representants per aconseguir “al menos lo más perentorio”–, Cèsar Puget –que plantejà la 
necessitat d'aconseguir les escoles ràpidament i respecte a la rebaixa de nòlits, comentà que hi 
havia oberta una informació–, Àngel Prats –assenyalà que el tema escolar era vergonyós, ja 
que s'estava igual que feia 100 anys i que els pobles forants els donaven exemple–, Manuel 
Sorà –reiterà la seriositat del problema i advertí que hi havia un milenar de nins sense poder 
anar a l'escola–, Jaume Pascual –que es mostrà partidari d'activar aquest tema i, si era 
necessari, exigir la solució–, Joaquim Gadea –que afirmà que de les 10.000 escoles que 
s'havien de crear, pensava que havien d'aconseguir per a Eivissa les necessàries– i Jaume 
Pascual –que comentà que s'havia de fer veure al governador “el abandono en que se nos 
tiene.” El batle Arabí proposà el nomenament d'una comissió per donar forma a les peticions i 
Jaume Pascual afirmà que pensava que havia de ser la comissió gestora. Arabí tornà a insistir i 
Ramon Capmany proposà que les propostes es fessin per escrit. 
Finalment, s'acordà que tots els representants de les entitats que havien formulat peticions, les 
reproduïssin per escrit i aleshores l'Ajuntament les lliuraria al governador civil.1461  

1460 .- Puget comentà que mentres un sac d'ametles pagava de nòlit des de València a Anglaterra 1,75 ptes, 
des d'Eivissa a València pujava a 2,50 ptes. "Las mejoras que se piden", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 1. 
1461 .- "Las mejoras que se piden", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dimecres, 20 de maig de 1931, 
pàg. 1 i "Reunión de fuerzas vivas. En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.482. Eivissa, dimecres, 20 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
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Des del 21 de maig, Diario de Ibiza –igual que també féu dies més tard La Voz de Ibiza– 
comença a publicar les peticions que les entitats pensaven fer al governador civil Francesc 
Carreras, davant l'anunciada visita. La primera demanda que es publicà va ser la de la Cambra 
Agrícola d'Eivissa (21 de maig)1462 i després la del Centre Artesà Societat de Socorrs Mutus 
(23 de maig).1463 
Finalment, es concretà, com anuncià el 25 de maig Diario de Ibiza, que  amb tota probabilitat 
el governador civil arribaria a Eivissa el proper dimecres, 27 de maig.1464 La nit del 25 de 
maig, es va rebre la notícia a la redacció de Diario de Ibiza que en el vapor correu de Palma 
del matí del dia 27 arribaria a Eivissa el governador civil Frances Carreres amb l'objectiu de 
fer-se càrrec de les necessitats de l'illa i que romandria a l'illa fins el divendres, dia 29.1465 El 
dia 26, la premsa informava de la visita del governador Carreras per a l'endemà.1466  
S'esperava que el dia 27, a l'horabaixa, el governador civil Carreras arribaria amb el vapor 
correu Mallorca a Eivissa i, per aquest motiu, els armadors de vaixells havia ordenat 
empavesar els vaixells en honor del governador.1467 Aquell dia també La Voz de Ibiza 
publicava una nota en la qual reivindicava i justificava les peticions que havia de resoldre el 
governador.1468  

1462 .- "Ante la visita del Gobernador. Las peticiones de Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2 i "Petición de la Cámara Agrícola", a La Voz de Ibiza, núm. 2.485. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàgs. 1-2. 
1463 .- "Ante la visita del Gobernador. Las peticiones de Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 3 i "Petición del Centro Artesano", a La Voz de Ibiza, núm. 2.488. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 3. 
1464 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.239. Eivissa, 
dilluns, 25 de maig de 1931, pàg. 1. 
1465 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.240. Eivissa, 
dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. També "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, 
núm. 2.487. Eivissa, dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 2. 
1466 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.487. Eivissa, dimarts, 26 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1467 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.241. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1 i "La visita del Gobernador Civil", a La Voz de Ibiza, núm. 2.488. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 3. En aquesta nota, La Voz de Ibiza definia Francesc Carreres com "hombre 
joven y nuevo en política por cuyo motivo creemos que, si no todas, atenderá algunas de nuestras peticiones." 
Continuava dient "Asunto de capital importancia es, a nuestro humilde parecer, el cultural en todas sus 
manifestaciones. 
 Estamos sin escuelas. Nuestros niños, esos hombres que mañana nos mirarán con una mirada de 
reproche o de odio tal vez, se ven abandonados a docenas por todas partes. La escuela, la mayoría de las veces 
ergástula lóbrega e insalubre, constituye para ellos una verdadera pesadilla. 
 Allí falta aire, luz, todo cuanto ayuda a la formación de hombres buenos, ciudadanos útiles a la patria. 
 Nuevas escuelas, de niños siguen como hace cincuenta años. 
 Pocas y malas. Los maestros jóvenes, esperanza que no debe malograrse, no pueden cumplir su 
cometido ni aplicar las modernas teorias pedagógicas porque al llegar a la escuela, ven que es imposible 
desarrollar ningún plan educativo provechoso, en un local donde todo falta. 
 El Estado posee, enclavado en la batería de Santa Tecla, un edificio amplio, aislado, magnificamente 
situado, que siempre hemos conocido vacío y sin utilidad ninguna. En el tendrían cabida, previas leves 
modificaciones interiores, nuestras escuelas de niños y niñas. 
 Aprovechemos pues la ocasión y pidamos algo práctico y que buenamente podamos conseguir, sin 
perder el tiempo en cosas que hemos pedido tantas veces y que nos han prometido otras tantas. 
 ¡Variemos el disco!" 
1468 .- "La visita del Gobernador Civil", a La Voz de Ibiza, núm. 2.488. Eivissa, dimecres, 27 de maig de 
1931, pàg. 3. 
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El 27 de maig, però, el president de la Comissió Gestora d'Eivissa va rebre un telegrama del 
governador civil en el qual li deia que “atenciones urgentísimas de carácter social y electoral” 
l'obligaven a suspendre la seva visita. Així i tot, es preveia que arribàs el proper dimecres.1469 
El 30 de maig, La Voz de Ibiza informà que el governador civil Carreras havia parlat sobre les 
properes eleccions de regidors i comentà que havia arribat al seu coneixement alguns fets 
ocorreguts en diversos pobles de l'illa que demostraven “el estado pasional de los políticos.” 
Afegí que creia que es podia i s'havia de fer propaganda electoral amb la màxima llibertat i, 
fins i tot amb vehemencia si es volia, però amb unes grans dosis de civilitat. Advertia que era 
necessari el respecte a totes les idees i amb aquesta finalitat pensava prendre les mesures 
necessàries que li atribuïa la seva autoritat. “Toda la lucha que quieran los partidos políticos 
pero dentro del marco de las ideas y de ningún modo lucha de personas.” Amb l'objectiu 
d'aconseguir el que proposava, Carreras pensava publicar una circular prevenint a tots i molt 
especialment a les forces que anaven a la lluita electoral en els pobles.1470 
 
5.8.8.3.1. Les candidatures 
El 16 de maig, La Voz de Ibiza informà que a Eivissa, igual que passaria en els altres dos 
municipis pitiüsos, tant el Bloc Eivissenquista-Republicans de Centre –liderat per la família 
Matutes– com el Partit Liberal Regionalista anirien a les urnes el dia 31 de maig confiant 
treure els mateixos vots que el 12 d'abril.1471 
El 19 de maig, Diario de Ibiza comentà que “el tema electoral empieza ha ser la comidilla del 
día. Afirmà que el Bloc feia comptes presentar els 11 candidats que havien resultat elegits el 
dia 12 d'abril, mentre que els liberals regionalistes encara no s'havien reunit i que no havien 
pres cap a acord. Respecte als republicans, fins que no tornàs de Palma Medina no “se 
abordará de firme” aquell tema. Així mateix, comentava que havien parlat amb un dirigent 
obrer que els havia dit que la majoria dels seus companys eren partidaris de no intervenir ni 
inmiscuir-se en política, però que en cas contrari era millor que les societats obreres 
presentassin candidats propis, però independents de tota agrupació política.1472 L'endemà, 
aquest diari tornava a informar que tot i que el diumenge, dia 24, s'havia de fer la proclamació 
de candidats, encara no es sabia en certesa quins partits hi prendrien part. Fins aleshores, 
únicament els liberals albistes i conservadors havien anunciat que presentarien els 11 
candidats que varen resultar triomfants el 12 d'abril. Respecte als liberals regionalistes, se 
suposava que presentarien també candidats, per ventura els mateixos 10 que presentaren en la 
darrera elecció. Així mateix, les societats obreres, deslligades de qualsevol partit, semblava 
que també volien presentar candidats. I, finalment, els republicans, encara que no hi havia res 
decidit, se suposava que presentarien candidats per a la majoria, ja que “como es natural”, 
voldrien manar el futur ajuntament.1473 
 
El Bloc Eivissenquista  

1469 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.489. Eivissa, dijous, 28 de 
maig de 1931, pàg. 2 i "El viaje del Gobernador suspendido", a Diario de Ibiza, núm. 12.242. Eivissa, dijous, 28 
de maig de 1931, pàg. 1. 
1470 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.491. Eivissa, dissabte, 30 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1471 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.479. Eivissa, dissabte, 16 de 
maig de 1931, pàg. 2. Reproduït a "Ibiza. Después de la proclamación de la República", a El Día, dijous, 21 de 
maig de 1931, pàg. 4. 
1472 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.235. Eivissa, 
dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 1. 
1473 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 4. 
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El 15 de maig, Diario de Ibiza, davant l'anul·lació de les darreres eleccions locals en alguns 
municipis, entrevistà alguns dels dirigents polítics locals més rellevants, com Abel Matutes. 
Aquest confirmà la volutat del Bloc de participar "amb entusiasme" en les eleccions 
municipals però que encara el Comitè no havia designat els candidats. 
L'endemà dissabte es varen reunir els dirigents del Bloc Eivissenquista –i també hi assistiren 
els regidors del destituït ajuntament– per acordar per unanimitat –i com a qüestió “d'honor”– 
presentar els 11 regidors que havien triomfat "con mayoría arrolladora" el 12 d'abril.1474 
Des del dilluns, dia 18, l'oficina electoral del Bloc Eivissenquista començà els treballs 
preparatoris de l'elecció.1475 Aquesta activitat del Bloc continuà intensificant-se i La Voz de 
Ibiza –que actuà, com havia fet en els anteriors comicis del 12 d'abril, com a òrgan del Bloc– 
manifestà el dia 19 de maig que “la moral de la agrupación es excelente reinando gran 
entusiasmo por contarse cada dia con mayor número de votos muchos de ellos de personas 
que estaban retraídas y que ahora se proponen intervenir en la política.”1476 
El 20 de maig, el diari publicà una espècie de manifest en el qual es destacava l'interès que 
havien despertat les futures eleccions entre el poble i la importància de l'actuació que s'havia 
de dur des de l'ajuntament. Afirmava que: “Nunca habían despertado un interés tan grande las 
elecciones municipales como ahora. El pueblo se ha dado cuenta de que en los Ayuntamientos 
radican las facultades de gobernarse asi mismo y como si quisiera de ese modo rendir un 
tributo a la forma municipal, cuna de todas las libertades, se apresta pra la conquista de unos 
puestos desde los cuales ha de regir los destinos de la Ciudad, que hace ocho años viene 
estando oprimida bajo la tutela odiosa de una dictadura. 
Muy justificada, justificadísimo, está el interés que nuestros ciudadanos demuestran tener en 
las próximas elecciones, porque en el Municipio han de ventilarse problemas 
interensantísimos que por afectar hondamente a su situación económica tienen que repercutir 
por fuerza en arbitrios y exacciones que de no ser aplicadas con cautela vendrían a agravar la 
situación, de si precaria, del comerciante modesto y del pequeño propietario, que de cada día 
ve mermada su renta por que las necesidades de la vida son mas apremiantes; así como del 
pobre obrero sin vivienda propia al que alcanzarían también los impuestos. 
Precisa pues, dados los múltiples pleitos que han de plantearse en el Ayuntamiento, algunos 
de orden moral muy respectable, que las personas elegidas sean de reconocida capacidad, 
conciencia y buen sentido, para que puedan desarrollar a satisfacción de todos los vecinos, lo 
mismo los humildes que los de posición desahogada, cuantos proyectos dentro de la norma de 
mínimos arbitrios y máximas mejoras, son necesarios para sanear la hacienda municipal y 
dotar a la ciudad de cuanto necesita para convertirse en una urbe moderna que sea orgullo de 
los ibicencos.” Acabava l'escrit amb una crida del Bloc Eivissenquista que deia: 
“El bloque ibicenquista –jamás mejor expresado el ibicenquismo: Ibiza para todos y todos 
para Ibiza– es hasta la fecha la única fuerza política que manteniendo su programa 

1474 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.480. Eivissa, diumenge, 17 
de maig de 1931, pàg. 2;  "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 
12.234. Eivissa, dilluns, 18 de maig de 1931, pàg. 1 i "Ante las elecciones", a La Voz de Ibiza, núm. 2.481. 
Eivissa, dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 2. Aquesta crònica assenyalava que "el bloque robustecido por la 
fuerza moral que dá una nueva victoria, pueda desarrollar en el Ayuntamiento el programa administrativo que 
inició enlas pocas sesiones celebradas con el aplauso de los ibicencos que ansian una labor eficaz y decisiva en 
bien de los intereses comunales que, por ser del pueblo, es éste quien debe elegir a sus administradores. Con la 
elocuencia de los números podríamos demostrar —tenemos a la vista el resultado de la elección— que el bloque 
cuenta con votos suficientes para sacar trece puestos, pero no obstante, el acuerdo de sus dirigentes se limitó el 
sábado únicamente a la presentación de los once ciudadanos que en buena lid fueron elegidos por el cuerpo 
electoral el mes pasado y que esperan merecer de nuevo, en las elecciones del día 31, la confianza del pueblo 
ibicenco al que quedarán una vez más reconocidos y obligados." La notícia va ser reproduïda íntegrament a 
"Ibiza. Ante las elecciones", a El Día, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 4. 
1475 .- "Ante las elecciones", a La Voz de Ibiza, núm. 2.481. Eivissa, dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 2. 
1476 .- "Ante las elecciones", a La Voz de Ibiza, núm. 2.482. Eivissa, dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 3. 
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administrativo de siempre ha dado ya los nombres de sus candidatos y se dispone a conseguir 
de nuevo la confianza que el pueblo le otorgó recientemente, creyendo unicamente deber suyo 
expresar que en su amor a Ibiza y en los principios básicos de su ideología: orden, trabajo, 
libertad, ley y religión, cuenta el mejor apoyo que tiene en la opinión pública de esta isla.”1477 
Novament, el 21 de maig, La Voz de Ibiza informava de “l'entusiasme que  regnava” en 
l'oficina electoral del Bloc i que s'havia incrementat el nombre dels afiliats.1478 Altra vegada, el 
dia 22, el diari manifestava que en el casino del Bloc Eivissenquista “se trabaja firme” i cada 
nit estava molt concorregut. Reafirmava, a més, que el Bloc presentava els 11 candidats que 
“tan brillante triunfo” havien obtingut el 12 d'abril. Així mateix, afirmava que breument és 
repartiria profusamen un manifest, en el qual els candidats a regidors del Bloc exposarien la 
tasca que pensaven desenvolupar en el consistori.1479 
Aquelles setmanes, els viatges a Palma del principal dirigent del Bloc, Pere Matutes foren 
contínues. Així, el 20 de maig, des de Mallorca tornà a Eivissa1480 i, novament, des del 22 al 
27 de maig tornà a ser a Palma.1481 El 25 de maig, Diario de Ibiza informava que hi havia 
rumors que el viatge a Palma de Pere Matutes semblava que estava relacionat amb les 
properes eleccions i que tenia com a principal motiu entrevistar-se amb el governador civil 
Carreras.1482 La nit del 27 de març, Pere Matutes arribà des de Palma a Eivissa.1483 
Mentrestant, al final de la setmana del 18 al 24 de maig, els onze candidats a regidors del Bloc 
estaven treballant en un manifest que pensaven fer públic la setmana vinent en el qual 
exposarien diversos projectes d'interès general.1484 
El 28 de maig, a les 21 h, el Bloc féu un míting en el Teatre Serra, d'Eivissa. Al matí, va ser 
repartida profusament una proclama que convidava a l'acte.1485 Hi assistí un públic nombros i 
varen presidir l'acte Antoni Albert, Joan Ferrer i Marià Ramon i també varen seure en 
l'escenari els candidats a regidors Joan Torres, Joaquim Perelló, Pere Planells, Ernest 
Hernàndez, Joan Mayans, Manuel Escandell, Antoni Ramon, Bartomeu Marí i Antoni Riera. 
El primer en intervenir va ser Antoni Albert que llegí unes quartilles en les quals detallà la 
situació política espanyola. Després prengué la paraula Marià Ramon Lavilal que detallà la 
situació política i censurà el que volien portar per “malos derroteros” a la classe obrera i, 

1477 .- "Ante las elecciones", a La Voz de Ibiza, núm. 2.482. Eivissa, dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 3. 
1478 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.483. Eivissa, dijous, 21 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1479 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.484. Eivissa, divendres, 22 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1480 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.483. Eivissa, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. 
1481 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.485. Eivissa, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2; 
"Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.488. Eivissa, dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 3, i "Personales", a La 
Voz de Ibiza, núm. 2.489. Eivissa, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2.  
1482 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.239. Eivissa, 
dilluns, 25 de maig de 1931, pàg. 1. 
1483 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.242. Eivissa, 
dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 1. 
1484 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.486. Eivissa, diumenge, 24 
de maig de 1931, pàg. 2. S'afirmava "Creemos que la opinión pública acojerá favorablemente ese documento 
político, en el cual se tocan varios asuntos de capital importancia para nuestra ciudad." Aquesta notícia també va 
ser reproduïda a "Ibiza. Después de la proclamación de la República", a El Día, dimecres, 27 de maig de 1931, 
pàg. 5. 
1485 .- El text de la proclama deia: "Ciudadanos: Acudid todos al mitín Republicano en el cual los 
componentes del bloque definirán su actuación política en las próximas elecciones; a los obreros especialmente 
dirijimos este llamamiento. 
 Allí conoceréis la tendencia democrática que daremos al partido. 
 Esta noche a las 9 y media en el Serra.— La Comisión." "El cambio de régimen. Las elecciones para 
Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
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finalment, va llegir un fulls Joan Ferrer Hernàndez.1486 El 30 de maig, La Voz de Ibiza va 
publicar la transcripció de la primera part del discurs de Marià Ramon1487 i l'endemà, en 
portada, el parlament d'Antoni Albert1488 i, en la segona plana, la segona part de la intervenció 
de Marià Ramon1489 i la de Joan Ferrer Hernàndez.1490  
Així mateix, els dies 29 i 30 de maig, aquest diari reproduí la candidatura, per districtes, dels 
regidors del Bloc Republicà Eivissenquista.1491 
El dia dels comicis, La Voz de Ibiza, després de recordar que tant el Bloc com els regionalistes 
i l'Aliança Republicana anaven per la majoria, indicava que el Bloc “que tan brillante triunfo 
obtuvo en las últimas elecciones municipales, va por las mayorías en todos los colegios y es 
seguro que volverá a obtener la confianza que en el puso el cuerpo electoral. La lucha se 
presenta francamente optimista para el partido del bloque ibicenquista. La animación que 
estos últimos días ha reinado en su local político y los valiosos ofrecimientos y desinteresadas 
ayudas que ha recibido y recibe, así lo hacen esperar.”1492 
La candidatura del Bloc Eivissenquista va ser integrada en el districte 1r per Antoni Ramon, 
Alexandre Llobet i Pere Planells; en el 2n, Joan Torres Juan, Joan Mayans Escanellas, 
Bartomeu Marí Mayans, Manuel Escandell Hernàndez i Ernest Hernàndez Sorà, i en el 3r, 
Joan Ferrer Hernàndez, Antoni Albert Nieto i Joaquim Perelló.1493 
 
El Partit Liberal Regionalista 
El 15 de maig, Diario de Ibiza, publicà una àmplia entrevista amb el cap dels liberals 
regionalistes Carles Roman, que responia sobre la posició del Partit Liberal Regionalista 
davant el nou règim, la possible entesa amb l'Aliança Republicana, la circumscripció electoral 
única de les Balears, la probable entesa amb els menorquins per evitar que les illes menors no 
tinguessin representació en les futures Corts i la posició del partit respecte a les eleccions 
local del 31 de maig. Respecte als futurs comicis municipals, Roman, tot i reconèixer que el 
partit encara no havia pres una posició, apostava perquè es presentassin Cèsar Puget, Josep 
Coll, Eugeni Sentí i Bartomeu Prats que havien estat candidats electes en els comicis del dia 
12 d'abril.1494 
L'estratègia del partit, liderat per Carles Roman, va ser intentar forçar un acord de distribució 
del nombre de regidors en la composició del futur consistori que havia de resultar elegit el dia 
31 de maig. Sens dubte, aquesta tracamanya féu que els liberals regionalistes, després de 
designar els seus candidats, no duguessin a terme una intensa campanya, tot i gaudir del 

1486 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. També "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, 
núm. 2.490. Eivissa, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 2. Aquesta nota advertia que per manca de temps 
deixava per l'endemà la ressenya de l'acte i la reproducció dels discursos que s'hi pronunciaren. 
1487 .- "Del mitin del jueves. Discurso de Don Mariano Ramon", a La Voz de Ibiza, núm. 2.491. Eivissa, 
dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2. 
1488 .- "Del mitin del jueves. Discurso de don Antonio Albert", "Después de la proclamación de la 
República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.492. Eivissa, diumenge, 31 de maig de 1931, pàgs. 1-2. 
1489 .- "Discurso de Don Mariano Ramon", "Después de la proclamación de la República", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.492. Eivissa, diumenge, 31 de maig de 1931, pàg. 2. 
1490 .- "Del mitin del jueves. D. Juan Ferrer Hernández", La Voz de Ibiza, núm. 2.492. Eivissa, diumenge, 31 
de maig de 1931, pàg. 3. 
1491 .- Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.490. Eivissa, divendres, 29 
de maig de 1931, pàg. 2; "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.491. Eivissa, 
dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 2. 
1492 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.492. Eivissa, diumenge, 31 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1493 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.491. Eivissa, dissabte, 30 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1494 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.233. Eivissa, 
dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1. 
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suport del Diario de Ibiza. Aquesta martingala electoral havia de ser impulsada per l'Aliança 
Republicana i, en primer terme, havia d'integrar les tres candidatures. Però, davant la 
resistència del Bloc Eivissenquista de tancar un acord, finalment s'intentà negociar entre la 
conjunció republicano-socialista i el Partit Liberal Regionalista, que tampoc reixí. 
L'horabaixa del dissabte, 23 de maig, es va reunir el Comitè Liberal Regionalista i, després 
que Roman hagués donat compte de les gestions fetes sobre possibles acords entre els partits, 
es mostrà partidari d'abstenir-se en els comicis, però per majoria s'acordà presentar 
candidats.1495  
Finalment, la candidatura del Partit Liberal Regionalista a l'Ajuntament d'Eivissa va ser 
integrada per Cèsar Puget Riquer, Marià Llobet Calbet i Josep Bufí Torres en el districte 1er; 
Joan Torres Roig, Joan Torres Marí, Josep Coll Escanellas i Joan Verdera Mayans en el 2on, i 
Eugeni Sentí Torres, Bartomeu Prats Escandell i Josep Torres Tur en el 3er.1496 
 
La conjunció republicano-socialista 
La nit del dilluns, 11 de maig, els republicans es varen reunir en assemblea per elegir el nou 
Comitè Provincial, que resultà integrat pel comerciant Ramon Medina (president), l'apotecari 
Joan Morales (vicepresident), l'estudiant Jordi Juan (secretari) i com a vocals el banquer Josep 
Pineda i l'enginyer Jaume Pascual.1497 
A Palma, el dilluns 11 de maig, el regidor republicà de Formentera i diputat provincial Marià 
Serra visità el governador civil Francesc Carreras1498 i tornà a Eivissa el divendres, dia 15.1499 
El 15 de maig, Diario de Ibiza, davant l'anul·lació de les darreres eleccions locals en alguns 
municipis, entrevistà un membre destacat de l'Aliança Republicana, que confirmà la 
presentació de candidats en tots els districtes amb l'objectiu de treure les majories.1500 Aquell 
dia, els dirigents republicans Ramon Medina i Joan Morales sortiren cap a Palma –cridats pel 
cap del Partit Republicà Federal de les Balears, Francesc Julià– per entrevistar-se amb el 
governador civil i els dirigents republicans mallorquins.1501 El 19 de maig, el president del 
Comitè Provincial d'Aliança Republicana, Ramon Medina, conferencià llargament amb el 
governador civil Carreras.1502 
Aleshores, els republicans eivissencs esperaven amb interès el retorn de Medina i Morales per 
saber l'actitud que prendrien en les properes eleccions.1503 
Tot i l'absència de dos dels seus principals dirigents, l'Aliança Republicana va preveure 
realitzar un míting el dilluns, 18 de maig, a les 21 h, en el Teatre Serra,1504 però a darrera hora 

1495 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.240. Eivissa, 
dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1496 .- "Candidatura liberal regionalista", a Diario de Ibiza, núm. 12.242. Eivissa, dijous, 28 de maig de 
1931, pàg. 1; a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1 (per districtes); a 
Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 1 (per districtes). 
1497 .- "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.230. Eivissa, 
dimecres, 13 de maig de 1931, pàg. 1 
1498 .- "El cambio de régimen. Rectificación del Censo Electoral", a Diario de Ibiza, núm. 12.230. Eivissa, 
dimecres, 13 de maig de 1931, pàg. 1 
1499 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.480. Eivissa, diumenge, 17 
de maig de 1931, pàg. 2 
1500 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.233. Eivissa, 
dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1. 
1501 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.233. Eivissa, 
dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1 i "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 
2.479. Eivissa, dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 2. 
1502 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 4. 
1503 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.480. Eivissa, diumenge, 17 
de maig de 1931, pàg. 2. 
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del dia de la celebració s'ajornà. Així i tot, malgrat la manca de confirmació definitiva, es 
pensava que es faria el dia 20 i hi intervindrien Pere Jasso, Jordi Juan, Vicenç Ferrer i Vicenç 
Colom.1505 
La nit del 20 de maig, s'esperava el retorn de Ramon Medina i Joan Morales del seu viatge a 
Mallorca. Aquell dia, Diario de Ibiza informà que “se supone que ahora la política 
republicana local, bien orientada hacia un rumbo fijo, entrará en período de actividad bien 
manifiesta y al efecto se llevarán a cabo los trabajos para designar a los candidatos.”1506 Com 
estava previst, l'horabaixa del dia 20, tornaren de Palma amb el vapor “Mallorca” els 
membres d'Aliança Republicana, Ramon Medina i Joan Morales i, com manifestà Diario de 
Ibiza, “ahora seguramente quedará bien despejada la incógnita que venía guardándose en 
relación la marcha de la política local, pues después de las conferencias que habrán celebrado 
allí, habrán quedado fijadas las orientaciones.”1507 
Finalment, el 20 de maig, a la nit, Aliança Republicana organitzà un míting de propaganda en 
el Teatre Serra. Hi assistí molt de públic i ocuparen la presidència Ramon Medina, Joan 
Morales, Pere Jasso i Vicenç Colom i, en llocs de preferència, hi havia els membres dels 
comitès d'Aliança, presidents de les societats obreres i la premsa. El primer orador va ser Joan 
Morales, que exposà que la significació de la República i que representava la fraternitat, 
igualtat i justícia. Explicà els treballs duits a terme pels joves que havien impulsat 
l'organització d'Aliança Republicana i parlà del seu viatge a Mallorca, acompanyat de 
Medina, on havia recollit bones impressions respecte a Eivissa. Acabà recomenant que no 
decaigués l'entusiasme republicà, aixecant la bandera de la llibertat i que en les elecccions del 
dia 31 “sabrán dar ejemplo los ibicencos de su independencia y amor a la libertad, que 
agradacerá España.”1508 Acte seguit, prengué la paraula Vicenç Colom que llegí unes quartilles 
en les quals tractà de la necessària unió dels treballadors mitjançant la qual hi hauria beneficis 
generals per la classe obrera. Afirmà que a Eivissa es podian demanar un jornal prudent, ja 
que no hi havia grans capitals i es va estendre en llargues consideracions sobre els deures dels 
obrers en general. Acabà recomenant que en tot moment la classe obrera respongués a les 
seves creències, respectant la propietat i que s'apartassin els baixos instints. Finalment, va 
parlar Pere Jasso, que féu una detallada història del que era el “senyoriu” des de l'antigüetat 
per acabar demostrant que fins el 12 d'abril no s'havien respectat mai les lleis, malgrat que tots 
hi tenien dret. També parlà extensament sobre els drets dels obrers, demanant-lis que s'unissin 
per fer-los prevalèixer en tot moment. Així mateix, cità diversos exemples del que passava a 
Eivissa entre l'obrer i l'amo. També tractà sobre la política local, dient que fins aleshores uns 
l'exercien per negoci i altres per vanitat i que això havia de desaparèixer. Afegí que des 
d'aleshores, tots havien d'intervenir en política, però que no havien d'existir amos. Afirmà que 
els republicans no demanaven vots i que el pobles exigís als que volien representar-lo un 
programa del que pensaven fer i que una vegada elegits si no el complien demanar la seva 
destitució. Acabà dient que “hay que sacrificarse por un ideal y si no lo haceis así no sois 
dignos de la República.” Acabà donant visques a Espanya i a la República. L'acte acabà amb 

1504 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.233. Eivissa, 
dissabte, 16 de maig de 1931, pàg. 1. 
1505 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.235. Eivissa, 
dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 1. 
1506 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 4. 
1507 .- "El cambio de régimen. Nueva agrupación política", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dijous, 
21 de maig de 1931, pàg. 1. També "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 
2.483. Eivissa, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. 
1508 .- "El cambio de régimen. Nueva agrupación política", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dijous, 
21 de maig de 1931, pàg. 1. 
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unes breus paraules de Joan Morales recomenant ordre a la sortida i que el dia 31 el poble 
expressàs la seva voluntat en les urnes.1509 
El 23 de maig, La Voz de Ibiza reproduïa el discurs de l'obrer Vicenç Colom que havia fet en 
el míting republicà i ho justificava per “haberlo oir comentar muy favorablemente” i el 
qual·lificava de “sensat discurs.”1510 
Aquells dies, Aliança Republicana hagué de resoldre la problemàtica d'haver d'integrar en una 
candidatura de conjunció republicana i socialista alguns sectors del moviment obrer que 
pensaven presentar una llista pròpia en els comicis municipals. Aíxí, el 15 de maig, La Voz de 
Ibiza, informava sobre el rumors que a Madrid es feien gestions per a l'organització a l'illa 
d'Eivissa d'una agrupació socialista “en el verdadero concepto de socialismo es decir como 
evolución, no lo que muchos entienden por socialismo.”1511 
El dilluns, 18 de maig, es varen reunir les directives de les societats La Marinería i la 
Marítima Terrestre per acordar fusionar-se. També decidiren que llogarien un pis al carrer de 
la Creu i després es procediria a l'elecció de la directiva, reservant-se la presidència per Marià 
Boned i la vicepresidència per a Josep Tur. També plantejaren que en aquest projecte d'unió 
hi entrassin a fer part les altres societats obreres existents a l'illa.1512 
Tot i haver-se ja fet el míting com hem vist, organitzat per l'Aliança Republicana, en el qual 
varen intervenir alguns obrers, el 21 de maig, La Voz de Ibiza, comentà que probablement les 
societats obrers es proposaven presentar dos candidats en les properes eleccions, independents 
de tots els partits polítics.1513 Aquell dia, Diario de Ibiza informà que, tot i que encara es 
continuava sense saber la manera concreta en què es presentaria la lluita en les futures 
eleccions de regidors, semblava que els obrers, deslligats de tot partit, pensaven presentar 
candidats, sabent-se que la societat de picapedrers El Compañerismo, presentava Josep 
Roselló –Garroves–, amb l'objectiu de defensar la classe proletària des del consistori. 
Respecte als republicans i regionalistes, assenyalava, que “no faltan quienes aseguran que irán 
a una completa inteligencia. Confesamos que por mas que hemos tratado de averiguar lo que 
hay de esto, nada hemos podido saber.”1514 
El  22 de maig, el Partit Socialista d'Eivissa anuncià la seva candidatura municipal per a 
Eivissa, integrada per Vicenç Fuster, Josep Rosselló –Garroves–, Joan Roig Tur i Marià 
Boned.1515 
El 23 de maig, Diario de Ibiza, davant la proclamació de candidats del dia 24, es posà en 
contacte amb els principals dirigents locals per poder saber com es concretarien les 
candidatures. Els dirigents de les societats obreres Vicenç Fuster i Marià Boned varen 
manifestar que la societat El Compañerismo presentaria Josep Roselló –Garroves–; la 
Marítima Terrestre, Joan Roig Tur i Vicenç Fuster Torres, i La Marinería, Marià Boned. Així 
i tot, Boned afegí que els socialistes anaven a la lluita electoral totalment d'acord amb 
l'Aliança Republicana, formant la conjunció republicano-socialista. També Vicenç Fuster 
manifestà que els socialistes es presentarien pel districte de la Torre i pensaven obtenir per 

1509 .- "El cambio de régimen. Nueva agrupación política", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dijous, 
21 de maig de 1931, pàg. 1. També es publicà una molt breu referencià a "Despues de la proclamación de la 
República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.483. Eivissa, dijous, 21 de maig de 1931, pàg. 2. 
1510 .- "Del mitin republicano", a La Voz de Ibiza, núm. 2.485. Eivissa, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 2. 
1511 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.478. Eivissa, divendres, 15 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1512 .- "Movimiento social", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 1. 
1513 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.483. Eivissa, dijous, 21 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1514 .- "El cambio de régimen. Nueva agrupación política", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, dijous, 
21 de maig de 1931, pàg. 1. 
1515 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.484. Eivissa, divendres, 22 
de maig de 1931, pàg. 2. Reproduït a "Ibiza. Después de la proclamación de la República", a El Día, diumenge, 
24 de maig de 1931, pàg. 5. 
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descomptat el triomf, ja que la classe obrera els votaria en massa. Afegí, que una vegada en el 
consistori, pensaven dur a terme una intensa campanya adreçada a abaratir les subsistències, 
principalment amb el que afectava al mercat de verdures.1516 
Fins i tot, el dia abans de la proclamació dels candidats per part de la Junta Municipal del 
Cens Electoral, tal com informava Diario de Ibiza, un destacat dirigent de l'Aliança 
Republicana va confirmar que en els darrers dos dies s'havien fet treballs per arribar a una 
“avinença” amb els partits polítics liderats per Carles Roman i Pere Matutes, a base d'oferir 3 
llocs als regionalistes i 5 als del Bloc, pero que no s'havia pogut arribar a cap acord.1517 
Aleshores, el diari deia que sabia per una altra font que alguns candidats del Bloc estaven 
disposats a retirar la seva candidatura a base de reservar 5 llocs per als conservadors, però “al 
parecer de los dirigentes albistas no se avinieron a ello, con miras al futuro político.”1518 
Continuava dient el diari que respecte als regionalistes se'ls havien oferit 3 llocs, però que no 
s'aceptà per voler dur a l'Ajuntament els 4 que resultaren elegits, "si bien con la condición de 
que uno de ellos se reuniría a los republicanos para la elección del Alcalde." A això havien de 
contestar els republicans l'horabaixa del dia 22. El líder Carles Roman afirmà al diari que de 
no arribar-se a un acord, reuniria el dia 23 el Comitè per donar compte dels tràmits seguits i 
s'havia d'acordar si s'havia d'anar a la lluita i el nombre de candidats que es presentarien.1519 
El 22 de maig, Diario de Ibiza també parlà amb el president del Comitè Provincial d'Aliança 
Republicana, Ramon Medina, que confirmà l'aliança dels republicans amb els socialistes i que 
aquests darrers, a més del 4 candidats que presentaven, segurament n'hi afegirien alguns 
altres, però a la nit s'havien de reunir i acordar la candidatura completa. Aquella nit del 22 de 
maig, el Comitè Municipal de l'Aliança Republicana va acordar presentar una candidatura 
combinada amb els socialistes en tots els districtes i per tant presentaria 10 candidats, 5 
socialistes i 5 d'Aliança Republicana.1520 Així i tot, el matí del dia 23 encara no es podien 
donar els noms del 10 candidats republicans i socialistes perquè mancaven acoplaments, tot i 
que més tard Ramon Boned confirmà que els candidats republicans serien Antoni Marí Marí, 
Joan Marí Escandell, Víctor Llombart, Ramon Boned Riera i Francesc Redolat.1521 
El 27 de maig, s'informà que Andreu Ros, que figurava en la candidatura socialista i que havia 
estat proclamat el diumenge, no es presentaria i seria substituït per un altre obrer.1522 
Finalment, es presentà en substitució de Ros, Vicenç Riera Cardona. També el 28 de maig hi 
havia rumors que l'Aliança Republicana faria algunes modificacions en la candidatura que 
havia presentat en la proclamació de candidats,1523 però al final no hi hagué canvis. 

1516 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1517 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1518 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1519 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1520 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1521 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1, reproduït a "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.486. Eivissa, diumenge, 24 de maig de 1931, pàg. 2 i a "Ibiza. Después de la proclamación de la 
República", a El Día, dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 5. 
1522 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.241. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1. 
1523 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
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El 30 de maig, a les 21,30 h, en el Teatre Serra, se celebrà un altre míting, organitzat per 
l'Aliança Republicana. Hi varen intervenir Pere Jasso Gotarredona, Joan Torres Guasch, Joan 
Morales Cirer i Josep Maria Verdú Amorós.1524 
Mentres tant, el 28 de maig, La Voz de Ibiza informà que les societats La Marinería i La 
Marítima Terrestre havien celebrat juntes generals per acordar la fusió sota el nom d'aquesta 
darrera. Per majoria de vots, s'acordà nomenar president Marià Boned i vicepresident Josep 
Torres Tur. Així mateix, s'acordà llogar un ampli local i que tots els socis que hi volguessin 
fer, sense augment de quota, tenien de termini fins el 10 de juny.1525 
 
 
 
 
La dimissió de Joan Arabí com a president de la Comissió Gestora 
En aquelles setmanes, l'Aliança Republicana, a més d'haver de resoldre la integració d'una 
candidatura conjunta amb les societats obreres, va viure la crisi provocada per la dimissió de 
Joan Arabí com a president de la Comissió Gestora.  
El dissabte, 16 de maig, es va reunir la Comissió Gestora, presidida per darrera vegada per 
Joan Arabí. La gestora prengué diversos acords de rellevància, com respectar la decisió del 
consistori destituït que donà el nom d'Ignasi Wallis al carrer de Pere Lloses i també es decidí 
canviar els noms dels carrers del general Marzo pel d'Espanya; del general Poveda, pel de 
Pablo Iglesias; del Congrés Agrícola, pel de García Hernández. També, a proposta del gestor 
Marí, s'acordaren que desaparegués la tàpia del cementeri que separava el catòlic del civil i 
procedir a la seva secularització i que es complís la jornada de les 8 hores. Així mateix, 
Llombart comentà que el servei de neteja pública era una vergonya per a Eivissa i Arabí li 
contestà que estava d'acord però que si existia un contracte s'havia de complir. Aleshores, 
Llombart proposà que es tregués a subhasta el servei i així es decidí amb el vot en contra 
d'Arabí. Finalment, Llombart proposà que es convocàs una reunió d'entitats el dimarts dia 19 
per acordar el que s'havia de demanar al governador civil arran de l'anunciada visita.1526 
El 21 de maig, el president de la Comissió Gestora d'Eivissa, Joan Arabí Verdera, va dimitir 
al·legant motius de salut. Aleshores, es féu càrrec de la presidència el vocal Víctor Llombart 
Amengual, tot i que Arabí continuà fent part de la gestora.1527 L'endemà, el nou el batle-
president, Víctor Llombart, envià una nota a la premsa en la qual comunicava la seva presa de 
possessió i oferia la seva cooperació per tot el que pogués suposar una millora del servei 
públic.1528 Una de les primeres actuacions de Llombart va ser prendre mesures per que es 
complís a la ciutat la jornada de 8 hores.1529  
 
La proclamació dels candidats 

1524 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, 
dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 1; "Mitin en el Serra", a La Voz de Ibiza, núm. 2.491. Eivissa, dissabte, 30 de 
maig de 1931, pàg. 3; "El momento político", a Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, dilluns, 1 de juny de 1931, 
pàg. 4, I "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1525 .- "Fusión de sociedades", a La Voz de Ibiza, núm. 2.489. Eivissa, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 2 i 
"Aviso", a La Voz de Ibiza, núm. 2.489. Eivissa, dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 3. 
1526 .- "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.481. Eivissa, dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 2. 
1527 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.484. Eivissa, divendres, 22 
de maig de 1931, pàg. 2 i "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.484. Eivissa, 
divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 2. La nota afirmava "sentimos que el señor Arabí haya tomado tal decisión, 
de su gestión en dicho cargo se esperaba la realización de varios proyectos de interés para ésta ciudad." 
1528 .- "El nuevo Alcalde", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1529 .- "Notas de la Alcaldía", a La Voz de Ibiza, núm. 2.484. Eivissa, divendres, 22 de maig de 1931, pàg. 2. 
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El matí del dia 23, Diario de Ibiza informava que semblava confirmar-se que es presentarien 
11 candidats del Bloc, 10 regionalistes i 10 republicans i socialistes.1530 
El diumenge, 24 de maig, es va reunir la Junta Municipal del Cens Electoral d'Eivissa, 
presidida per Marià Marí,1531 per a proclamar els candidats a regidors. S'havien d'elegir 15 
regidors, distribuïts en 4 al districte 1er de la Ciutat, 6 al 2on del Teatre i 5 al 3er de la Torre. 
Les tres candidatures, Bloc Republicà Eivissenc –els antics liberals i conservadors–, el Partit 
Liberal Regionalista i la Conjunció Republicano-Socialista anaren per majories en cada un 
dels districtes. Així, en el districte 1r de la Ciutat presentaren tres candidats perhom: els 
regionalistes Cèsar Puget, Marià Llobet i Josep Bufí; el Bloc, Antoni Ramon, Alexandre 
Llobet i Pere Planells, i els republicans i socialistes Vicenç Colom, Andreu Ros i Joan Roig. 
En el districte 2n del Teatre, els regionalistes proclamaren Joan Torres Roig, Joan Torres 
Marí, Josep Coll Escanellas i Joan Verdera Mayans; el Bloc Joan Torres Juan, Joan Mayans 
Escanellas, Bartomeu Marí Mayans, Manuel Escandell Hernàndez i Ernest Hernàndez Sorà, i 
els republicans i socialistes, Joan Morales, Ramon Boned, Marià Boned i Vicenç Fuster. En el 
districte 3r, els regionalistes hi presentaren Eugeni Sentí Torres, Bartomeu Prats Escandell i 
Josep Torres Tur; el Bloc, Joan Ferrer Hernàndez, Antoni Albert Nieto i Joaquim Perelló, i els 
republicans i socialistes, Josep Rosselló Costa, Joan Marí Escandell, Benjamí Costa i Antoni 
Marí Marí.1532 La conjunció republicano socialista anava per 11 llocs igual que el Bloc, mentre 
que els liberals regionalistes ho feien per 10. En total es varen proclamar 32 candidats. 
 
L'intent d'arribar a un acord previ abans dels comicis 
El 18 de maig, Diario de Ibiza informà que s'havien fet treballs per anar a un arrenjament a 
base de reservar-se 6 llocs per als republicans, 3 per a les societats obreres i els altres 6 llocs 
restants per als partits regionalista, albista i conservador.1533 
Aquells dies entorn de la proclamació de candidats, hi havia molts de rumors sobre les 
gestions que hi havia hagut la setmana del 18 al 24 de maig entre l'Aliança Republicana, el 
Bloc Eivissenquista i el Partit Liberal Regionalista per veure si podien arribar a un “arreglo” 
en les properes eleccions, però que aquestes gestions havien fracassat rotundament. 
Tot i que la manca d'un acord per la distribució de regidors entre les tres candidatures féu que 
en la proclamació de candidats cada partit presentàs les seves llistes, encara es creia que es 
podria arribar a un acord. Així, el 25 de maig, Diario de Ibiza  encara comentava que “apesar 
del gran número de candidatos proclamados, es creencia bien arraigada que no se llegará a la 
lucha, pues sea de un modo u otro, se irá a un arreglo antes del domingo.”1534 
L'endemà, aquest diari, informava que “el asunto electoral vuelve a ser el tema preferido de 
las conversaciones, haciéndose ya cábalas y comentarios sobre el probable resultado de la 
elecciones, caso de que lleguen a celebrarse, que nosotros creemos que no y vamos a 
explicarnos. Los republicanos-socialistas deben desear a todo trance disponer de mayoría en 
el futuro Ayuntamiento, pero esto es dificil de no llegar a un arreglo con uno de los bandos 
políticos viejos. Por esto se cree que en las alturas se impondrá esta fórmula de arreglo, pero 
siempre a base de una mayoría para los republicanos. Claro que esto no parece realizable si 

1530 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.238. Eivissa, 
dissabte, 23 de maig de 1931, pàg. 1. 
1531 .- Hi assistiren els vocals Enric Ramon, Joan Matutes, Domingo Felicó, Gabriel Sorà i Eduardo Sancho. 
"Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.487. Eivissa, dimarts, 26 de maig de 
1931, pàg. 2. 
1532 .- "Despues de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.487. Eivissa, dimarts, 26 de 
maig de 1931, pàg. 2. 
1533 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.234. Eivissa, 
dilluns, 18 de maig de 1931, pàg. 1. 
1534 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.239. Eivissa, 
dilluns, 25 de maig de 1931, pàg. 1. 
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nos hemos de atener al gran número de candidatos que fueron anteayer proclamados, pero es 
cierto y positivo que en política suelen ocurrir cosas muy extrañas y esta vez puede muy bien 
que se de este caso.”1535 
Després de la proclamació dels candidats, el cap dels regionalistes Carles Roman i el membre 
d'Aliança Republicana Joan Morales continuaren les converses i s'arribà a un acord complet, 
però després resultà que Morales obrava pel seu compte, sense l'autorització dels seus 
correligionaris per concertar pactes ni “arreglos” amb cap partit. De totes maneres, tal com 
informava Diario de Ibiza, el dia 26, els contactes entre Roman i el membre del Comitè 
Provincial d'Aliança Republicana Joan Riquer continuaven.1536  
El 26 de maig, segons Diario de Ibiza, havien circulat diverses formes d'arreglament. Es 
digué que els socialistes anirien tots sols a les eleccions, que els partit històrics s'unirien per 
anar per tots els 15 llocs i que s'entaularien noves negociacions a base de 7 llocs per la 
conjunció republicano-socialista, 4 pel Bloc i 4 pels regionalistes. Finalment, apuntava que 
l'endemà, dia 28, ja se sabria d'una manera certa el que passaria, però continuava opinant el 
diari que no hi hauria lluita.1537 
El 27 de maig, davant la consulta electoral en els municipis d'Eivissa, Santa Eulàlia i Sant 
Joan Baptista, Diario de Ibiza comunicava que “la importancia de estas elecciones (nos 
referimos a esta ciudad) es bien notoria, no solamente por los momentos que vivimos, sino 
por ser las primeras en que la clase proletaria, más o menos organizada, toma parte directa. 
Ante un hecho de esta naturaleza no caben inhibiciones, ni titubeos de ningún género, y así 
como todos los ciudadanos conscientes de sus derechos acudirán a las urnas a depositar su 
voto, así nosotros entendemos cumplir un deber fijando nuestra posición ante la lucha 
electoral. Nos sentimos tan lejos de la tesis revolucionaria, como de la dictatorial, y 
repudiamos, por tanto, toda política que tienda a provocar violentas convulsiones. 
Deseamos la constitución de un Ayuntamiento democrático en que convivan bajo el más 
absoluto respeto a ley, la libertad y la buena administración, sin imposiciones, ni desenfrenos 
de ninguna clase. No discutimos nombres porque todos nos parecen dignos. Nos limitamos a 
fijar nuestro criterio en el ejercicio de un derecho, deseando que de las tres candidaturas 
presentadas se haga una selección que aporte las personas más adecuadas para dirigir los 
destinos municipales de nuestra ciudad.  Los comentarios continuaron ayer girando sobre la 
forma confusa en que se presenta la lucha electoral, pues a pesar de que faltan tan pocos días 
para las elecciones, es el caso que en forma firme no se sabe aún si habrá o no lucha, pues de 
un modo casi general se cree que antes del domingo habrá un arreglo.”1538 
Tot i que únicament faltaven tres dies pels comicis, Diario de Ibiza encara informava que “es 
creencia bien generalizada que no se llegará a la lucha, o al menos no será tan intrincada 
como parecía en un principio, pues de una forma u otra se cree que se irá a un arreglo.” Fins i 
tot, encara més, el diari apostava fermament perque hi hagué una acord que evitàs una nova 
consulta al cos electoral, donat que la darrera era tant recent. “Estamos casi seguros de que si 
estas gestiones se llevaran a cabo darían feliz resultado y se concertaría una concordia entre 
los partidos para evitar una lucha que ni las circunstancias ni el estado de ánimo del pueblo 
aconsejan en este momento. Pero esto sí: hay que llevar a regir lso destinos municipales a 
gente de altura, que pueda llevar a cabo una labor verdaderamente amplia, pues 
desgraciadamente todo está abandonado y es necesario acabar con este estado de cosas. 

1535 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.240. Eivissa, 
dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1536 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.240. Eivissa, 
dimarts, 26 de maig de 1931, pàg. 1. 
1537 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.241. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1. 
1538 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.241. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1. 
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Decíamos ayer que se hiciera una selección de las tres candidaturas. En todas hay hombres 
verdaderamente dignos de ir al Ayuntamiento y de los cuales cabria esperar una buena 
labor.”1539 
El 29 de maig, Diario de Ibiza recordà els intents que hi havia hagut per arribar a una entesa 
entre els tres antics partits polítics i també entre els regionalistes i els republicans, tot i que 
semblava que no hi hauria arreglament electoral. Davant això, deia “será una lástima que aun 
no se intente el arreglo a base de llevar al Municipio una selección de las tres candidaturas y 
más sabiendo que muchos de los candidatos están dispuestos a sacrificarse.”1540 
El darrers dies abans de les eleccions, en els centres polítics, es treballava cada nit en la 
classificació i arreglament de la documentació per a les eleccions municipals.1541 
 
Els pronòstics sobre els possibles resultats 
El 30 de maig, dia abans de les eleccions, Diario de Ibiza afirmava que “hasta ayer habíamos 
creído se habría llegado a una avenencia en las elecciones para Concejales, pero vemos que 
no se ha llegado a ello y por lo tanto la lucha de mañana será muy reñida.” Advertia que el dia 
29 s'havia entrat en un període de gran activitat política i tots els partits s'ocupaven de la 
“captura” d'electors. Aquesta tasca que definia "sin duda la más penosa de toda la preparación 
electoral" es duia a terme en tota la població i també en el camps, ja que eren molts els 
pagesos que tenien el vot a la ciutat. Seguidament feia un pronòstic sobre els possibles 
resultats i apuntava que els liberals regionalistes presentaven una candidatura íntegra per la 
majoria en els tres districtes i pensaven treure la majoria en la ciutat, 1 o 2 llocs en el Torre i 1 
en el Teatre. El Bloc, que anava per la majoria en la Ciutat i la Torre i per 5 llocs en el Teatre, 
es preveia que aconseguís la majoria en el Teatre, 1 o 2 llocs en la Torre i la minoria en la 
Ciutat. Respecte als republicans i socialistes, que també anaven per les majories en els tres 
districtes, comentava que era probable que tregués 3 o 4 regidors. Així tot, reconeixia que hi 
podia haver sorpreses, ja que “se sabe que en política es difícil hacer vaticinios.”1542 
Per contra, el dia dels comicis, La Voz de Ibiza, indicà que el Bloc “que tan brillante triunfo 
obtuvo en las últimas elecciones municipales, va por las mayorías en todos los colegios y es 
seguro que volverá a obtener la confianza que en el puso el cuerpo electoral. La lucha se 
presenta francamente optimista para el partido del bloque ibicenquista.”1543 
 
5.8.8.3.2. Les eleccions a Sant Joan i a Santa Eulàlia 
En aquests dos altres municipis de l'illa d'Eivissa també, arran de les protestes de les actes 
electorals dels comicis del 12 d'abril, es varen constituir comissions gestores.  
Així, el 20 de maig, Diario de Ibiza informà que abans del diumenge 24 de maig, hauria estat 
destituït l'Ajuntament de Santa Eulàlia i s'hauria de nomenar una comissió gestora.1544 
Mentrestant, el 25 de maig, va prendre possessió la Comissió gestora de l'Ajuntament de 
Santa Eulàlia, essent nomenat president Francesc Mestre.1545 

1539 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.242. Eivissa, 
dijous, 28 de maig de 1931, pàg. 1. 
1540 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
1541 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.243. Eivissa, 
divendres, 29 de maig de 1931, pàg. 1. 
1542 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, 
dissabte, 30 de maig de 1931, pàg. 1. 
1543 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.492. Eivissa, diumenge, 31 
de maig de 1931, pàg. 2. 
1544 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.236. Eivissa, 
dimecres, 20 de maig de 1931, pàg. 4. 
1545 .- "El cambio de régimen. Las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.241. Eivissa, 
dimecres, 27 de maig de 1931, pàg. 1. 
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Tant a Sant Eulàlia com a Sant Joan Baptista, els partits polítics es preparaven per la lluita 
política. Aleshores, Diario de Ibiza informà “nos enteramos de que depende de muchas 
circunstancias que la misma (lluita] se presente en una u otra forma.”1546  
 
5.8.8.3.3. El dia dels comicis 
L'1 de juny, Diario de Ibiza comentà que la principal característica del diumenge havia estat 
la celebració de les eleccions. Des de molt prest, una vegada constituïdes les meses, s'inicià la 
desfilada de votants. L'animació de carrer va ser extraordinària al llarg del dia “notándose en 
el público nerviosismo desatado.” A les 16 h, començà l'escrutini.1547 
El 2 de juny, La Voz de Ibiza assenyalà que des de primeres hores del matí s'havia notat una 
gran animació i, sobre el resultat, comentava que “por los resultados reseñados verá el lector 
imparcial que, en estas nuevas elecciones municipales, el cuerpo electoral, dando una prueba 
elocuente de consencuencia cívica, ha ratificado la confianza que había depositado en los 
candidatos presentados por el bloque republicano ibicenquista.”1548 El diari assenyalà que la 
lluita electoral havia transcorregut en un ambient de “moderada transigencia” i els partits del 
Bloc, Aliança i regionalistes havien desplegat una gran activitat per aportar a les urnes els 
vots necessaris per obtenir la victòria.1549 
 
L'incident en el Col·legi electoral de Jesús 
El dia dels comicis, en la parròquia de Nostra Senyora de Jesús hi hagué una baralla per 
qüestions electorals que provocà diversos ferits. Segons informava Diario de Ibiza, l'elecció 
es va realitzar sense cap incident, però després de fer-se l'escrutini hi hagué diverses protestes, 
entre les quals que hi havia electors que havien votat en dos col·legis. Aleshores, s'originà una 
discusió que acabà una un aldarull que provocà quatre ferits. Ràpidament, hi acudí la Guàrdia 
Civil i després els ferits varen ser traslladats a la ciutat d'Eivissa, on a les 20,30 h varen ser 
curats en la Creu Roja pels metges Antoni Serra i Vicenç Riera. El pronòstic dels ferits va ser 
el següent: Josep Juan Tur, de 38 anys i casat –ferides contuses lleus en el coll i en el dors–, 
Joan Clapès Clapès, de 32 anys i casat –ferida lleugera superficial i lleu, feta amb un objecte 
punxant, d'estat lleu–, que va ser el que agredí a Furnet; Josep Clapès Clapès, de 29 anys i 
casat –ferida lleu en el dit petit dret–, que ingressà en la presó, i Josep Serra Ferrer –Furnet–, 
de 56 anys i casat –d'una ferida punzant en el costat esquerre–, de pronòstic greu.1550 
L'1 de juny, la Guàrdia Civil va estar tot el dia a Jesús per dur a terme noves actuacions per 
aclarir els fets ocorreguts el diumenge horabaixa. En el col·legi electoral on varen ocórrer els 
fets va trobar cadires per enterra i tinters romputs. Al voltant de l'edifici també es trobà una 
funda d'un ganivet i diversos projectils. Aquell dia també el jutge va visitar a la presó el 
detingut Joan Clapès –de Can Rafelet–, al qual prengué declaració. L'autoritat continuà fent 
gestions per aclarir els fets. El matí del 2 de juny, Diario de Ibiza demanà a l'hospital per 
l'estat dels ferits i afirmava que Josep Juan Tur i els germans Joan i Josep Clapès, ferits lleus, 

1546 .- "El cambio de régimen. El momento político ibicenco", a Diario de Ibiza, núm. 12.235. Eivissa, 
dimarts, 19 de maig de 1931, pàg. 1. 
1547 .- "Las elecciones de ayer. Con gran animación y sin que ocurriesen incidentes se celebraron en esta 
ciudad las elecciones para Concejales", a Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, dilluns, 1 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1548 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1549 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1550 .- "Sucesos", a Diario de Ibiza, núm. 12.244. Eivissa, dilluns, 1 de juny de 1931, pàg. 1. També 
"Sucesos", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de juny de 1931, pàg. 3, que no coincideixen amb 
l'edat que dona el periòdic anterior. Així, Joan Clapès Clapès (52 anys), Josep Clapès Clapès (29 anys) i Josep 
Serra Ferrer (52 anys).  
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estaven bé i sobre Josep Serra Ferrer –Furnet–, que havia estat ferit de gravetat, es trobava en 
franca millora i es pensava que de no haver-hi complicacions, en pocs dies el donarien 
d'alta.1551 El 2 de juny, continuaven les tasques per aclarir els fets ocorreguts i Diario de Ibiza 
parlà amb Francesc Guillem, que actuava com a president de la mesa electoral, que afirmà que 
quan s'iniciaren els fets va ser molt gran la confusió que es va armar i no s'arribà a extendre 
cap tipus de documentació. Aleshores, es creia que l'elecció en el col·legi es repetiria.1552 
El 5 de juny, Diario de Ibiza informà que continuaven activament les actuacions del Jutjat 
encaminades a aclarir els fets ocorreguts al col·legi de Jesús. Aprofitava aquesta informació 
per fer una rectificació i afirmar “y por cierto que, según nuestras noticias (fuera, claro está, 
del referido sumario), no aparece todavía probado lo referente a las heridas inferidas al 
“Furnet”, contra lo que nosotros supusimos enlos primeros momentos, recogiendo rumores 
por lo visto infundados.”1553 El 6 de juny, La Voz de Ibiza comentà que els ferits Josep Juan 
Tur, Josep Clapès Clapès i Josep Serra Ferrer milloraven.1554 
 
5.8.8.3.4. Els resultats electorals 
 
Eivissa 
A Eivissa ciutat, varen triomfar els 11 candidats del Bloc Eivissenquista-Republicans de 
Centre mentre que els altres varen obtenir 4 regidories.  
A Eivissa, per districtes, el Bloc aconseguí 3 regidors en el 1r, 5 en el 2n i altres 3 al 3r. En 
canvi, la Coalició Republicano i Socialista obtingué 1 regidor en el districte 2n (Marià Boned 
Costa) i 2 en el 3r (Josep Rosselló Costa i Joan Marí Escandell) mentre que el Partit Liberal 
Regionalista, que foren els grans perdedors, solament obitngué 1 regidor en el districte 1r 
(Cèsar Puget Riquer). En percentatges de vots, el Bloc havia aconseguit el 50,76% en el 
districte 1r, el 59,68% en el 2n i el 45,58% en el 3r. La Coalició Republicano i Socialista 
havia quedat en segon lloc en els districtes 2n (28,58%) i en el 3r (43,12%) mentre que els 
liberals regionalistes únicament havien fet uns relatius bons resultats en el districte 1r 
(39,79%). En els altres dos districtes no havien superat el 12% dels vots –11,74% en el 2n i 
l'11,30% en el 3r.– El pitjor resultat de les esquerres s'havia produït en el districte 1r, en què 
solament havien obtingut el 9,45% dels vots.  
Els regidors de la Dreta Liberal Republicana i del Centre varen rebre un telegrada de 
felicitació de Lluís Tur Palau “por el esperado y rotundo triunfo que han obtenido en las 
pasadas elecciones.”1555 
El 2 de juny, La Voz de Ibiza indicà que com es preveia la victòria havia estat aconseguida pel 
Bloc i, fins i tot, en els col·legis rurals, aquest partit també havia aconseguit un "assenyalat 
triomf."1556 
 
Santa Eulàlia i Sant Joan Baptista 
En els altres dos municipis de l'illa on es produïren els comicis, els resultats varen ser 
totalment favorables a les candidatures del Bloc Eivissenquista. Així, a Santa Eulàlia, dels 14 
regidors que s'elegien, el Bloc n'havia tret 10 i en Sant Joan, de 12 n'havia tret 8.  

1551 .- "Sucesos. Continuan las diligencias", a Diario de Ibiza, núm. 12.245. Eivissa, dimarts, 2 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1552 .- "El cambio de régimen. Los obreros se organizan", a Diario de Ibiza, núm. 12.246. Eivissa, dimecres, 
3 de juny de 1931, pàg. 1. 
1553 .- "Sobre los sucesos del domingo", a Diario de Ibiza, núm. 12.248. Eivissa, divendres, 5 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1554 .- "Heridos que mejoran", a La Voz de Ibiza, núm. 2.497. Eivissa, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2. 
1555 .- "Fervorosa felicitación", a La Voz de Ibiza, núm. 2.494. Eivissa, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 3. 
1556 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
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En resum, en els tres municipis s'havien d'elegir 41 regidors, 29 dels quals pertanyien al Bloc 
Republicà Eivissenquista i els 12 restants a l'Aliança Republicana i als regionalistes.1557 
 
La polèmica entre el Diario de Ibiza i La Voz de Ibiza 
El 2 de juny, Diario de Ibiza publicà que el futur consistori d'Eivissa estaria integrat per 6 
regidors conservadors, 5 liberals albistes, 2 socialistes, 1 republicà i 1 regionalista.1558 
Aquesta informació obligà el mateix dia als onze regidors electes del Partit Republicà de 
Centre, Antoni Albertí, Antoni Ramon, Bartomeu Marí, Joan Torres Juan, Manel Escandell, 
Joan Ferrer Hernández, Joan Mayans Escanellas, Pere Planells Planells, Joaquim Perelló 
Rigal, Alexandre Llobet i Ernest Hernández ha formular una protesta per escrit al director de 
Diario de Ibiza. En el text, els regidors electes afirmaven que “Con la mayor extrañeza leemos 
en el número de hoy del periódico que Vd. dirige el resultado de las elecciones municipales de 
esta ciudad. Como la clasificación que V. hace de los candidatos que salieron elegidos es de 
todo punto tendenciosa y con miras a tergiversar la verdad de los hechos, amparándonos en lo 
que previene la vigente ley de Imprenta, debemos manifesarle que, los que suscriben, elegidos 
en las pasadas elecciones municipales, se han presentado a la lucha con el carácter de 
republicanos de centro y no con el color que usted caprichosamente les atribuye. Por 
consiguiente, esperamos la oportuna rectificación en el tiempo y forma que prescribe la 
expresada ley.”1559  
L'endemà, Diario de Ibiza, els contestava dient, en certa ironia, que “pueden estar seguros los 
once citados señores de que nos importa bien poco la significación política que en definitiva 
adopten. Si no les clasificamos como “republicanos del centro” fué por desconocer el ingreso 
de los seis que militaban en el antiguo partido conservador, que acaudilla don Luis Tur y 
Palau, en las filas del “partido republicano del centro” –hasta hace unos días “liberal 
albistas”–, dirigido por el señor Matutes, atendiéndonos a la popular y corriente 
denominación. Pero descuiden, que ya lo tendremos en cuenta desde ahora. Sin necesidad, por 
su parte, de apelaciones a la ley de Imprenta, por lo que a nosotros se pueda referir.”1560 
El 2 de juny, Diario de Ibiza informà que segons les notícies que tenia del resultat de les 
eleccions en els termes de Santa Eulàlia i Sant Joan Baptista no se sabia el resultat total a 
causa dels incidents. Afirmava que segons la topada que hi hagué en el col·legi de Jesús es 
varen perdre o extraviar la documentació i, d'aquest fet, s'havia informat a l'autoritat 
corresponent. Apuntava, a més, que en el terme municipal de Sant Joan, en el col·legi de Sant 
Vicenç figuraven 109 votants d'uns cens integrat per 110 i es creia que hi hagué combinació i 
es pensava denunciar aquest fet a l'autoritat. Així mateix, no podia donar els resultats de Sant 
Joan ni de Santa Eulàlia perquè no s'havia pogut fer l'escrutini en dos col·legis.1561 
El 3 de juny, La Voz de Ibiza, en una crònica titulada significativament “Hay que saber 
perder” matisava algunes informacions de Diario de Ibiza sobre els resultats tant a Santa 
Eulàlia –que informava que havien triomfat 10 republicans centristes i 4 dels altres partits– 
com a Sant Joan Baptista –que havien elegit 8 regidors del Bloc i 4 dels altres partits.– 
Puntualitzava que en el cens del col·legi de Sant Vicenç no figuraven 110 electors com deia 

1557 .- "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, núm. 2.493. Eivissa, dimarts, 2 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1558 .- "El cambio de régimen. Después de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.245. Eivissa, dimarts, 
2 de juny de 1931, pàg. 1 
1559 .- "De politica local", a La Voz de Ibiza, núm. 2.494. Eivissa, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 2. 
L'entradeta de la nota deia: "Con objeto de desvirtuar una informanción tendenciosa que, acerca de las elecciones 
municipales verficadas ultimamente, vió la luz en el "Diario de Ibiza" de ayer." Aquesta nota també va ser 
reproduïda a "Ibiza. Política local", a El Día, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 5. 
1560 .- "Una aclaración", a Diario de Ibiza, núm. 12.246. Eivissa, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 1. 
1561 .- "El cambio de régimen. Después de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.245. Eivissa, dimarts, 
2 de juny de 1931, pàg. 1. 
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Diario de Ibiza equivocadament sinó 138 i el nombre de votants havia estat de 95. Respecte a 
l'incident del col·legi de Jesús, afirmava que “hubo una reyerta que ocasionó accidentes 
desgraciados, co motivo de presentarse algunas protestas. Ha desaparecido la documentación, 
después de verificado el escrutinio y haberse firmado las actas, siendo el resultado de la 
elección el siguiente: El Bloque Republicano Centrista triunfó como lo demuestra que, don 
José Tur Roig obtuvo 139 votos; don Bartolomé Escandell Serra, 141; don Juan Clapés 
Clapés, 140; don José Roig Juan, 139; y don Mariano Torres Planells 131. Los Regionalistas 
de Cambó tuvieron los siguientes: D. José Juan Tur, 106 votos; D. Juan Torres Clapés 103; D. 
Juan Escandell Riera 97; don Antonio Planells Bufí 97 y don Miguel Boned Costa 102. 
Este y no otro fué el resultado de la elección en el expresado colegio de Jesús es el que consta 
en la documentación firmada y que ha desaparecido. El digno Juez de Instrucción don 
Carmelo Miquel, hará lo que corresponde a su sagrada misión, a fin de que aparezcan tales 
documentos y de este modo desaparecerán los resquemores y luchas que pueden dar fatales 
resultados. Hemos de hacer constar por nuestra parte que la veracidad obliga a decir las cosas 
como son, a no tergiversar la verdad. Todo ello lo encontramos impropio e injustificado, y 
principalmente en estos tiempos que corremos de libertad y democracia. Hacer lo contrario es 
volver a aquellos tiempos de caciquismo tan en pugna con el ideal republicano, pues a este 
paso huelga el sufragio universal una de las mas democráticas conquistas modernas. Es 
necesario que la mayor prudencia guíe nuestra actuación y también emplear procedimientos 
acordes con la libertad y democracia que debe imperar hoy día en la vida ciudadana.”1562 
El 4 de juny, Diario de Ibiza, tornava a comentar irònicament la notícia que havia publicat La 
Voz de Ibiza sobre la felicitació de Lluís Tur als regidors de la Dreta Liberal Republicana i del 
Centre. El diari es demanava quins eren aquests regidors i afirmava “porque es de suponer 
que a concejales electos de nuestro Ayuntamiento se refiere la noticia, y entre estos, después 
del comunicado, de que dimos ayer cuenta, que tuvieron a bien dirigirnos once de los mismos, 
sólo caben ya las siguientes filiaciones: Alianza republicana, socialistas u obreristas, 
regionalistas y republicanos del centro. 
Tal vez D. Luis Tur haya decidido inscribir su partido, el antiguo conservador, en la derecha 
liberal republicana, y no tenga todavía noticia de que los seis concejales electos que hasta 
hace pocos días se llamaban conservadores, se han prestado a la lucha, en estas últimas 
elecciones, según confensión propia en dicho comunicado "con el carácter de republicanos del 
Centro.”1563 
 
La proclamació dels regidors electes  
El 4 de juny, dia de l'escrutini i de la proclamació dels regidors electes per part de la Junta 
Municipal del Cens Electoral, Diario de Ibiza reproduïa íntegrament la nota que el 
governador civil Francesc Carreras havia publicat el 30 de maig per ordre telegràfica del 
ministre de la Governació sobre protestes i reclamacions electoral.1564 
Aquell matí, es va reunir la Junta Municipal del Cens Electoral, presidida pel jutge municipal 
Marià Marí,1565 per fer l'escrutini dels comicis del dia 31 de maig i la proclamació de regidors. 
Es varen llegir els articles de la Llei electoral que es referien a l'acte començat i seguidament 

1562 .- "De las elecciones del domingo. Hay que saber perder", a La Voz de Ibiza, núm. 2.494. Eivissa, 
dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 3. 
1563 .- "El cambio de régimen. El escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.247. Eivissa, 
dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 1. 
1564 .- "El cambio de régimen. El escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.247. Eivissa, 
dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 1. 
1565 .- Hi assistiren els vocals Eduardo Sancho, Gabriel Sorà, Enric Ramon, Joan Matutes i Antoni Marí i 
actuà de secretari el que interinament ocupava el càrrec en el Jutjat, Joan Boned. "El cambio de régimen. El 
escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.248. Eivissa, divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 1. 
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es va procedir a l'escrutini i la proclamació dels regidors per districtes. Una vegada acabat el 
recompte i no havent-se presentat cap protesta, es varen extendre els nomenaments.1566  
En l'escrutini de les juntes munipals del cens, tant de Sant Joan com de Santa Eulàlia es 
presentaren diverses protestes amb l'objecte, com comentava La Voz de Ibiza, “sin duda de 
que se tuviera que volver a las andadas.”1567 
 
La constitució dels nous ajuntaments eivissencs 
El 5 de juny, Diario de Ibiza informava aquell dia havia de prendre posssessió els nous 
regidors i que, en tota probabilitat, seria elegit batle Joan Ferrer Hernández.1568 
Tal com estava previst, el 5 de juny, a les 16 h, es va reunir el nou consistori per a procedir a 
la presa de possessió dels regidors elegits el dia 31 de maig. En una sala de sessions plena de 
gent, inicialment presidí la sessió el president de la comissió gestora, Víctor Llombart, i el 
secretari Joan Matutes llegí l'acta de la Junta Municipal del Cens Electoral i després també 
donà lectura al decret que ordenava que en els municipis on no s'havien produït protestes es 
donàs possessió als elegits. El president Llombart es retirà de la presidència i passà a ocupar-
la Joan Torres Juan, que era el regidor que havia obtingut major nombre de vots. 
Seguidament, els regidors electes varen passar a ocupar les cadires de regidors i acte seguit, es 
va procedir a l'elecció de batle, que per 11 vots a favor i 4 en blanc, va ser designat Joan 
Ferrer Hernàndez. Aleshores, aquest passà a ocupar la presidència i li varen ser lliurades les 
insignies del càrrec per part de Torres Juan. A continuació, Ferrer Hernàndez va fer un breu 
parlament, en el qual agraí la designació dels seus companys afirmà que hi havia molt per fer 
donada la situació precària de l'Ajuntament i demanant que tots treballassin en benefici 
general. Després, es va procedir a l'elecció de les tres tinences de batle i resultaren triats, per 
11 vots a favor i 4 paperetes en blanc, Antoni Ramon Gotarredona (1r tinent de batle), Joan 
Torres Juan (2n) i, el tercer Joan Mayans Escanellas, però per 12 vots a favor i 3 paperetes en 
blanc. Com a síndics varen ser nomenats Alexandre Llobet i Antoni Albert. Seguidament, el 
regidor socialista Josep Rosselló va prendre la paraula per protestar enèrgicament contra la 
manera en què s'havia procedit a la designació de càrrecs. Afirmà que li havia causat una 
enorme novetat aquesta votació, ja que esperava que els socialistes, que foren elegits pels 
obrers i els pobres, se'ls hagués reservat un dels primers llocs, bé de batle o de tinent de batle, 
“que bien ganado lo tienen, pues han sido los que han traído a España la República.” El batle 
Ferrer el replicà que havia estat per votació i novament Rosselló va insistir que les votacions 
podien donar lloc a responsabilitats davant el Govern. Aleshores, varen intervenir en la 
discusió Ramon Gotarredona, el batle i Rosselló. Seguidament, s'aixecà el regidor socialista 
Ramon Boned, que afirmà que per dignitat havien de marxar de l'Ajuntament, que farien una 
fiscalització dura i convidà als seus companys a abandonar la sala de plens, com ho feren 
acompanyat del nombrós públic. Finalment, el batle Ferrer aixecà la sessió.1569 

1566 .- "El cambio de régimen. El escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.248. Eivissa, 
divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 1 i "De politica local", a La Voz de Ibiza, núm. 2.496. Eivissa, divendres, 5 de 
juny de 1931, pàg. 3. 
1567 .- "De politica local", a La Voz de Ibiza, núm. 2.496. Eivissa, divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 3. 
Afegia la nota "Se ve que estos señores que ahora protestan no han oido hablar todavía del decreto publicado a 
últimos de Mayo pasado por el ministro de la Gobernación, acerca de la clase, forma y legalidad de las 
reclamaciones que se presenten." 
1568 .- "El cambio de régimen. El escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.248. Eivissa, 
divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 1. 
1569 .- "El cambio de régimen. La sesión del nuevo Ayuntamiento", a Diario de Ibiza, núm. 12.249. Eivissa, 
dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 1. També "En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.497. Eivissa, 
dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2. La crònica, més breu i poc detallada que la de Diario de Ibiza, comentava 
sobre la polèmica pels càrrecs als socialistes que "Y a propósitos del reparto de cargos. Estos, salvo el de 
Alcalde, son puramente honoríficos y ya se sabía de antemano que debían ocuparlos los mismos señores que los 
obtuvieron en el anterior Ayuntamiento. Esta satisfacción que se ha dado a estos señores, a todos dignos de 
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Aquell mateix dia, una comissió de les societats obreres d'Eivissa –integrada per Llorenç Juan 
(president d'El Compañerismo), Josep Tur (vicepresident la Marítima Terrestre) i els regidors 
socialistes Marià Bonet i Josep Rosselló i el republicà Joan Marí–, envià un telegrama al 
governador civil Francesc Carreras, en el qual li manifestava que: “Firmantes que presiden 
Sociedades obreras esta ciudad y representan partido socialista que obtuvo dos puestos en 
elección municipal contra caciquismo monárquico que disfrazan título republicanos centro 
luchando y coaccionando contra coalición republicano socialista protestan enérgica 
respetuosamente nombramiento cargos hecho hoy sesión constitución Ayuntamiento en que 
otorgaronse misma forma que bajo régimen monárquico en elecciones 12 abril 
despojándosenos toda representación ajena intereses Matutes representante March==Stop== 
Sesión hubo gran escándalo dándose vivas(,] mueras y retirandose salón represnetantes 
nuestros sin que podamos responder actitud trabajadores adopten sucesivo visto monopolio 
ejercen falsos republicanos expolatores obreros.= Stop= Rogamos V. E. pronta enérgica 
resolución defienda democracia y clase obrera.”1570 
 
Els ajuntaments de Sant Joan i Santa Eulàlia  
El 13 de juny, el governador civil de les Balears aprovà les eleccions del dia 31 de maig a 
Sant Joan i Santa Eulàlia. Seguidament, els nous ajuntaments s'havien de possessionar.1571 
El dia 16 La Voz de Ibiza1572 i l'endemà, Diario de Ibiza informaven que per ordre del 
governador havien de cessar un dia d'aquests les comissions gestores de Santa Eulàlia i de 
Sant Joan i havien de prendre possessió els regidors elegits el dia 31 de maig.1573 El 17 de 
juny, La Voz de Ibiza comentà que l'endemà prendrien possessió els nous ajuntaments de Sant 
Joan i de Santa Eulàlia.1574 
El 18 de juny, havien de prendre possessió els nous ajuntaments de Santa Eulàlia i de Sant 
Joan, segons informava Diario de Ibiza.1575 El matí del 18 de juny, va prendre possessió 
l'Ajuntament de Santa Eulàlia i s'elegiren els mateixos càrecs que anteriorment, votant en 
blanc els 4 regidors regionalistes.1576 
El divendres, 19 de juny, a les 16 h, es donà possessió, seguint les ordres del governador civil, 
del nou Ajuntament de Sant Joan. El consistori va ser integrat per 8 regidors del Bloc 
Eivissenquista, 3 regionalistes i 1 federal. Va ser elegit batle Joan Marí Escandell –de Can 

merecerla, se ha tomado por el señor Roselló como una descortesía, cosa que lamentamos y que podemos 
asegurar no estaba en el ánimo de ninguno de los concejales que asistian a la sesión. 
 Se debe ir al Ayuntamiento a laborar en pro del bien común, a resolver los dificiles problemas que 
existen pendientes de resolución, no a sembrar alarmas injustificadas por un reparto de cargos que en nada 
aumentan ni disminuyen las atribuciones que tiene todo concejal." 
1570 .- "El cambio de régimen. La sesión del nuevo Ayuntamiento", a Diario de Ibiza, núm. 12.249. Eivissa, 
dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 1. 
1571 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.504. Eivissa, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2 i 
"Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.504. Eivissa, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2. 
1572 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.505. Eivissa, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1573 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1574 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1575 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1576 .- "Los Ayuntamientos foráneos", a La Voz de Ibiza, núm. 2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 
1931, pàg. 2. 

 321 

                                                                                                                                               



 

Tanca.–1577 Així mateix, també prengué possessió el nou consistori de Santa Eulàlia i va ser 
elegit batle Josep Tur Roig –Rafalet.–1578 
 
Les conseqüències dels comicis electorals. La crisi en l'Aliança Republicana 
Davant el fracàs electoral de l'Aliança Republicana en els comicis municipals del 31 de maig, 
ja que dels 4 regidors electes de la conjunció republicano-socialista, solament 1 era republicà, 
el 2 de juny, el Comitè d'Aliança Republicana convocà a tots els afiliats i correligionaris 
d'Eivissa a una reunió pel 6 de juny, a les 21,30 h, en el domicili social. L'objectiu de la 
reunió era tractar sobre la nova organització del partit, ja que havien dimitit els comitès 
provincial i municipal.1579  
En aquell context, la nit del 3 de juny, l'advocat Pere Jasso va emprendre viatge cap a Madrid, 
com a comissionat per l'Aliança Republicana per entrevistar-se en destacats republicans, 
principalment Alexandre Lerroux, al qual pareixien que es volien adherir els republicans 
eivissencs.1580 
Tal com s'havia anunciat, el dia 6, a les 21,30 h, se celebrà la junta general per designar el nou 
Comitè i una vegada iniciada la sessió es va procedir a la votació de càrrecs. Varen obtenir la 
majoria dels vots els candidats Joan Torres Guasch, Joan Morales, Bernat Tur Puget, Josep 
Roselló, Ramon Boned, Pere Jasso, Josep Escandell, Josep Marí Marí i Josep Coll 
Escanellas.1581 Acte seguit, Vicenç Riera Cardona, Josep Serra i Vicenç Antoni Escandell 
varen demanar que es fes el recompte dels votants per les paperetes ja que creien que existien 
més paperetes que socis. Fet el recompte, quadrà. A continuació, Vicenç Riera protestà per la 
forma en què s'havia fet la votació, per ser il·legal i existir coacció, ja que de no existir 
coacció no haguessin triomfat els candidats electes, “por no ser dicha candidatura de la 
confianza de los socios que componen la Alianza republicana.” Es varen adherir al que havia 
manifestat Josep Serra, Jaume Mut, Vicenc Antoni Escandell i molts d'altres.  
Davant aquestes protestes, Joan Morales presentà la dimissió del seu càrrec i proposà que si 
ho trobaven bé els socis es lliuràs a Riera. Aleshores, s'entaulà una forta discussió entre 
Morales i Riera. Puget també presentà la dimissió donat que alguns socis consideraven la 
votació il·legal. Bertazzioli intervingué per afirmar que donat que la majoria de socis no 
estava conforme com s'havia efectuat la votació, se n'havia de fer una de nova. La resposta 
dels electes va ser agafar els capells i absentar-se del local evitant una nova votació que els 
seria adversa. Davant l'actitud “tan antidemocrática” –com assenyalava La Voz de Ibiza– del 

1577 .- "Los Ayuntamientos foráneos", a La Voz de Ibiza, núm. 2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 
1931, pàg. 2 (anunci). Així mateix, foren elegits primer tinent de batle Josep Marí Ferrer —Siré— i 2on tinent de 
batle Antoni Marí Tur —d'en Joan Murens.— "El Ayuntamiento de San Juan", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. 
Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. 
1578 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1579 .- "Convocatoria", a La Voz de Ibiza, núm. 2.494. Eivissa, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 3; 
"Convocatoria", a La Voz de Ibiza, núm. 2.495. Eivissa, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2; "Convocatoria", a La 
Voz de Ibiza, núm. 2.496. Eivissa, divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 2; "Convocatoria", a La Voz de Ibiza, núm. 
2.497. Eivissa, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 2. 
1580 .- "El cambio de régimen. El escrutinio de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.247. Eivissa, 
dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 1. També s'aprofitaria l'estada a Madrid per gestionar algunes millores per a 
Eivissa, especialment la resolució de l'expedient sobre l'Escola Graduada. 
1581 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.250. 
Eivissa, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 1. Aquesta crònica que no reflectia els incidents, assenyalava que 
després de l'elecció dels membres del nou comitè s'havia de procedir a la designació del cap del partit. Així 
mateix, també s'havia d'acordar en assemblea per declarar-se republicans radicals federals. 
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nou Comitè essent tant nombroses les protestes i en la seva majoria per obrers, tot quedà en 
suspens.1582 
El 9 de juny, l'expresident de la Comissió Gestora d'Eivissa i membre del Comitè 
Revolucionari, Víctor Llombart es donà de baixa de l'Aliança Republicana i, aleshores, també 
hi havia rumors que altres significats elements el seguirien. Aleshores, s'apuntava la idea de 
crear a Eivissa el Partit Radical.1583 
Després del resultat de les dues eleccions municipals d'abril i de maig de 1931, els 
ajuntaments de l'illa d'Eivissa, presentaven un clar predomini del Bloc Republicà 
Eivissenquista, dirigits per Pere Matutes i adherits al Partit Republicà de Centre, liderat pel 
financer Joan March. 
Aíxí, els 15 regidors de l'Ajuntament d'Eivissa es distribuïen en 11 del Bloc –6 conservadors, 
5 liberals albistes–, 3 de la Coalició Republicano i Socialista –2 socialistes i 1 republicà– i 1 
del Partit Liberal Regionalista. El consistori de Sant Joan era format per 8 regidors del Bloc, 3 
liberals regionalistes i 1 republicà federal mentre que el de Santa Eugènia l'integraven 10 del 
Bloc i 4 dels altres partits. 
Únicament, no estaven en mans del partit de Matutes els consistoris de Sant Josep –amb 11 
regidors regionalistes i 2 del Bloc– i Sant Antoni –amb 8 liberals regionalistes i 7 del Bloc.–
1584 
 

1582 .- "De la Alianza Republicana", a La Voz de Ibiza, núm. 2.499. Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 
2. 
1583 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.500. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 3 i 
"Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.500. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 3. 
1584 .- "El cambio de régimen. Después de las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.245. Eivissa, dimarts, 
2 de juny de 1931, pàg. 1 
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6. LES ELECCIONS DE DIPUTATS A CORTS CONSTITUENTS DEL 28 DE JUNY 
DE 1931 
 
6.1. Introducció 
El Govern Provisional anuncià que una de les seves primeres mesures havia de ser la 
convocatòria d'eleccions a Corts Constituents, que s’havien d'encarregar d’elaborar una 
Constitució i una legalislació que introduís reformes democratitzadores a l’Estat. El 3 de juny 
de 1931, el Govern Provisional decretà la convocatòria d’aquests comicis per al dia 28 de 
juny.1585 
Dos dies després, el ministre de la Governació, Miguel Maura, decretà algunes normes 
generals sobre les eleccions de diputats a Corts Constituents, que s'havien de verificar d'acord 
amb el Cens electoral, rectificat d'acord amb el decret del Ministeri de Treball i Previsió del 
25 d'abril de 1931, però respectant la divisió vigent de seccions electorals, encara que algunes 
d'elles a causa principalment de la rebaixa d'edat per a prendre part en les eleccions, rebassàs 
el nombre dels 500 d'electors com a màxim per a cada secció que assenyalava l'article 23 de la 
Llei electoral. També arran que les eleccions s’havien de verificar per circumscripcions 
provincials enlloc de districtes electorals, en les províncies de les Balears i de Santa Cruz de 
Tenerife la proclamació de candidats i els escrutinis generals s'havien de fer davant les juntes 
provincials del Cens electoral de Palma i de Santa Cruz de Tenerife, respectivament. Per això, 
per aquests comicis quedà suspès el funcionament de les seccions corresponents de les juntes 
de Menorca i d'Eivissa, respecte a la província de les Balears. A més, el nombre de 
circumscripcions electorals i de diputats per cada una d'elles s'havien d'elegir-se segons les 
dades de la Direcció General de l'Institut Geogràfic Cadastral i d'Estadística prenent com a 
base els avanços dels cens de població de 1930. Així, les illes Balears havien d'escollir 7 
diputats –5 per a la majoria i 2 per a la minoria.–1586  
En aquests comicis a les Balears, cada elector podia votar cinc candidats amb llistes obertes, 
fet que motivava que uns candidats aconseguissin més vots que d’altres. 
El 6 de juny, la Junta Central del Cens Electoral envià una circular als presidents de les juntes 
provincials en la qual informava que el Govern Provisional havia acordat comunicar als 
presidents de les juntes del cens electoral que en els pobles en què no es pogués verificar el 
diumenge dia 7 la designació d'adjunts de les meses electorals, es fes el dijous 11 de juny.1587 
El 8 de juny, el ministre de la Governació envià una circular –núm. 95– a tots els governadors 
civils, al director general de Seguretat, al delegat del Govern en Menorca i als delegats 
governatius de Ceuta i Melilla donant un conjunt d’instruccions sobre les properes eleccions, 

1585 .- El servei telegràfic de Madrid del diari La Almudaina informà que el decret de convocatòria de les 
Corts Constituents deia que es reunirien en una sola cambra –elegida per sufragi popular directe- per a 
l'organització de la República en el Palau del Congrés el 14 de juliol. El 13 de juliol, a les 19 h, s’havia de reunir 
la Junta preparatòria dels diputats electes. Les Corts estarien investides del més amplis poders constituents i 
legislatius i davant seu el Govern Provisional declinaria els poders. Les eleccions s'havien de celebrar, d'acord 
amb el decret del 8 de maig de 1931 i la llei electoral de 1907, el diumenge 28 de juny i, en cas d'haver-hi segona 
volta, s’havia de fer el 5 de juliol. La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 4.  
1586 .- Decret del Ministeri de la Governació, signat a Madrid el 5 de juny de 1931, pel president del Govern 
Provisional Niceto Alcalá-Zamora y Torres i el ministre de la Governació Miquel Maura. Reproduït a 
"Ministerio de la Gobernación. Decreto", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, núm. 10.064. Palma, 
dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 1; "La convocatoria de Cortes Constituyentes", a El Día, dissabte, 6 de juny de 
1931, pàg. 3; "El número de circunscripciones y el de diputados que podrán ser elegidos por cada una de ellas ", 
a El Día, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 5. 
1587 .- "Para las Cortes Constituyentes", a La Almudaina, diumenge, 7 de juny de 1931, pàg. 2; "La 
designación de ajuntos. Para las Cortes Constituyentes", a El Día, diumenge, 7 de juny de 1931, pàg. 2; "Para las 
Cortes Constituyentes", a Correo de Mallorca, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 3; "Notas políticas", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.501. Eivissa, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2. 
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bàsicament adreçades a garantir la neutralitat “absoluta” en la contesa electoral, limitant tota 
la seva actuació al sosteniment de l’ordre públic i al compliment estricte de la llei.1588  
L'11 de juny, el governador civil Carreras, després de tornar de la seva visita a Menorca, 
contestà a les preguntes dels periodistes sobre els candidats a les Corts Constituents. El 
governador afirmà que "oficialment" no sabia res, s'havia de mantenir neutral i no havia 
d'intervenir en les candidatures. Afegí, però, que li havien comunicat que el ministre de la 
Guerra, Manuel Azaña, havia oferit el seu nom per a la candidatura de la Conjunció 
Republicano-Socialista que es presentaria per a les Balears.1589  
Novament, el 17 de juny, el ministre Miguel Maura envià una circular –núm. 99– a tots els 
governadors per demanar-los que el diumenge dia 21, una vegada acabada la reunió de la 
Junta Provincial del Cens per a la proclamació de candidats a diputats, s’enviàs un telegrama 
urgentíssim, comunicant el nombre total de candidats proclamats, –“pero como algunos de 
ellos solo se proclamarán a los efectos de facilitar a otros Interventores de Mesas, en dicho 
telegrama a continuación de la cifra total de los proclamados se expresará el número exacto de 
los que irán a la lucha.”1590 
El 18 de juny, el governador civil Carreras publicà al Boletín Oficial de la Província de 
Baleares el telegrama, datat el dia anterior, del ministre de la Governació.1591 Així mateix, el 
fiscal general de la República publicà una circular adreçada a tots els fiscals de les audiències 
amb instruccions relatives a les properes eleccions generals.1592 

1588  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN; "Política. Instrucciones 
a los gobernadores civiles ante las próximas elecciones", a El Día, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Instrucciones a los gobernadores civiles ante las próximas elecciones", a Correo de Mallorca, dijous, 11 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1589 .- "Gobierno Civil. Elecciones",  a El Día, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1590 .- S'advertia que el telegrama s'havia d'ajustar al model següent: "En reunión celebrada hoy por Junta 
provincial Censo electoral se han proclamado tantos (en letras) candidatos. De ellos irán a la lucha tantos (en 
letras), cuya filiación política es la siguiente: Acción Republicana; Alianza Republicana; Al servicio de la 
República; Conjunción Republicano socialista; Republicanos; Socialistas; Republicanos Radicales; Radicales 
socialistas; Derecha Republicana; Izquierda Republicana; Federales; Nacionalistas; Autónomos; Reformistas; 
Agrarios; Gremiales-Obreros; Sindicalistas; Comunistas; Católicos; Jaimistas; Monárquicos; Acción Nacional; 
Independientes é Indefinidos. A continuación de cada grupo político de los expresados pondrá en letra el número 
de los candidatos proclamados.” Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1591 .- "El decreto de este Ministerio del día dos del corriente autorizando a los Ministros de la República 
para hacer nombramientos y separaciones de funcionarios administrativos se refiere extrictamente a las 
facultades ministeriales y no suprime la vigencia del artículo 68 de la Ley Electoral por lo que respecta las 
Autoridades de Administración Local por lo que debe V. E. hacer presente a todas las Autoridades locales de esa 
provincia que continúa en vigor dicho artículo de suerte que incurrirán en las sanciones previstas en el artículo 
67 de la mencionada Ley las Autoridades locales que desde la fecha de convocatoria de la elección para las 
Cortes Constituyentes hasta que estas hayan terminado promuevan expedientes gubernativos de denuncias[,] 
multas[,] atrasos de cuentas propios montes pósitos o hagan nombramientos separaciones[,] traslados o 
suspensiones de empleados[,] agentes o dependientes de las Corporaciones locales según prevé el mencionado 
artículo 68 advirtiéndoles además que las separaciones[,] traslado o suspensiones acordadas y no notificadas a 
los interesados antes del período electoral no podrán llevarse a cabo durante dicho período sino en los casos y en 
las formas exepcionales definidos en este número." "Política. Una circular", a El Día, dissabte, 20 de juny de 
1931, pàg. 2. 
1592 .- "La circular contiene la excitación a una rigurosa vigilancia de las leyes y se recuerdan los artículos 
62 a 74 de la ley Electoral de 8 de Agosto de 1907, que definen y sancionan las especies típicas de tal clase de 
delincuencia caracterizada por falsedades, corrupciones, fraudes, infidencias, cohechos, coacciones, etcétera., 
incidencias sobre los actos preparatorios y operaciones relacionadas con la emisión del voto. Se encarece a los 
fiscales que tan pronto conozcan, ya de oficio, ya a excitación de parte –muy singularmente a moción de 
autoridades gubernativas– de cualquiera transgresión del orden penal electoral, interpongan la correspondiente 
querella criminal, en la que soliciten con aquella máxima severidad legal exigida por la índole de cada caso 
concreto los pronunciamientos adecuados respecto a la situación personal de los presuntos culpables. Se encarga 
también a los fiscales que pongan especial cuidado en promover las acciones pertinentes siempre que se atentare 
contra el Gobierno provisional de la República o el régimen jurídico establecido, o contra sus autoridades y 
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El 18 de juny de 1931, a les 19 h, el ministre de la Governació envià una nova circular 
telegràfica –núm. 100– als governadors civils de totes les províncies en la qual manifestava: 
“Si tiene V.E. que elevar a este Ministerio alguna propuesta de nulidad en los expedientes de 
protesta por las ultimas elecciones municipales, sirvase remitirlas sin dilación y con toda 
urgencia. Si el próximo lunes no obran en poder de este Ministerio los expedientes que 
proceda, se entenderán convalidadas automáticamente las elecciones protestadas, debiendo 
tomar posesión Concejales electos aunque V.E. hubiera propuesto nulidad.”1593 
L'horabaixa del 20 de juny, el governador Carreras va resoldre suspendre la manifestació que 
s'havia anunciat per la Conjunció Republicano-Socialista com a protesta per la campanya que 
es feia contra el governador, que s'havia de formar a la sortida del míting electoral que s'havia 
de fer el matí del dia 21 en el Teatre Balear. Així mateix, suspengué una altra manifestació 
que s'havia de dur a terme el dia 21, al matí, per una societat de la barriada de la Soledat que, 
des de la barriada havia d'anar fins a la plaça de Cort amb l'objectiu de recaptar fons per 
destinar-los als obrers aturats.1594  
El 23 de juny, el governador civil Carreras contestà als periodistes sobre el rumor que el 
ministre de la Guerra Manuel Azaña havia retirat la seva candidatura per a les Balears i els 
digué que era fals. Així mateix, els comunicà que respecte als comicis, tot es desenvolupava 
amb normalitat i el diumeng prendria les oportunes mesures per garantir l'ordre i la lliure 
emissió del vot.1595 
El 26 de juny, el governador civil Carreras informà a la premsa que en dies passats havia 
rebut la visita de diferents persones que li havien formulat reclamacions per no haver estat 
incloses en les llistes del cens electoral, tot i la reclamació formulada davant els tribunals del 
cens electoral, desitjant per creure-ho de dret, que se'ls autoritzàs l'emissió del vot en els 
comicis del dia 28 de juny. A més, informà que s'havia dirigit al director general de l'Institut 
Geogràfic Cadastral i d'Estadística de Madrid1596 i que aquest li havia contestat que, d'acord 
amb el que establia el decret del 25 d'abril, "sin perjuicio de que se instruya el expediente 
correspondiente para averiguar las causas de las omisiones en las listas si las hubiera y exigir 
las responsabilidades." Arran d'aquesta contestació, es negava l'emissió del vot als reclamants 
i a tots els que no estassin inclosos en les llistes del cens.1597 

agentes, ora mediante actos de violencia, ora reticentes o insidiosos, lo mismo si lo fueran de palabra, desde 
cualquiera clase de tribuna, incluso la confesional, o por escrito, así como en manifestaciones apologéticas y 
emblemáticas de regímenes ilegales, cuando se tienda al socaire de tales exhibiciones y excitaciones a producir 
subversión y desorden de la paz pública y ocasionar menoscabo y descrédito de la República." "Política. Una 
circular del Fiscal de la República", a El Día, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. També "Circular del fiscal de 
la República sobre elecciones", a Correo de Mallorca, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 3. 
1593  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1594 .- "Manifestaciones suspendidas", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 3; "Del 
Gobierno civil. Manifestaciones suspendidas", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2. 
1595 .- "Gobierno civil. Un poco de elecciones", a El Día, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3; "Del 
Gobierno civil", a Correo de Mallorca, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2; "El cambio de régimen. Los Srs. 
Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de 
juny de 1931, pàg. 1. 
1596 .- Li havia enviat un telegrama que deia: "Habiéndose producido reclamaciones por individuos que a lo 
que parece, se presentaron a los Tribunales del Censo Electoral en los días debidos, pidiendo su inclusión en las 
listas del Censo y no encontrándose ahora en las mismas, ruégole indique si tales electores podrían votar el 
próximo domingo, acreditándose claramente que su no inclusión en tales listas fué debido a mala interpretación 
de lo ordenado por el Tribunal del Censo Electoral respectivo, bien exhibiendo la papeleta que fué entregada, 
bien viendo que figuraban enlas listas que se sacaron del Censo de Población y en ellas se hizo constar su 
presentación ya que no pudieron los interesados reclamar con anterioridad por no haber expuesto antes las listas 
al público y creer que habían sido incluídos." "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, 
dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1597 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
"Gobierno civil", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
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El governador també aclarí que havia redactat un ban que es publicaria en el Boletín Oficial i 
es fixaria en els llocs públics de Palma, demanant als veïns que es mantinguessin dins la 
major serenitat perquè cada un pogués emetre lliurament el seu vot. A més, havia pres les 
mesures necessàries per evitar qualsevol intent d'alteració de l'ordre i castigar els 
promotors.1598 
El 26 de juny de 1931, el governador civil, Francesc Carreras, a través d'un número 
extraordinari del Boletín Oficial de la Provincia de Baleares, es dirigí als electors de les 
Balears, dient: 
"Ciudadanos: 
Esta palabra nunca usada por mí con mayor reverencia ni con más emoción que en el 
momento presente, implica en su total eficacia expresiva, imperativos deberes de conciencia y 
una especial disposición de ánimo. La más destacada función de la ciudadanía es sin disputa 
la emisión del sufragio, y en este acto soberano en el cual el Pueblo dueño de si mismo y de 
sus destinos, expresa su voluntad, adquiere ahora, en los Comicios, convocados para el 
domingo 28 de los corrientes, una trascendencia insólita derivada de la misión que al 
Parlamento constituyente incumbe, cual es la de dotar a nuestro País de un Código 
fundamental, al amparo de cuyos preceptos convivamos en paz los españoles de todas las 
ideologías políticas y de todos los credos sociales. Desde hace largos años esta será en España 
la primera vez en que el sufragio logre su plena virtualidad, libre de las mixtificaciones y 
corruptelas que en épocas pasadas le falsearon y degradaron. Pese a todas las vicisitudes e 
incidencias en último resultado ocurrirá ahora y en lo porvenir lo que el Pueblo quiera. Y a 
este objetivo, al de que prevalezca explendorosa la voluntad popular, hemos de dedicar todos 
nuestros esfuerzos y todos nuestros desvelos, conscientes de nuestro deber y de nuestra 
responsabilidad cuantos asumimos funciones de Gobierno. Yo ruego por tanto a los 
ciudadanos de las Baleares, que colaboren conmigo para que la jornada del próximo domingo, 
pese a la inevitable y redentora tensión política que ha de presidirla, transcurra apasiblemente. 
La confianza en la Autoridad y en quienes la encarnan, es característica del hombre 
civilizado. Solo quienes vivan lejos de todo núcleo urbano y de todo influjo cultural defienden 
por sí mismo lo que estiman su derecho y se toman por su mano la justicia. 
Confiad, pues, en mi. Ciudadanos de las Baleares, para defender lo que os pertenece como 
hombres y como españoles. Y pensad, sobre todo que los eminentes cometidos que a nuestra 
Patria le están reservados en la marcha evolutiva del mundo, han de hallar en nosotros su 
razón de ser y su impulso primario. Austeros y serenos, a la altura de las obligaciones de 
nuestra perentoria y acuciante realidad nacional, los Ciudadanos de las Baleares hareis posible 
que las funciones de mi cargo en esta Provincia se desenvuelvan libres de todo impetu 
represivo, y saturados, en cambio, de un espíritu ecuánime y patriarcal."1599 
El 27 de juny, el governador civil Carreras féu manifestacions als periodistes sobre els 
comicis generals. Afirmà que, d'acord amb la circular publicada, esperava que les eleccions 
oferissin una demostració plena de la conciència amb el que el poble lliure i sobirà exercia els 
seus drets. A més, comentà que havia pres les mesures necessàries per garantir la lliure 

1598 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
També "Gobierno civil. Una circular sobre elecciones", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1599 .- "Gobierno Civil", a Boletín Oficial de la Provincia de Baleares (extraordinario). Palma, divendres, 26 
de juny de 1931, pàg. 1. També fou reproduït, sota el titular "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La 
Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Circular del Gobernador", a El Día, dissabte, 27 de 
juny de 1931, pàg. 2: "Las elecciones de mañana. Circular del Gobernador", a Correo de Mallorca, dissabte, 27 
de juny de 1931, pàg. 1: "Alocución del Gobernador Civil", a La Voz de Menorca, núm. 8.398. Maó, dissabte, 27 
de juny de 1931, pàg. 3; "De Política. Circular del Gobernador",  a La Voz de Sóller, dissabte, 27 de juny de 
1931, pàg. 4; "Notas de la Alcaldía", a La Voz de Ibiza, núm. 2.516. Eivissa, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 
2. 
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emissió del sufragi i per evitar qualsevol desordre.1600 Així mateix, recordà els preceptes de la 
llei electoral que indicaven que l'autoritat en els col·legis era del president de la mesa i féu 
una crida, especialment als republicans i socialistes, per tal que coadjuvassin perquè la 
contesa electoral es desenvolupàs sense aldarulls.1601 
L'horabaixa del 27 de juny, el batle de Palma, Llorenç Bisbal, arran que determinats empleats 
de l'Ajuntament recomenaven als obrers que treballaven per compte del municipi una 
determinada candidatura, convocà a tots els obrers en la sala de plens per manifestar-lis que 
per a l'emissió del vot no havien d'atendre cap recomenació, quedant en completa llibertat i 
sense por a repressàlies de cap tipus.1602 

6.2. Les candidatures  
El 9 de juny, hi havia rumors que en els comicis a Corts Constituents a les Balears es 
presentarien tres candidatures: una de dretes –integrada per la Dreta Liberal Republicana, els 
partits Regionalista i Autonomista, la Concentració Republicana, la Dreta Social i, 
probablement, el Partit Conservador–; una altra de la Conjunció Republicano-Socialista, i una 
tercera dels antics liberals, convertits en republicans de Centre –que tot i les negociacions no 
faria part de la candidatura de dretes–, que optarien a les minories.1603 
L'11 de juny, el corresponsal a Madrid del Diario de Barcelona escrivia que en les tertúlies 
madrilenyes s'apuntava que la futura composició dels 485 diputats de les Corts Constituents 
es repartirien de la manera següent: 120 diputats d'Aliança Republicana i radicals de Lerroux, 
98 radicals socialistes, 90 de la Dreta Republicana, 85 socialistes, 45 catalans partidaris de 
l'Estatut regional, 9 republicans demòcrates i 38 independents, dreta catòlica i antics 
monàrquics.1604 

6.2.1. La Concentració de Dretes 
Les dretes es presentaren dividides i desconcertades en aquests comicis, però la candidatura 
conservadora més important va ser la Concentració de Dretes. 
El dimarts, 9 de juny, a les 20 h, el Centre Conservador celebrà una junta general per tractar 
sobre la presentació de candidats a les eleccions a diputats a Corts.1605 A més, d'acceptar la 
renúncia de les juntes administrativa i directiva del Centre Conservador, es decidí nomenar 
una nova directiva i un directori polític –integrat per Joan Aguiló Valentí, Guillem Borràs 
Palmer, Joan Fortuny Dezcallar, Jaume Guasp Perelló, Gabriel Llobera Amer, Joan Massanet 
Moragues i Antoni Moncada Cànaves de Mosa–, que quedava facultat per fixar el nombre de 
candidats i les possibles aliances de la formació política amb els altres partits.1606 
El 8 de juny, arribà a Palma, via d'Alcúdia, el vicepresident del Consell del Treball i de la 
Comissió Mixta Arbitral Agrícola, el menorquí Josep Maria Ruiz Manent –que tenia 

1600 .- Assenyalà que "tiene dadas órdenes terminantes para que las autoridades de su mando impiden el que 
sean usadas porras ni armas de ninguna clase y al que contravenga esta su disposición sea detenido y entregado a 
los tribunales." "Gobierno civil. El Gobernador y las elecciones", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 
2. També "Del Gobierno civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2.  
1601 .- "Política. Oficina electoral", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2. 
1602 .- "Municipales. El Alcalde y las elecciones", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 3. 
1603 .- "Política local. Una candidatura de derechas y Concentración Republicana", a La Almudaina, 
dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. Candidaturas", a Correo de Mallorca, dimecres, 10 de juny 
de 1931, pàg. 1. 
1604 .- "Política. La composición de las Constituyentes", a El Día, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1605 .- La nota, reproduïda del diari La Ultima Hora, comentava que "Reina entre los elementos 
conservadores, con motivo de la convocatoria de la Junta General, gran entusiasmo." "Política local", a La 
Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. Los conservadores", a Correo de Mallorca, 
dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2 (convocatòria). 
1606 .- "Política local. Reunión del Partido Conservador", a La Almudaina, dimecres, 10 de juny de 1931, 
pàg. 2; "Política. La reunión de los conservadores", a El Día, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 4; "Política 
local. Reunión del partido conservador", a Correo de Mallorca, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
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instruccions del Comitè Central de la Dreta Liberal Republicana– per presentar candidatura en 
els comicis a diputats. En el port d'Alcúdia, Ruiz Manent s'entrevistà amb el governador civil 
Carreras i amb el seu oncle i delegat del Govern a Menorca, Joan Manent.1607 El 17 de juny, el 
setmanari La Veu de Mallorca publicà una entrevista al candidat Josep Maria Ruiz Manent en 
la qual exposava la seva aposta perquè la futura Constitució republicana fos federal,1608 
l'optimisme davant el problema religiós,1609 el decret de bilingüisme,1610 l'autonomia de les 
Balears1611 i la pervivència del caciquisme.1612 
El mallorquí Joan Estelrich, resident a Barcelona, en una entrevista al diari La Veu de 
Catalunya –després del retorn del viatge polític a Mallorca– feia un conjunt de comentaris 
sobre les forces autonomistes i regionalistes a Mallorca, els partits que tenien força 

1607 .- "Ruiz y Manent en Palma", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. 
Llegada del señor Ruiz Manent", a Correo de Mallorca, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 1. 
1608 .- "Crec que la República ha d'esser federal, per dos motius. En primer lloc perqué Espanya está feta 
d'un conglomerat de pobles de tal naturalesa que és impossible que mai, encara que durassim quatre o cinc mil 
anys, es conseguís la unió. No hi ha cap geni regional preponderant que pugui absorbir els altres. El geni castellá 
que és tan magnífic, que dominà mig món durant dos segles, no va conseguir dominar efectivament algunes parts 
d'Espanya i ara, encara que aquest geni castellá evidentment es rejoveneix i dóna proves interessantíssimes de 
tornar estar en puixança es troba amb que paral·lelament a aquesta pujada seva, hi ha la del geni de la llengua 
catalana, i almenys durant els anys de nova constitució de l'Estat que començam no serà possible que un venci al 
altre. Per tant, com que el viure no admet solució de continuïtat i és impossible esperar aquesta constitució molts 
anys sinó que l'han de fer pel Juliol, el federalisme s'imposa. Ara bé, aquest federalisme no ha d'ésser el 
quadriculat doctrinari dels federals d'antany sinó que ha d'ésser molt desigual, cosa fácil de demostrar amb un 
mapa davant; però és innecessari aquesta experiència. Basta dir, per exemple, que, si per fer federalisme 
dividíssim i destroçàssem la perfecta unitat de tots els països de llengua castellana hauríem fet un crim. No hi ha 
d'haver més Estats que aquells que determinin les àrees respectives de les llengües, i, com dos casos 
excepcionals, per llur especial situació geogràfica, Balears i Canàries. El segon motiu és perque amb aquest 
principi d'unitat de llengues es pugui arribar un dia, quant la realitat sigui ja madura, a fer que l'obstacle 
geogràfic que separa Balears de la seva germana de llengua, desaparesqui en quan sigui possible, i el cas federal 
de les Illes es torni un senzill cas autonòmic. Es impossible preveure el sentit de la futura Constitució. Sens dubte 
la majoria dins les Corts serà francament d'esquerra, però mai es pot preveure el resulta[t] quan una minoria forta 
i decidida constituïda per homes intel·ligents faci front a n'aquell excés de forces. Jo estic ben cregut de que un 
centenar de diputats catòlics a la moderna poden conseguir l'absoluta llibertat religiosa amb totes les 
conseqüències. Si no hi són aquests diputats o són flacs d'esperit, la culpa serà dels catòlics." "Reportatges de 
«La Veu de Mallorca»", a La Veu de Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de juny de 1931, pàgs. 1-2. 
1609 .- Ruiz Manent afirmava "quant al problema religiós, per conseqüència, som bastant optimista. Una part 
de les esquerres no en farà d'aquest problema la seva bandera principal com fins ara, sinó que, conscients de la 
força de l'esperit religiós, maldarán per trempar la força excesivament anti-clerical d'altres grups. Entre el 
programa catòlic i l'anti-catòlic hi haurà, crec, un pensament moderat que faciliti una Constitució respectuosa 
amb l'Iglésia i esper que prou ampla perqué la llibertat católica sigui un fet." "Reportatges de «La Veu de 
Mallorca»", a La Veu de Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1610 .- Ruiz Manent afirmava "Poc puc dir sobre aquest punt, sinó és que el Ministre d'Instrucció em digué 
estat dispost a la concessió del Decret; per altra part no cal dir que aquesta concessió del bilingüisme escolar em 
sembla naturalíssima." "Reportatges de «La Veu de Mallorca»", a La Veu de Mallorca, núm. 24. Palma, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2.  
1611 .- Manifestà que "concec els desitjos dels autonomistes i em sembla que estan ben encarrilats. Aquesta 
seria qüestió a tractar entre les tres illes. Menorca i Eivissa volen una autonomia amplíssima i volen al mateix 
temps, una vegada en possessió d'aquesta autonomia, entendre's amb Mallorca que, al capdavall, está al mig de 
totes dues."   
1612 .- Ruiz Manent afegí que "l'impressió me la call, perquè empraria els números de «La Veu de Mallorca» 
durant un mes. L'únic que dic és que si la gent de trenta a quaranta cinc anys es fa càrrec de que és ella la qui ha 
de dur la política i no els seixantins, al cap de sis mesos no hi haurá caciquisme a Mallorca Jo tenc pels 
mallorquins una extraordinària admiració. Així com nosaltres, els menorquins, som concentrats, vosaltres sembla 
que estigueu sempre disposts a fer focs artificials; res no he vist al món de més empenta que els mallorquins, 
però, no més, ni he trobat fins ara tres o quatre que hagin volgut fer honor absolut a n'aquest temperament 
privilegiat. Si tots els mallorquins es poguessin midar la força interior enorme que porten, intel·lectual i física, 
assistirieu a un vertader miracle de transformació." "Reportatges de «La Veu de Mallorca»", a La Veu de 
Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 

 329 

                                                 



 

electoral,1613 la determinació de la lluita electoral i els candidats,1614 a més de les principals 
reivindicacions illenques.1615  
En principi, hi hagué contactes per arribar a formar una candidatura de dretes i concentració 
republicana, formada per la Dreta Liberal Republicana –encapçalada a nivell estatal per 
Niceto Alcalá-Zamora i Miguel Maura–, els partits Regionalista i Autonomista, la Dreta 
Social, el partit de Concentració Republicana i, probablement, també el Partit Conservador.1616  
El 12 de juny, La Almudaina informava que l'arribada a Palma del delegat de la Dreta Liberal 
Republicana, Josep Maria Ruiz Manent, havia produït una gran animació política. Comentava 
que la conjunció republicano-socialista de Mallorca “no les ha dado cabida, por ser esa 
conjunción no la dimanante de la conjunción republicana-socialista que forma el Gobierno 
provisional, sino integrada solamente por federales y socialistas.” Davant aquesta exclusió, la 
Dreta Liberal Republicana feia comptes presentar com a candidat per les Balears el menorquí 
Josep Maria Ruiz Manent, que es proposava anar a la lluita electoral formant una candidatura 
de dretes.1617 Davant aquesta situació, havien sorgit diferents possibles pactes: d'una banda, 
anar a les eleccions units els regionalistes-autonomistes, la Dreta Social, la Dreta Liberal 
Republicana i els conservadors, presentant tres candidats; una altra, formar una coalició per 
tres llocs, un per als republicans de Centre, un altre per als regionalistes-autonomistes i un 
tercer per als conservadors, quedant quatre llocs pels federals i socialistes, amb la finalitat que 

1613 .- Estelrich afirmava "el nostre, autonomista-regionalista; els verguistes (antics liberals i conservadors) 
d'en March; i la conjunció federal-socialista. Hi ha, naturalment, petites agrupacions més o menys afins a cada 
un dels tres grups essencials; republicans no federals, dreta liberal republicana, dreta social i integristes." "La 
política a Mallorca", a La Veu de Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1614 .- Estelrich continuava dient "Encara és una incògnita. Cada un dels tres grups essencials pot aspirar a 
les majories. Cada un, també, pot perdre àdhuc les minories. Hi ha recentment la tendència a l'aliança merament 
electoral de la gent liberal i d'ordre per assegurar la victòria sobre la candidatura federal-socialista." Sobre 
l'actuació dels autonomistes-regionalistes, assenyalava que "els nostres sembla que lluitaran dins l'aliança, encara 
que hauran de vèncer molt justificats escrúpols." A més, sobre els candidats indicava que "l'advocat Bartomeu 
Fons, home actiu, eloqüent i de bella carrera política, pels autonomistes-regionalistes. Ajudarem també el bon 
amic, antic redactor de «La Veu», Josep M. Ruiz Manent, com a menorquí, catòlic, autonomista i republicà de 
dreta; es presenta com a dreta liberal republicana. Les nostres reivindicacions trobaran en aquests dos homes els 
defensors més entusiastes." "La política a Mallorca", a La Veu de Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de 
juny de 1931, pàg. 2.  
1615 .- Finalment, Estelrich assenyalava que "es concretaran en un projecte d'Estatut autònomic per a les 
Illes. L'autonomia que es desitja és una autonomia moderna, de tipus regional, amb ampla descentralització 
d'unes illes respecte les altres. Per no suscitar recels ni gelosies, la iniciativa de la preparació de l'Estatut i la 
convocatòria de l'Assemblea que ha de discutir-lo i aprovar-lo, ha de partir d'alguna entitat econòmica o cultural, 
neutra en política, o també d'alguna corporació popular. Al meu entendre l'Assemblea hauria d'estar formada 
simplement per unes quaranta persones: vint que representessin els ajuntaments i les corporacions i societats de 
tota mena; vint més designades pels distints partits politic, sense cap exclusió. En principi l'Estatut compta amb 
l'ajut dels autonomistes-regionalistes, els federals i els socialistes." "La política a Mallorca", a La Veu de 
Mallorca, núm. 24. Palma, dimecres, 17 de juny de 1931, pàgs. 2-3.  
1616  .- "Política local. Una candidatura de derechas y Concentración Republicana", a La Almudaina, 
dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2. 
1617 .- La notícia deia que "El Sr. Ruiz y Manent encontró cordial acogida en los elementos regionalistas y 
autonomistas, en la Concentración republicana y en la Derecha social. También parte de los elementos del 
partido conservador se mostraban propicios a la unión, mientras otros se inclinaban a una inteligencia con los 
antiguos liberales, hoy republicanos del Centro. 
 Para presentar una candidatura de más ancha base, o sean cinco candidatos, se invitó al jefe de los 
republicanos del Centro, con la venia de los regionalistas que ante la gravedad de la hora borraban hondas 
diferencias, y para no ser un obstáculo para la unión ofreció retirarse el representante de la Concentración 
republicana. Los republicanos del Centro negáronse a formar en la candidatura por ser su propósito no luchar 
contra el Gobierno, limitándose a presentar candidatos para los dos puestos de minorías, dando razones que 
comprendieron y admitieron como lógicas, los que les habían invitado." "Política local", a La Almudaina, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. Reproduït a "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.504. Eivissa, 
diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2. 
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no hi hagués lluita, ja que a Manuel Azaña, presentant-lo per Madrid, no li feia falta l'acta de 
les Balears. A més, també s'apuntava la possibilitat que en el cas que el Partit Conservador 
decidís anar a la lluita unit amb els antics liberals, les dretes es veurien suficientment 
amparades i representades pel que s'atorgàs al Partit Conservador i optarien per l'abstenció, 
amb la finalitat de no dividir les forces conservadores. Així estava el panorama polític l'11 de 
juny.1618 
El diumenge, 14 de juny, la Dreta Liberal Republicana celebrà una junta general 
extraordinària en el local social del carrer de la Samaritana, núm. 1, per tractar els pactes de 
les properes eleccions.1619 L'endemà, Antoni Palmer Rosselló féu pública la carta de renúncia, 
datada el dia 12, que havia enviat al president de la Dreta Liberal Republicana de Palma.1620  
Però, el 15 de juny, la junta general del Partit Conservador discutí una proposició a favor de la 
coalició del partit amb les dretes. Després d’una llarga discusió per definir quins eren els 
partits que s’havien de definir com a dretans, s’acordà que “no debía considerarse como tal 
para los efectos de coalisión[sic] la del partido del centro, o sea los que eran antes liberales.” 
Per tant, s’apuntava que es podia fer coalició amb la Dreta Social, el Partit Regionalista, el 
Partit Autonomista i la Dreta Liberal Republicana.1621 El 15 de juny, a les 18 h, la Dreta Social 
celebrà junta general extraordinària.1622 Novament, el dia 18 aquest partit tornà a fer una nova 
junta general "para tratar de asuntos de verdadero interés."1623  
A la nit del 15 de juny, es donava gairebé per tancada la coalició de dretes, que estaria 
formada solament per tres candidats: l’advocat i notari Josep Socias Gradolí, l’exmaurista i 
regionalista Bartomeu Fons Jofre de Villegas i l’advocat ciutadellenc Josep Maria Ruiz 

1618 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1619 .- "Política local. Derecha Liberal Republicana", a La Almudaina, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2, 
publicà la convocatòria de la reunió, signada pel secretari Antoni Palmer Rosselló. També "Política. Derecha 
Liberal Republicana", a El Día, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. Derecha Liberal 
Republicana", a Correo de Mallorca, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1620 .- Antoni Palmer exposava que "atendiendo al principio que cada cual debe de estar en su lugar y 
considerando que el mío no es precisamente en un partido de Derecha, dado el carácter –simbólico– podríamos 
decir, que esta palabra ha ido tomando a medida que los acontecimientos se han ido precipitando en la vida 
nacional; y en atención a que esta Derecha Liberal Republicana no ha derivado hacia la dirección, que todos los 
que como yo esperaban se enfocaría, a medida que el régimen republicano iría avanzando, sino que, antes al 
contrario, parece que tiene puesto su rumbo hacia otros derroteros, como puede deducirse fácilmente del espíritu 
de las gestiones que estos últimos días se han llevado a cabo con vistas a la próxima lucha electoral que tiene que 
llevar ciudadanos a una Asamblea que por su trascendencia y significado se llama Constituyente, de la cual tiene 
que salir la futura Nacionalidad Española, obliga a todo ciudadano consciente de su deber a tomar la posición 
que le corresponde. Por esto, y con mucho dolor en el alma, me veo precisado a dejar este núcleo de amigos que 
tanto estimo y que fondo no nos separa mas que una simple diferencia de apreciación política de los momentos 
actuales españoles que dado el sesgo que van tomando las cosas podría llegar a ser profunda en un momento 
determinado y decisivo. Le ruego, pues, se sirva tomar en cuenta la dimisión de mi cargo de Secretario de este 
Centro, con el cual me honraron indebidamente y que siempre ha sido para mi uno de los más altos honores 
ostentarlo, y al mismo tiempo darme de baja como socio del mismo, pero, si cabe un deslinde entre Derecha 
Liberal Republicana y Acción Republiana Balear, es mi deseo seguir formando parte de esta última entidad ya 
que en el espíritu democráico de su fundación creo que caben los hombres que, como yo, piensen y sientan las 
palpitaciones de la mas Amplia Libertad y Justicia en sus cauces legales, aunque para conseguirlo sea necesario 
en momentos determinados tenerse que valer de medios de excepción que no siempre parecen legales." "Política. 
Una dimisión", a El Día, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2. 
1621  .- A la reunió hi assistiren 55 militants i es va prendre aquest acord per 43 vots a favor i 12 en contra. 
Així mateix, la junta general ratificà els poders al Comitè Directiu per acordar amb les esmentades agrupacions i 
designar el candidat conservador. "Política local", a La Almudaina, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política. El partido conservador celebra Junta General", a El Día, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política local. El partido conservador acuerda por votación unir su candidatura a las derechas", a Correo de 
Mallorca, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 1. 
1622 .- "Derecha Social. Junta general", a Correo de Mallorca, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 1.  
1623 .- "Política local. Junta general extraordinaria de Derecha Social", a Correo de Mallorca, dijous, 18 de 
juny de 1931, pàg. 1. 
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Manent.1624 L’endemà, 16 de juny, la Coalició de Dretes –definitivament integrada pel Partit 
Conservador, la Dreta Social i els partits Regionalista i Autonomista– en una nota confirmava 
la notícia de la presentació dels tres candidats.1625 
El 17 de juny, des d'Eivissa es publicava la crònica al diari El Día en la qual s'afirmava que 
"mientras en Palma la política viene entrando en el período álgido, aunque allí suelen acabar 
esas efervescencias con una crisis de concordia que antiguamente se traducía en un artículo 
29, aquí en Ibiza, cosa rara, la política se toma ahora con relativa tranquilidad y se esperan los 
acontecimientos con una calma desusada en nuestras costumbres políticas. El bloque no 
obstante se encuentra en condiciones de movilizar las fuerzas en 24 horas y nadie duda ya de 
su pujanza, por lo tanto es de suponer que la semana entrante, en cuando llegue el ex diputado 
conservador don Luís Tur y Palau se pondrá de acuerdo con el jefe de los antiguos albistas, 
hoy republicanos del Centro, señor Matutes y se trazará la actitud del bloque en las próximas 
elecciones."1626  
El 18 de juny, la Dreta Social convocà una junta general per tractar d'"asuntos de verdadero 
interés."1627 Dos dies després, la formació política féu un comunicat públic als afiliats i 
militants que per “razones de alta conveniencia política” havia acceptat que la candidatura 
estigués integrada solament pels tres candidats.1628 El 20 de juny, la Dreta Social féu pública 
una nota per aclarir que davant els rumors que circulaven insistentment en els darrers dies i 
"para que no pueda interpretarse torcidamente el desarrollo de la elevada misión que se ha 
impuesto" que havia acceptat que la candidatura dretana estigués integrada per Josep Socias 
Gradolí, Josep Maria Ruiz Manent i Bartomeu Fons Jofre de Villegas.1629 
El 19 de juny, des de Madrid arribà amb el ràpid de Barcelona el vicepresident del Consell 
Nacional del Treball i candidat Josep Maria Ruíz Manent, que s'entrevistà amb el governador 
civil Francesc Carreras.1630 
El 21 de juny hi havia rumors que s’inclouria en la candidatura de Dretes el liberal 
regionalista eivissenc Carles Roman Ferrer,1631 fet que fou confirmat en una reunió de la 
coalició el 22 de juny.1632 D’aquesta forma, la Coalició de Dretes presentà quatre candidats: els 

1624  .- "Política local", a La Almudaina, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2; "Las elecciones a Cortes 
Constituyentes. Candidatos que se presentarán", a Correo de Mallorca, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 5. 
1625  .- A més, la nota afegia: "Al poner en conocimiento de la opinión el precedente acuerdo, los 
componentes de esta coalición, tienen interés en hacer constar que por su parte se han agotado todos los medios 
para extenderla a otros sectores que pudieran haber entrado en ella en las actuales circunstancias de haberse 
negado obstinadamente a toda avenencia." "Política local. Coalición de Drechas", a La Almudaina, dimecres, 17 
de juny de 1931, pàg. 3; "Política. Coalición de Derechas", a El Día, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política local. Coalición de derechas", a Correo de Mallorca, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1626 .- "Ibiza", a El Día, , dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 5. 
1627 .- "Política local. Derecha Social", a La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2, publicà la 
convocatòria. També "Política. Derecha Social", a El Día, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 5. 
1628  .- La nota s’iniciava amb "Derecha Social ante los insistentes rumores que han circulado en estos 
últimos días, y para que no pueda interpretarse torcidamente el desarrollo de la elevada misión que se ha 
impuesto." Es reiterava que "Derecha Social apoyará, en las próximas elecciones, la precedente candidatura que 
recomienda se vote sin aditamientos ni modificación alguna." "Política local", a La Almudaina, diumenge, 21 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1629 .- "Política. Derecha Social", a El Día, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local", a Correo 
de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2.  
1630 .- "Gobierno civil. Visita", a El Día, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 5; "Del Gobierno civil", a 
Correo de Mallorca, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1631 .- "Política local", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2; "Ante las elecciones para 
las Constituyentes", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2. 
1632 .- La Coalición de Dretes atenia la petició reiterada d’Eivissa de tenir un presentant directe en la 
candidatura i comentava que “al hacerlo así no solamente da satisfacción a los anhelos de la vecina isla, sino 
también procura que las justísimas aspiracones[sic] de los ibicencos se vean colmadas, al facilitarles pueda 
seguir ostentando la representación en Cortes quien con tanto celo y actividad defendió siempre los intereses de 
Ibiza.” "Ante las elecciones. Ibiza y las derechas", a La Almudaina, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3. També 
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mallorquins Josep Socias Gradolí i Bartomeu Font Jofre de Villegas, el menorquí Josep Maria 
Ruiz Manent i l’eivissenc Carles Roman Ferrer. 
El dilluns, 22 de juny, el Partit Regionalista celebrà una assemblea general –presidida per 
Tomàs Muntaner– per proclamar Bartomeu Fons com a candidat i donar instruccions als 
afiliats sobre les eleccions a diputats, a més de fer els nomenaments d'interventors i 
apoderats.1633  
El 22 de juny, els candidats de dretes Josep Socias, Josep Maria Ruiz Manent i Bartomeu 
Fons, feren pública la proclama “Als electors de les Balears.” Manifestaven la transcendència 
que tenien els comicis generals ja que "els diputats triomfants determinaran en l'Assemblea 
les línies definitives de lo que ha d'ésser la Constitució" i que es produïen en un context de 
"circunstàncies gravíssimes." Exposaven el programa comú de la coalició que es concretava 
en la defesna i afirmació dels drets del catolicisme; la defensa i afirmació de l'ordre, de la 
família i de la propietat; la defensa i afirmació dels principis autonòmics i regionalistes de les 
illes Balears perquè cada una pogués desplegar i reforçar la pròpia personalitat; la defensa i 
afirmació de la democràcia i dels procediments jurídics, única garantia dels ciutadans "contra 
les tiranies quie fins ara han pogut ésser calificades injustament de dreta, no deixaran d'ésser 
tiranies si venen de l'esquerra." Feia una defensa de la influència dels fonaments cristians de 
la societat, com a "grans veritats immutables." Acabava apuntant que el "catolicisme, ordre, 
família, propietat, democràcia, autonomia i llibertat en el seu vertader sentit, són la bandera 
que les Illes Balears han d'aportar a la República" i que tots els vots eren necessaris i que 
"cada vot perdut és un vot guanyat pels nostres contraris."1634 
El 25 de juny, els candidats Josep Socias i Bartomeu Fons, acompanyats dels representants de 
la Dreta Social Lluís Zaforteza –marquès del Verger– i Josep Moragues Monlau, visitaren el 
governador civil, Francesc Carreras, per demanar-li que l'autoritat tingués una absoluta 
imparcialitat davant la contesa electoral i l'ampar als drets de tots en les eleccios a diputats. Al 
mateix temps, l'informaren que "se les habían denunciado coacciones y amenazas conducentes 
a arreglos electorales para la obtención de participaciones en dicha votación." El governador 
civil els contestà que la seva imparcialitat "quedaría bien probada, y que la libertad de la 
comisión del sufragio sería garantida custodiando los Colegios Guardia de Seguridad y 
Policía, con retenes de la Guardia civil en las partes de esta capital que él creyera 
conveniente." Els afegí, a més, que cap batle havia pogut sentir-se coaccionat en les visites 
que d'alguns d'ells havia rebut per tractar de temes administratius exclusivament.1635 

"Política local. Candidatos ibicencos", a Correo de Mallorca, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1 i "El cambio 
de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.271. 
Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1633 .- "Política local. Asamblea general del Partido Regionalista", a La Almudaina, dissabte, 20 de juny de 
1931, pàg. 2 (convocatòria). També "Política. Asamblea general del Partido Regionalista", a El Día, dissabte, 20 
de juny de 1931, pàg. 2 i "Política local. Asamblea general del partido regionalista", a Correo de Mallorca, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. El secretari general del partit, Jaume Lluís Pou explicà l'actuació que 
s'havia duit a terme des de la darrera assemblea general i les motivacions d'haver format una concentració de 
dretes, que fou aprovada pels assistents. La proclamació de Bartomeu Fons com a candidat a diputat fou 
aclamada amb entusiasme. "Ante las elecciones para las Constituyentes. Asamblea general del Partido 
Regionalista", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Asamblea general del partido 
regionalista", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. Asamblea general del partido 
regionalista", a Correo de Mallorca, núm. 6.747. Palma, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1634 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes. A los electores de las Baleares", a  La Almudaina, 
dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. A los electores de las Baleares", a El Día, dimarts, 23 de juny de 
1931, pàg. 5; "Política local. A los electores de Baleares", a Correo de Mallorca, dimarts, 23 de juny de 1931, 
pàg. 1.  
1635 .- "Política local. Una visita al Sr. Gobernador", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política local. Una visita al señor Gobernador", a Correo de Mallorca, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
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El 26 de juny, la Concentració de Dretes difongué una nota aclaratòria sobre una informació 
apareguda en el diari La Voz de Ibiza, que publicava un telegrama anunciant que Carles 
Roman havia estat eliminat de la candidatura.1636 
El 27 de juny, Correo de Mallorca, en portada, publicava una nota de la candidatura de dretes 
que qual·lificava de censurable i alertava als seus votants d’un full volant, en forma de carta –
amb la capçalera d'Agrupació Catòlica.- Palma", amb data del 26 de juny i sota la signatura 
d'El Comitè–, distribuït per Palma i molts de pobles, que aconsellava als catòlics a abstenir-
se.1637 Aquesta mateixa nota aclaratòria, el diari La Almudaina la publicà, també en portada, el 
mateix dia dels comicis.1638 
 
La campanya electoral  
L'11 de juny, la Dreta Social organitzà un míting en la plaça de la Constitució, de 
Vilafranca,1639 en el qual prengueren la paraula el vilafranquer Antoni Oliver Gayà –
organitzador de l'acte– i els ciutadans, l'advocat Pere Massanet,1640 Antoni Villalonga1641 i el 
també advocat Josep Ramis d'Aireflor.1642    
El dilluns, 22 de juny, la Dreta Social féu un míting de propaganda a Muro,1643 en el qual 
varen intervenir l'advocat Antoni Coll Pericàs,1644 l'obrer Lluís Soler,1645 Ramon Mercet,1646 
l'advocat Pere Massanet1647 i Antoni Villalonga.1648 

1636 .- S'afegia que aquesta notícia "unicamente podía obedecer al propósito de desorientar a la opinión y 
llevar el equívoco a la lucha electoral." A més, Bartomeu Fons cursà un telegrama a Carles Roman en que deia: 
"Falsa noticia exclusión tu nombre candidatura concentración Derechas solo puede obedecer mala fé reprobables 
procedimientos políticos stop derechas mallorquinas hónranse apoyando tu nombre representación isla 
hermana." "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1637 .- La nota deia "se trata de una censurable maniobra pues no hay tal "Agrupación Católica" y no existe 
tal "Comité". Los católicos no pueden hacer dejación, en estas elecciones, de su derecho el voto, y si quieren 
cumplir las indicaciones del partido católico "Derecha Social", deben votar la candidatura de derechas." "La 
candidatura de las derechas. Una maniobra", a Correo de Mallorca, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1. 
1638  .- "Electores", a La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 1.  
1639 .- Segons la crònica del corresponsal, "a las ocho, hora en que empezó el acto, la espaciosa plaza estaba 
rebosante de público de todas las clases sociales; confundidos entre el pueblo se veían aristócratas y plebeyos, 
intelectuales y menestrales, propietarios y jornaleros, abundando el bello sexo que dio mucho realce a la 
asamblea. Se había levantado una tribuna para los oradores y varios dirigentes locales de "Derecha Social." "De 
Villafranca de Bonany", a Correo de Mallorca, núm. 6.741. Palma, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1640 .- Massanet explicà "la gravedad del momento actual; lo que deben ser las Cortes constituyentes, a las 
que los católicos deben llevar hombres que sepan defender la Religión católica y demás problemas 
fundamentales de toda sociedad civilizada, unidos exentos de personalismos como trata de hacerlo la agrupación 
de nuestros amores "Derecha Social." "De Villafranca de Bonany", a Correo de Mallorca, dimarts, 16 de juny de 
1931, pàg. 3. 
1641 .- Villalonga afirmà que "es falso que "Derecha Social" sea una agrupación de monárquicos como se ha 
querido tildarla sinó de hombres de todas las clases sociales, monárquicos o republicanos, que están prestos a 
trabajar bajo el lema de Religión, Familia, Trabajo y Propiedad. Ponderó de una manera magistral la "Rerum 
Novarum" de León XIII, y alentó al público a que estudiara tan precioso documento ya que soluciona 
definitivamente la enconada cuestión social. Se extendió en consideraciones sobre el catolicismo, base de todo 
orden social; combatió al socialismo y al comunismo, demostrando su pestilencia antisocial, y éxito a todos a 
escoger con gran alteza de miras a los candidatos que debemos llevar a las Constituyentes, no apartándonos ni un 
ápice de las normas de la Iglesia Católica." "De Villafranca de Bonany", a Correo de Mallorca, dimarts, 16 de 
juny de 1931, pàg. 3. 
1642 .- Ramis d'Aireflor exposà el programa de la Dreta Social i "combatió el sistema de enseñanza que 
predica el comunismo. Puso a la consideración de las Madres cristianas lo que sería de sus hijos caso de 
prevalecer tan absurdo y tiránico régimen, negación de todo orden, que lleva a la más desesperada ruina moral y 
material a todo pueblo que no sabe desprenderse de sus aprisionadoras redes. Excitó también a que se votaran los 
candidatos que más garantías den de su religiosidad y patriotismo en las próximas elecciones a Cortes." "De 
Villafranca de Bonany", a Correo de Mallorca, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1643 .- Segons la crònica breu del diari, a l'acte "asistieron más de ochocientos hombres." "De Muro", a La 
Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 3. 
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El 25 de juny, a les 22,30 h, a Inca,  en el local de la Dreta Social –situat al carrer Major– se 
celebrà un míting. Acabades les intervencions, un grup de joves d’esquerres increparen els 
oradors, produïnt-se una baralla, que acabà amb la intervenció de la Guàrdia Civil i del batle 
de la ciutat, que varen dissoldre l’acte.1649 
El candidat de la Dreta Republicana Josep Maria Ruiz Manent visità el Centre Autonomista, 
on es va reunir amb la junta directiva de l'entitat.1650 Dies posteriors, es traslladà a Menorca 
per dirigir la lluita electoral de les dretes en aquesta illa.1651 
A Sóller, la darrera setmana abans dels comicis, es va viure una gran activitat dels elements 
de dretes.1652 
Dies abans dels comicis, la Dreta Republicana d'Inca féu un acte de propaganda en el seu 
domicili social. Una vegada acabat el míting, un grup entrà en el local i increpà els oradors, 
produint-se un aldarull que hagué de ser reprimit per la Guàrdia Civil.1653  
 
La posició del Partit Maurista 
Els mauristes tenien, sobretot, implantació al municipi de Sóller. Així, el diumenge, el 21 de 
juny, el Centre Maurista celebrà junta general extraordinària per fixar l'orientació del partit 
dins el nou règim i sobre la seva actuació en els comicis generals.1654 El president Jeroni 
Estades Llabrés proposà canviar el nom de Partit Maurista pel de Partit Liberal de Dreta 
Republicana.1655 L'assemblea acordà el canvi de nom de l'agrupació política i donar suport al 
candidat Josep Maria Ruiz Manent i als candidats més afins al seu ideal.1656 

1644 .- Després de felicitar el poble de Muro "por haber acudido tan brillantemente al llamamiento de 
Derecha Social", féu una anàlisi de la situació de l'Estat, recomenant la unió de les dretes per a la defensa dels 
principis bàsics de la societat. "De Muro", a La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 3. 
1645 .- Féu resaltar "con argumentos de gran elocuencia, el peligro que amenaza a España de ser invadida por 
el comunismo." "De Muro", a La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 3. 
1646 .- Posà de relleu la tasca social del programa de la Dreta Social. "De Muro", a La Almudaina, dijous, 25 
de juny de 1931, pàg. 3. 
1647 .- Analitzà la doctrina comunista i "su efecto demoledor." A més, explicà l'objecte de les Corts 
Constituents, "invitando a la unión a los elementos de derechas." "De Muro", a La Almudaina, dijous, 25 de juny 
de 1931, pàg. 3. 
1648 .- Féu resaltar "la persecución de que es objeto la Religión Católica, y la necesidad de unirse para 
defenderla. Terminó demostrando como la forma de Gobierno no es obstáculo para que el catolicismo siga 
informando la Sociedad." "De Muro", a La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 3. 
1649  .- “Ligeros desórdenes en Inca”, a La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 4. 
1650 .- "Notícies polítiques", a La Veu de Menorca, núm. 25. Maó, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3. 
1651 .- "Notícies polítiques", a La Veu de Menorca, núm. 25. Maó, 24 de juny de 1931, pàg. 3. 
1652 .- El setmanari solleric apuntava que "es probable que en Sóller, los republicanos de la derecha liberal 
(mauristas) y los republcianos de Centro (liberales) se fusionen votando sus respectivos candidatos, o sean, 
Manent, March, Alemany y Matutes, apoyando a Fons y a Pou. Los restantes elementos de derecha votarán la 
candidatura integrada por Manent, Socias, Fons y Román. No se oculta a nadie que estas elecciones se verán 
muy animadas y que serán pocos los vecinos que queden sin emitir su sufragio." "De Política. Los partidos de 
derecha",  a La Voz de Sóller, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 4. 
1653 .- "Sueltos y noticias. Alboroto electoral en Inca", a Correo de Mallorca, dilluns, 29 de juny de 1931, 
pàg. 2. 
1654 .- El setmanari solleric comentava "Y no es aventurado suponer que dada la historia de este partido y la 
significación de sus componentes, ha de orientar su futura actuación política hacia la derecha Republicana, 
representativa de la causa de la paz y del orden, compatibles con la verdadera libertad." "De Política local", a La 
Voz de Sóller, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 4. 
1655 .- Jeroni Estades exposà la situació política general i afirmà que "el Partido maurista sollerense, no sólo 
por los principios que integran su robusto programa, sino que también por la calidad de las personas que militan 
en sus filas debía orientarse hacia la derecha republicana que acaudillan Alcalá Zamora y Miguel Maura cuyo 
programa es una verdadera garantía de orden y paz. Dentro el régimen republicano, todos somos republicanos, 
sin que esto signifique que nadie tenga que claudicar de sus principios religiosos y morales sino que, muy al 
contrario, todos deben laborar para que no se pierdan las buenas costumbres que nos legaron nuestros 
antepasados. Así si os parece podemos denominarnos Partido liberal de derecha liberal republicana, sin que con 
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6.2.2. El Partit Republicà de Centre 
L’antic Partit Liberal, dirigit pel financer Joan March Ordinas –Verga–, s’havia convertit en el 
Partit Republicà de Centre i, des del començament dels comicis, anuncià que es presentava 
per minories.  
El 8 de juny, circularen rumors que la nit anterior s'havien reunit el governador civil Francesc 
Carreras amb els dirigents centristes Joan March i Lluís Alemany.1657 La nit del 8 de juny, 
Joan March també es reuní "en un sitio neutral" amb importants dirigents del Partit 
Conservador.1658 
El 14 de juny, se celebrà en el Cercle Republicà de Centre l’assemblea del partit en la qual hi 
assistiren nombroses representacions de pobles. Presidiren l'acte Lluís Pascual, Joan Canals, 
Joan March, Lluís Alemany i Jaume Móra. Hi hagué intervencions de Josep Enseñat –exposà 
el motiu de l'assemblea que era determinar la posició del partit i designar els candidats–,1659 
del president del Cercle Republicà de Centre Joan Canals –que proposà per a candidats Joan 
March i Lluís Alemany–, que foren designats per aclamació. Seguidament, varen intervenir 
els candidats Joan March i Lluís Alemany –que agraïren la decissió de l'assemblea i es 
posaren a disposició del partit– i el membre del Comitè Provincial Gabriel Fuster, que donà 
instruccions als representants dels pobles davant les properes eleccions.1660  
El 15 de juny, hi havia rumors que l'exdiputat a Corts Joan March pronunciaria el diumenge 
dia 21 un discurs en el qual havia de fixar la seva posició i la del Partit Republicà de Centre 
davant la contesa electoral en el Teatre Balear.1661  
El 16 de juny, Joan March Ordinas s'entrevistà llargament amb el governador civil, Francesc 
Carreras.1662 

esto nos desviemos de nuestra trayectoria, puesto que D. Miguel Maura ostenta casi los mismos principios y 
doctrina de nuestro llorado jefe D. Antonio Maura." "De Política. La reunión del Partido Maurista",  a La Voz de 
Sóller, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5.   
1656 .- "De Política. La reunión del Partido Maurista",  a La Voz de Sóller, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 
5. 
1657 .- "Política local", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2, que afegia "Se ignora el 
resultado de la entrevista." 
1658 .- "Política local", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
1659 .- Enseñat "dibujó las siluetas destacadas de los hombres representativos del Partido cuyos 
merecimientos iban parejos y estaban adscritos a continuos sacrificios, que resumió. Añadió que, sin nombrarlos, 
esperaba que la Asamblea se pronunciaría sobre quienes evidentemente recalan tales cualidades, y en este 
sentido decidiera, con el criterio elevado y de indudable acierto. Adelantó la convicción de que el momento 
actual y las circunstancias que lo rodean no eran propicias al planteamiento de luchas que si incitaban a la 
estridencia no podían ocasionar ningún beneficio a la consolidación del régimen, y por esto, a su juicio, el 
partido debía aspirar sólo a las minorías, aunque, dijo, está en vuestro deseo, y con él coincide el mío, de que sus 
dos puestos corresponden a nuestra fuerza, sin que en lo más mínimo pueda tratarse de menoscabarlos." 
"Asamblea provincial del partido Republicano de Centro", a El Día, , dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 5 
1660  .- Fuster féu les observacions pertinents a que "la cohesión y la unidad se manifestaran entre los 
correligionarios" i acabà enumerant les principals disposicions de caràcter legal amb la finalitat que la 
participació del partit en la lluita electoral fos un exemple de ciutadania. "Asamblea provincial del partido 
Republicano de Centro", a El Día, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2. "Política local", a La Almudaina, dimarts, 
16 de juny de 1931, pàg. 2. Segons la nota publicada “Los designados hicieron uso de la palabra expresando su 
agradecimiento al ser elegidos por el partido para representantes en Cortes, manifestando que todos habían de 
colaborar para consolidar la República, presentándose a la lucha modestamente –a pesar de la gran fuerza que 
representa el partido- optando por dos puestos en la candidatura de Baleares, sin alianza alguna.” 
1661 .- "Política local. ¿Don Juan March hablará el domingo", a Correo de Mallorca, dimarts, 16 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1662 .- El governador civil, Carreras, confirmà la notícia als periodistes, però els digué que l'entrevista "había 
tenido carácter puramente particular." "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 17 de juny de 1931, 
pàg. 2. 
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El 21 de juny, varen córrer rumors que s’afegiria a la candidatura el representant per Eivissa, 
el comerciant Pere Matutes Noguera –fill del financer Abel Matutes Torres–,1663 fet que es 
confirmà el 22 de juny.1664 
Així, els candidats del Partit Republicà de Centre foren els mallorquins Joan March Ordinas i 
Lluís Alemany Pujol i l’eivissenc Pere Matutes Noguera. 
 
La campanya electoral 
L’acte que tingué més ressò durant la campanya electoral fou l'incident que es produí a Maó 
arran de la visita de Joan March Ordinas i d'alguns altres dirigents mallorquins del Partit 
Republicà de Centre.1665 
Del dimecres, 10 de juny, fins al diumenge, dia 14, l'apoderat de la Delegació de la 
Transmediterrània i dirigent del Partit Republicà de Centre, Lluís Alemany, visità Menorca 
per preparar la campanya en les eleccions a diputats.1666 S'entrevistà amb el delegat del Govern 
Joan Manent i amb diverses personalitats significatives.1667 L'11 de juny, Alemany, envià una 
carta al diari La Voz de Menorca en la qual explicava la seva actuació a l'illa.1668 L'acte públic 

1663 .- "Política local", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2; "Ante las elecciones para 
las Constituyentes", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2. 
1664 .- "Política. El partido Republicano de Centro", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
S'assenyalava que "el señor Matutes, además del sólido prestigio y gran arraigo que tiene en aquella isla, es 
conocidísimo de Mallorca donde pasa largas temporadas." També "Política local. Candidatos ibicencos", a 
Correo de Mallorca, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1 i "Ante las elecciones. Ibiza y el Partido Republicano 
de Centro", a La Almudaina, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1665  .- Vegeu “Desde Mahón. Manifestaciones hostiles a Don Juan March.- Se le impide desembarcar”, a La 
Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 6; “El recibimiento hostil de que fué objeto el Sr. March en 
Mahón”, a La Almudaina, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2, i “De los incidentes registrados en Mahón por 
la visita del señor March”, a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1666 .- "De viaje", a La Voz de Menorca, núm. 8.383. Maó, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2 i "De viaje" 
a La Voz de Menorca, núm. 8.387. Maó, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 2. 
1667 .- J. J. P.: "De Menorca", a La Veu de Mallorca, núm. 25. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàgs. 2-
3. Comentava que la visita a Menorca del polític mallorquí Lluís Alemany havia tingut com a objecte "la 
preparació de tot lo conduent a obtenir una bona votació en les eleccions per diputats de les Constituents, suposat 
que, encara que no ho fés públic, sap tothom que es presenta per candidat junt amb D. Joan March; aquest en 
representació de sí mateix i aquell proclamat pel partit lliberal." Assenyalava que Alemany s'havia entrevistat 
amb el delegat del Govern a Menorca Joan Manent i "amb les vàries personalitats de més significació i, encara 
que se li feu cas que s'acostuma entre persones de cultura, pogué veure la fredor amb que es rebien les seves 
manifestacions polítiques que concretà en una carta oberta damunt «La Voz de Menorca» per més que és 
presentàs amb l'etiqueta de republicá del Centre. El poble de Menorca está ja tant i de tant de temps escamtat pel 
caciquisme mallorquí, que just de veure'l mortrar[sic] l'orella ja en té boni poru per fer-li amples. I amb el Sr. 
Alemany hi han vist una repressentació disfressada del vell cacic de Mallorca. Es més; a pesar de haver vist el 
Sr. Alemany en la primera visita, que la seva presència a Menorca era considerada com un rete del caciquisme 
mallorquí ha gosat encara menar-hi a Don Joan March i amb ell organitzar un dinar de finalitats polítiques, en la 
terrasa de la «Lliga Marítima» arribant al punt de convidar-hi l'avui Delegat del Govern, cap director de la 
política republicana a Menorca de fa vint anys que naturalment no ha aceptat. Aquesta actitud sobornant ha 
estada interpretada per la massa republicana de l'esquerra com una provocació i ha fet que a l'arribada del vapor 
d'ahir es produís un moviment de protesta amb intent d'impedir el desembarc dels polítics indesitjables i gràcies 
al gest del mateix Delegat del Govern Sr. Manent i de la promesa de desistir del dinar no ha acabat amb major 
violència el seu viatge. Aquí les estam amb ull vigilant i si en la seua actuació es pot veure mostra del 
procediments a que ens té acostumats el caciquisme, el poble és capaç de prendre´s la justícia per ses mans i 
desbaratar-li tots els plans." 
1668 .- El text de la carta deia: "No puede mi presencia aquí en la Isla hermana de Menorca despertar otro 
interés, que el que mueve u ofrece el panorama político actual; o sea el hecho de ser consideradas las Baleares, 
con referencia al Decreto de convocatoria de Cortes Constituyentes, como una circunscripción y votar en las 
Islas unas mismas candidaturas para diputados. El partido Republicano de Centro me ha designado para las 
previsiones naturales en la organización de las mesas electorales y medios conducentes al triunfo de la 
candidatura que se proclamará en su día. Mi presencia por consiguiente es no inspirar pugnas que no estén 
planteadas; y creer sinceramente que nuestra labor coadyuvante, podrá mejor que en otras circunstancias, servir, 
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central de la visita del 17 de juny dels republicans de Centre mallorquins a Menorca consistia 
en un dinar en la terrassa de la Lliga Marítima, de Maó, per canviar impressions sobre els 
propers comicis i acordar el que més pogués convenir a favor de la defensa dels interessos 
materials i morals de Menorca.1669 
El 17 de juny, el banquer Joan March Ordinas, acompanyat de l'advocat Lluís Alemany, de 
l'advocat i exbatle de Palma Jaume Suau i del comerciant Francesc Crespí Morell, procedents 
de Palma, arribaren al port de Maó amb el propòsit de fer una visita política.1670 Quan el vapor 
correu de la Transmediterrània "Bellver" atracà al moll s'hi havia congregat una gran multitud 
en actitud tumultuosa. El vaixell "Bellver" atracà i posà la planxa, pujant a bord les persones 
de Maó que esperaven els viatgers. Aleshores, un nombrós grups de persones va irrompre en 
la planxa d'accés al vapor fent crits de protesta contra la presència de March. En les parets 
dels edificis i magatzems del moll s'havien estampat frases de protesta contra els visitants, 
especialment referides a March. La Policia i el personal de bord evità l'intent d'entrar en el 
buc per part dels exaltats mentre un altre grup amollà les amarres, fet que motivà que el capità 
del vaixell ordenàs situar el vapor enmig del port. 
Els grups no cessaven de cridar i pitar des de l'arribada del vapor. Devers les 8 h, el delegat 
del Govern a Menorca, Joan Manent, es personà en el moll i es dirigí als exaltats, recomenant-
los que es retirassin. La majoria dels congregats es dispersà, però quedà un petit grup 

con ritmo evolutivo colocándonos entre los extremismos, espoleando la derecha y frenando la izquierda: con 
cuyo dificil equilibrio (nunca bien apreciado) podría en este caso ser el módulo, que, evite el estrago, llevando 
con la paz, la tregua a los espíritus, en las batallas políticas que desde siempre se plantearon aquí. Al 
proclamarnos partido de Centro abrigamos además, el propósito de acogernos, como norma, a la evolución con 
criterio amplio; siendo moderados en el procedimiento y rigurosamente amantes del orden, para que la 
ciudadanía colme sus anhelos siempre dentro de la órbita del derecho. Conseguida la soberanía popular como 
aspiración democrática y resueltos los problemas del espíritu en franca órbita de libertad, aspira además el 
partido Republicano de Centro, a completar los principios, con gran respeto para los que son fundamentales y 
tradicionales logrando un avance, de gran contenido social, en armonía con las ansias populares y el progreso de 
los tiempos. Creemos por último necesario el afianzamiento de la personalidad de Baleares con la autonomía 
necesaria y un trato de reciprocidad, perfecto, voluntariamente establecido, entre las Islas, sin predominio de una 
sobre otra. Claro que es, para el caso de que se atiance una República federal. Con lo expuesto queda patente el 
deseo que me anima al venir a la Isla de Menorca, descifrando toda interpretación y procurar modestamente 
defender la candidatura, que, en consonancia con este ideal, habrá de tener beligerancia de los electores; 
incitándoles a la vez que colmen mi deseo, defendiendo sus siempre para mí respetadas aspiraciones en orden al 
desenvolvimiento de estas Islas con las mejoras convenientes; demandándolas a los que hayan de ser sus 
representantes, y de éstos, la promesa firme de servirlas. Quizá en otra ocasión, podrá dar el partido Republicano 
de Centro mayor amplitud a sus proyectos y precisar mejor su posición en el elenco político menorquín." "El 
partido Republicano de Centro en Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.386. Maó, dissabte, 13 de juny de 
1931, pàg. 3. Reproduït també a "Mahón. El partido Republicano de Centro en Menorca", a El Día, divendres, 
19 de juny de 1931, pàg. 5. 
1669 .- "Hemos recibido la siguiente comunicación", a La Voz de Menorca, núm. 8.388. Maó, dimarts, 16 de 
juny de 1931, pàg. 2. El diari republicà de Maó reproduí la invitació a l'acte i afirmà que no acceptava la 
convidada de March i Alemany. La justificava de la manera següent: "Desde una época anterior a la fecha 
gloriosa del 14 de Abril de 1931, y anterior también al 13 de septiembre de 1923, en cuyo lapso tantas 
transmutaciones políticas se han efectuado en España y repercutido en esta isla, nosotros hemos procurado 
defender con toda dignidad los intereses morales de Menorca, sin que en ningún momento nos haya sido preciso 
acudir a otras inspiraciones que a las de nuestra conciencia de menorquines, de republicanos ni a otros consejos 
que a los de los Comités de nuestro partido. Para mantener pulcra la defensa de los intereses morales de 
Menorca, para ser dignos de esta democracia menorquina, y para atender a la inspiración de nuestra conciencia, 
nosotros declinamos la invitación recibida." Reproduït també a “El recibimiento hostil de que fué objeto el Sr. 
March en Mahón”, a La Almudaina, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2.  
1670 .- El diari conservador maonés El Bien Público afirmà que l'objectiu de la visita era "cambiar 
impresiones acerca de las próximas elecciones generales, en las que como republicanos centristas, proyectaban 
presentar su candidatura por Baleares los señores March y Alemany." Reproduït a “El recibimiento hostil de que 
fué objeto el Sr. March en Mahón”, a La Almudaina, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2; "De Mahón. 
Tumulto contra don Juan March", a Correo de Mallorca, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
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estacionat en el moll. Quan eren les 9 h, el "Bellver" tornà a posar la planxa i, a les 9,30 h, 
acabades les tasques d'amarrament, baixà a terra March i la resta d'acompanyants, repetint les 
manifestacions d'hostilitat el grup que havia quedat en el moll. El delegat del Govern, la 
Guàrdia Civil –comandanda per un tinent– i els agents de la Policia varen protegir els visitants 
que en cotxes pujaren a la ciutat.1671 March i els seus acompanyants es refugiaren a la casa del 
delegat de la Companyia Transmediterrània –en el carrer de la Infanta, de Maó.– 
A les 10 h, quan es va saber que March, Alemany i Suau havien baixat a terra, es va produir 
una aturada gairebé de totes les fàbriques i tallers de la ciutat com a protesta. Aleshores, es 
formaren grans grups hostils mentre el delegat del Govern Manent disposà que es concentràs 
a Maó la força pública disponible a l'illa i aconsellà a March i acompanyats que tornassin al 
vaixell. Al migdia, des de la casa del delegat de la Companyia Transmediterrània, March i 
acompanyants, que estaven sitiats pels manifestants, varen sortir cap al port. Foren protegits 
per la força pública i també per membres del Partit Socialista, especialment pel dirigent obrer 
Lluc Pons Castell.1672 Així i tot, Jaume Suau fou agredit mentre que March i Alemany 
aconseguiren escapar de l'aldarull.1673 Finalment, March i els acompanyats accediren al vaixell 
i la Guàrdia Civil muntà servei en els molls i en el buc, aconseguint desallotjar tots les 
andanes. Al mateix temps, com a mesura preventiva, el vaixell desamarrà i se situà enmig del 
port.  
La resta del dia va transcórrer amb tranquil·litat i moltes fàbriques i tallers varen tornar 
emprendre la feina. A les 20 h, quan el vapor correu sortí es tornaren a repetir les 
manifestacions de protesta, tot i que els grups, formats sobretot per dones i nins, foren més 
poc nombrosos.  
Poc abans de partir de Maó cap a Palma, Joan March, Lluís Alemany i Jaume Suau enviaren 
una carta al director del diari conservador El Bien Público en la qual, d'una banda, 
assenyalaven que "al abandonar esta culta población no podemos confundir su espíritu de 
corrección y hospitalidad, con una insignificante minoría desenfrenada. Conste, pues, nuestra 

1671 .- “El recibimiento hostil de que fué objeto el Sr. March en Mahón”, a La Almudaina, divendres, 19 de 
juny de 1931, pàg. 2, La crònica d'El Bien Público afirmava que "Nosotros sentimos sinceramente lo ocurrido, 
porque todo acto de violencia es siempre reprobable y mucho más en esta ocasión en que los elementos que se 
han dejado llevar por la pasión, tenían en sus manos los medios de demostrar, dentro de la legalidad, sus 
simpatías o antipatías derrotando en las urnas a los candidatos que no le fueran gratos. Toda acción de 
ciudadanía dignamente ejercida tiene en su abono la razón de la legalidad y la fuerza del derecho. Cuando se sale 
de los cauces legales para usar de la violencia, del insulto, sólo se alcanza la protesta de las personas sensatas y 
la reprobación." També "Una protesta", a La Voz de Menorca, núm. 8.389. Maó, dimecres, 17 de juny de 1931, 
pàg. 2. Segons la nota, "a la hora de escribir estas cuartillas el público se está retirando del muelle a 
consecuencia de la intervención de la policía gubernativa. Lamentamos muy sinceramente lo sucedido." 
1672 .- Mercadal comentà que "para evitar que se produjeran sucesos lamentables, el dirigente obrero Lucas 
Pons Castell habló a la multitud desde el balcón de aquella casas [la delegació de la Transmediterrània] 
recomendando prudencia y anunciando que el multimillonario estaba dispuesto a marchar inmediatamente a 
bordo para no salir ya más del barco." MERCADAL BAGUR, Deseado: Datos para la historia de los 
movimientos…, pàg. 162. Així mateix, la crònica de La Voz de Menorca destacava la intervenció tranquilitzadora 
de Lluc Pons Castell, "no sin que, de una pedrada, se rompiera el cristal de uno de los coches. Además, y esto es 
lo más lamentable, nuestro buen amigo don Juan[sic] Suau, que ha probado en diversas ocasiones un cariño a 
Menorca y su amistad con este diario, fué objeto de malos tratos que no merecía." "Los sucesos de ayer", a La 
Voz de Menorca, núm. 8.390. Maó, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
1673 .- “El recibimiento hostil de que fué objeto el Sr. March en Mahón”, a La Almudaina, divendres, 19 de 
juny de 1931, pàg. 2. Sobre aquesta pressumpta agressió el diari verguista El Día publicà "Habiéndose 
fantaseado mucho estos días, incluso por algún colega, sobre una imaginaria agresión contra nuestro querido 
amigo el exalcalde señor Suau, nos place hacer constar, en holocausto a la realidad de los hechos, que el señor 
Suau no fué, en Mahón, maltratado de obra, y que ello, desde el jueves que regresó a Palma, han podido 
comprobarlo cuantos han visto al señor Suau, que no presenta ni un rasguño." "Los sucesos de Mahón", a El Día, 
diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 5. En canvi, Mercadal indica que "su amigo Suau, a quien unos grupos 
confundieron con el financiero, fue zarandeado y recibió varios golpes."MERCADAL BAGUR, Deseado: Datos 
para la historia de los movimientos…, pàg. 162.  
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mayor consideración a Menorca y nuestro decisión de laborar dentro del respeto al adversario, 
por la causa del orden y por la consolidación de una República seria y liberal que nos lleve a 
la paz y a la regeneración" i, de l'altra, agraïen al Partit Socialista que els havia amparat i "se 
ha ganado la respetabilidad que deben merecer los partidos que laboran por el imperio del 
respeto a todas las ideas."1674  
La Guàrdia Civil de Maó informà al governador civil dels fets ocorreguts amb motiu de la 
visita de Joan March de la manera següent: 
"En las primeras horas de la mañana de hoy (miércoles) y con motivo de la llegada a esta 
Ciudad de D. Juan March Ordinas y otros acompañantes con fines políticos, al intentar 
desembarcar, se han producido incidentes tumultuosos, que han obligado al señor Delegado 
del Gobierno de la República en Menorca a requerir el auxilio de la fuerza de esta cabecera, la 
que al mando del oficial que suscribe se ha personado en el muelle junto al desembarcadero 
de vapores, poniéndose a las órdenes de aquella autoridad que se hallaba presente, 
consiguiendo que amarrase el vapor «Bellver» en que venían los mismos, y éstos 
desembarcaron, trasladándose a la Delegación de la Transmediterránea en ésta sin novedad. 
A las diez horas, habiendo corrido la noticia del desembarco de dichos señores, se produjo el 
paro en casi la totalidad de fábricas y talleres en protesta, por la presencia en esta población 
de aquéllos, y como la excitación era grande, habiéndose formado grandes grupos en actitud 
algo hostil, el expresado señor Delegado dispuso se concentrase en esta ciudad la fuerza 
disponible en esta isla, en evitación de que pudiera alterarse el orden, aconsejando a la vez a 
dicho señor March y acompañante, se volvieran a trasladar al mentado buque, en vista del mal 
cariz que presentaban las cosas, haciéndolo alrededor de las doce horas acompañado por 
varios miembros del partido socialista que se prestaron voluntariamente a ello y entre grandes 
protestas del público, pero sin consecuencias desagradables, repitiéndose en los muelles las 
manifestaciones de desagrado, pero consiguiendo embarcar en el mentado buque los 
indicados señores y procediéndose por el que relata y fuerza de esta cabecera y puestos de la 
línea que iban llegando en aquellas horas a montar servicio en los muelles y citado buque, 
lográndose despejar de todos los andenes el público que se iba congregando en ellos. 
No obstante, como medida de precaución, desamarró el barco colocándose enmedio del 
puerto, prestándose servicio en el mismo y escaleras de los muelles, por la fuerza de dicha 
línea. El resto del día transcurrió con tranquilidad, incluso reanudando el trabajo en muchas 
fábricas y talleres y sólo a las veinte horas, cuando salía dicho vapor correo, volvieron a 
repetirse las manifestaciones de protesta, pero por grupos poco numerosos siendo la mayoría 
formados por mujeres y niños, quedando después restablecida la tranquilidad."1675  
Aquests incidents de Joan March tingueren molt de ressò a la premsa. El diari conservador 
maonés El Bien Público afirmà que "nosotros sentimos sinceramente lo ocurrido, porque todo 
acto de violencia es siempre reprobable y mucho más en esta ocasión en que los elementos 
que se han dejado llevar por la pasión, tenían en sus manos los medios de demostrar, dentro 
de la legalidad sus simpatías o antipatías derrotando en las urnas a los candidatos que no le 
fueran gratos. Toda acción de ciudadanía dignamente ejercida tiene en su abono la razón de la 
legalidad y la fuerza del derecho. Cuando se sale de los cauces legales para usar la violencia, 
del insulto, sólo se alcanza la protesta de las personas sensatas y la reprobación."1676 

1674 .- "De los incidentes registrados en Mahón por la visita del señor March", a La Almudaina, diumenge, 
21 de juny de 1931, pàg. 2; "Los sucesos de Mahón", a El Día, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2; "Política 
local", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2; "De Mahón", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. 
Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1675 .- "De los incidentes registrados en Mahón por la visita del señor March", a La Almudaina, diumenge, 
21 de juny de 1931, pàg. 3. 
1676 .- "Los sucesos del miércoles en Mahón", a El Día, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 5.  
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El mateix 17 de juny, el diari La Voz de Menorca publicava una breu nota, sota el títol "Una 
protesta", en la qual donava compte dels incidents que s'havien produït en el moll de Maó i 
manifestava que "lamentamos muy sinceramente lo sucedido."1677 L'endemà, el diari republicà 
feia una crònica dels esdeveniments, que acabava amb l'afirmació "lamentamos sinceramente 
que una demostración que pudo hacerse en forma tranquila y pacífica se haya traducido en 
violencias y vías de hecho impropias de la proverbial y reconocida cultura de nuestro 
pueblo."1678   
El 20 de juny, el setmanari regionalista La Veu de Mallorca publicà l'article "De Menorca", 
signat per les inicials de J. J. P. en el qual comentava àmpliament els incidents de March a 
Maó. Interpretava l'actuació dels republicans de Centre com una mostra del vell caciquisme 
mallorquí, justificava l'actuació del poble a la rebuda a March en el moll i advertia que "el 
poble de Menorca no vol que mai més es repetesca la compra de vots que es venia fent pel 
caciquisme ens[sic] les eleccions del temps de la monarquia, com per altra part, ha volgut 
sempretenir per representants autèntics a fills de la terra i per aquesta vegada, seguint la 
tradició, ja estan ocupats els puestus[sic]."1679  
Deseado Mercadal també fa referència a l'accidentada visita de March a Menorca i comentava 
que "cuando el pueblo de Mahón conoció la noticia de que March pretendía pisar tierra 
menorquina, sintióse ofendido y se dispuso a impedirlo."1680 
El 17 de juny, a la nit, en el saló de l'edifici del Bar Americano –en el carrer Major d'Inca–, 
s'inaugurà la nova seu del Cercle Repúblicà de Centre d'Inca. Així mateix, també es nomenà 
la junta directiva i s'iniciaren les tasques de propaganda electoral. Hi hagué discursos del 
directiu Gregori Balaguer,1681 el metge Francesc Llabrés1682 i el banquer i fabricant Bartomeu 

1677 .- "Una protesta", a La Voz de Menorca, núm. 8.389. Maó, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2.  
1678 .- "Los sucesos de ayer", a La Voz de Menorca, núm. 8.390. Maó, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2.  
1679 .- J. J. P.: "De Menorca", a La Veu de Mallorca, núm. 25. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàgs. 2-
3. 
1680 .- MERCADAL BAGUR, Deseado: Datos para la historia de los movimientos…, pàg. 161. 
1681 .- Balaguer explicà "los justificadísimos motivos en virtud de los que el antiguo y potente partido 
liberal, eminentemente democrático de Mallorca, consecuente con su ideología de expansión popular y siempre 
popicio[sic]  al desenvolvimiento progresivo, hubo de evolucionar y evolucionó incorporándose resuelta y 
formalmente hacia la República, en la cual, están decididos, con toda voluntad y con todo entusiasmo, los 
elementos que provienen del liberalismo mallorquín a rendir el máximo esfuerzo de su colaboración incansable y 
eficaz, con la natural y legítima aspiración de que arraiguen y se multipliquen los fervores republicanos y se 
consolide, en bien de España, su segunda República." Sobre les properes eleccions generals, Balaguer afirmà 
"nuestros candidatos don Juan March y don Luis Alemany, si consiguen que el cuerpo electoral les honre con la 
elección y obtienen la investidura de diputados para las próximas Cortes Constituyentes, llevan el ánimo de 
demostrar en el Parlamento, con actos y palabras su fuerte adhesión a la República y a laborar por ella leal y 
desinteresadamente, y con ello hacerse dignos y acreditarse una vez más merecedores de la confianza que en 
ellos habremos depositado con nuestro voto. Por esta consideración mis compañeros en la dirección del partido 
del centro republicano inquense y yo con ellos confiamos que los correligionarios, presentes en esta reunión y 
cuantos piensan al unísono con nosotros y no se hallan en este nuevo Círculo, que ahora inauguramos con feliz 
comienzo, pondrán toda su fé, actividad y entusiasmo en la propaganda de nuestro ideal democrático y 
republicano y en el triunfo de la votación próxima y ya inmediata de nuestros candidatos." "Inca", a El Día, 
divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 5. 
1682 .- Llabrés, respecte al present de la política espanyola explicà "sobre la imprescindible necesidad que 
tiene el partido republicano de centro, de persistir en aquella misma consecuencia que tanto y tan brillantemente 
acreditó al sostener sus ideales de avanzado liberalismo, que ahora le acreditan para hacer consecuente labor 
republicana y servir con una actuación firme, sostenida y lealísima a la República. Por todo ello, conceptuó 
deber sagrado de nuestro partido, acrecentando entusiasmos y resuelta decisión, honrarse a sí mismo, procurando 
por todos los medios legales, la máxima victoria en favor de nuestros candidatos señores March y Alemany en la 
votación del 28 del actual, con lo cual se probará que el republicano partido de centro inicia como tal una historia 
enaltecedora de sus merecimientos en bien directo y especial de Mallorca y de nuestro Inca." "Inca", a El Día, 
divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 5.  

 341 

                                                 



 

Payeras.1683 A proposta de Joan Truyol, va ser elegit per aclamació president del nou Cercle el 
metge Josep Balaguer.1684 
El 27 de juny, la Comissió Executiva del Partit Republicà de Centre publicà un manifest als 
electors. Començava exposant que "vivimos un momento revolucionario" i que la posició del 
partit era "compaginar los ideales con la realidad, y atendiendo a un alto deber comprensivo, 
no queremos llenar la candidatura completamente para mejor servir así los intereses de las 
clases socialmente conservadoras, evitando pugnas y estridencias que perturbarían la paz 
social y política de Baleares." Destacava la importància de les Corts que s'havien d'elegir 
perquè havien de donar al país una nova Constitució, que "será la carta magna rectora de los 
destinos gloriosos de la nueva España." Assenyalava que s'havia de defugir la vella política i 
la divisió del camp electoral entre dretes i els sectors que no ho eren. Així mateix, sortia al pas 
de les crítiques de les dretes perquè "una alianza contra los republicanos históricos sería una 
equivocación irreparable. Una de dos, o volveríamos a una pugna como las pasadas, o a una 
dictadura radical." Es reafirmava en la conveniència que tocava als republicans gestionar i 
dirigir el país i que "lo adecuado y viable es que las derechas conservadoras conscientes 
pongan en juego su eficacia, haciendo de contrapeso y de control para evitar marchas 
demasiado presurosas, regulando el ritmo de los cauces nacionales, pero sin entorpecerlos." 
Justificava que tots els grans polítics –entre els quals citava Ossorio y Gallardo– aconsellaven 
"no resistir, sino cooperar, para lograr la seguridad de que la fuerza no se imponga al derecho, 
forcejeando sólo para generar prudentemente la ley." Remitia com a programa polític del 
partit al manifest que havia fet públic Santiago Alba com a candidat per Zamora, però que era 
aconsellable "no estorbar, no obstruir, ni provocar" i, per això, havien decidit aspirar als tres 
llocs de les minories "con lo cual creemos cumplir con las ansias de nuestro partido, sin 
salirnos del grado de serenidad necesaria." Finalment, demanava el vot a la candidatura per 
les minories de Joan March, Lluís Alemany i Pere Matutes.1685  
 

6.2.3. La Concentració Republicana 
Una tercera candidatura va ser representada pel reformista i republicà moderat, Antoni Pou 
Reus, que no s'integrà en la coalició republicano-socialista ni en la Coalició de Dretes i acabà 
anant totsol als comicis amb l'objectiu d'aconseguir l'ajut indirecte dels verguistes, 
conservadors i regionalistes. El 17 de juny, Antoni Pou anuncià la seva candidatura.1686  
El 19 de juny, la Concentració Republicana féu públic un manifest, en el qual exposava el seu 
programa. Defensava que una "República basada en la Soberanía Nacional, expresada 
mediante el sufragio directo y secreto, debe tener una estructuración que reconozca la 
personalidad de las Regiones con carácteres propios; regiones que disfrutarán de cuanta 
autonomía permita su capacitación y exija su desenvolvimiento." Així concretava les seves 
propostes en: "Autonomía municipal y creación del patrimonio comunal; independencia de 

1683 .- Payeras començà advertint que "estando congregados destacados elementos locales de la banca, del 
comercio y de la industria, se felicitaba, por adelantado, del fecundo desenvolvimiento que el partido 
republicano de centor le está reservado en Inca, pues, aquí tiene que arraigar hondamente nuestro partido, que 
tan singular beneficio habrá de reportar a nuestra industria y por ende a los obreros de nuestras fábricas. Tengo la 
seguridad que hago pública, de que si como cabe esperar, el triunfo de nuestros candidatos don Juan March y 
don Luis Alemany, en el Parlamento apoyarán nuestras demandas para dotar a Inca de una Casa de Correos a la 
altura de nuestra industriosa ciudad y otras reformas que esta necesita inaplazablemente. Es de rigor que nos 
agitemos y hagamos todo lo posible en esta lucha electoral, para que, siendo ella la primera que realiza nuestro 
partido con su filiación republicana, acredite que es merecedor a toda garantía de seguridad en sus lealísimos 
servicios a la República Española. "Inca", a El Día, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 5. 
1684 .- "Inca", a El Día, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 5. 
1685 .- "A los electores. Manifiesto del Partido Republicano de Centro", a El Día, dissabte, 27 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1686 .- "Política local. Nuevo candidato", a Correo de Mallorca, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
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poderes con predominio legislativo; separación de la Iglesia y el Estado, que reconociendo la 
realidad nacional debe ser concordada; plena libertad de asociación y reconocimiento del 
derecho de huelga; instrucción obligatoria integral y gratuita para todos los grados, [i] 
impuestos directos progresivos." D'acord amb aquest programa, Concentració Republicana 
presentà a les eleccions a Corts Constituents el "primer" gobernador de la República Antoni 
Pou, el qual "en los difíciles momentos de la proclamación supo demostrar que son 
perfectamente hermanables la democracia y el orden, y que con el maestro Zulueta 
comprendió “que en esta revolución jurídica el avance y el orden nacieron juntos, gemelos y 
están unidos desde la cuna. Si el orden se altera, inexorablemente se detendrá el avance. Si al 
avance hay obstáculos inevitablemente peligrará el orden social.” La Concentració 
Republicana demanava els sufragis dels electors per la consolidació de la República.1687 
 

6.2.4. La Conjunció Republicano-Socialista 
A les illes Balears, es va mantenir la coalició republicano-socialista que havia participat en els 
comicis municipals del 31 de maig. Hi hagué una distribució dels candidats: 1 del Partit 
Republica Federal, 1 del Partit Radical de Menorca, 1 del Partit Socialista, a més de dues 
figures republicanes de gran rellevància, el mallorquí Gabriel Alomar, i el ministre de la 
Guerra, Manuel Azaña –que ostentà la representació territorial de les Pitiüses.– Aquesta 
candidatura constituïa la representació governamental en els comicis a diputats a Corts 
Constituents. 
 
El Partit Socialista 
El dimarts, 2 de juny, l'Agrupació Socialista de Palma es va reunir en junta general 
extraordinària per a tractar sobre les properes eleccions a Corts Constituents. D'acord amb el 
Comitè Nacional, s'acordà convocar pel dilluns 8 de juny, una reunió a la Casa del Poble de 
delegats de totes les agrupacions de Mallorca i de Menorca per resoldre l'actitud i, al mateix 
temps, designar els candidats que havien de representar el partit. L'Agrupació Socialista de 
Palma decidí proposar a la reunió de delegats un sol diputat i que aquest fos Alexandre 
Jaume.1688 A més, s'acordà que Andreu Crespí, Ignasi Ferretjans i Joan Monserrat Parets 
prenguessin part en l'acte públic a Santa Maria el diumenge proper amb motiu de la 
inauguració de l'agrupació socialista del municipi.1689 
El dilluns 8 de juny, els delegats de les agrupacions socialistes de Menorca, Palma i 
Llucmajor es reuniren en junta general extraordinària per acordar per unanimitat presentar-se 
en les properes eleccions a diputats i presentar com a candidat del parti Alexandre Jaume.1690 
 
 
 

1687 .- "Política local. La Concentración Republicana", a La Almudaina, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política local. Manifiesto de la Concentración Republicana", a Correo de Mallorca, dissabte, 20 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1688 .- També s'acordà enviar un telegrama al ministre de la Governació que deia: "Partido Socialista Obrero, 
Agrupación de Palma ante campaña insidiosa contra Alcalde, Presidente Diputación y Gobernador Civil eleven a 
V. E. la más enérgica protesta contra esta vil campaña de la reacción.– El Secretario, Ignacio Ferretjans." 
"Política local. Agrupación Socialista", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2. També "Notas 
políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.501. Eivissa, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2. 
1689 .- "Política local. Agrupación Socialista", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 2. 
1690 .- Segons una nota, titulada "Ante la contienda electoral" a El Obrero Balear, núm. 1.538. Palma, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2, en la qual es donava íntegrament la candidatura de la Conjunció 
Republicano Socialista, s'afirmava que la designació d'Alexandre Jaume havia "producido inmejorable impresión 
en los medios socialistas, tanto por las dotes intelectuales como por la solvencia moral que atesora el compañero 
Jaume." 

 343 

                                                 



 

El Partit Republicà Federal 
El 7 de juny de 1931, el Partit Republicà Federal de Mallorca celebrà l'assemblea provincial 
—representada per 44 pobles de Mallorca— i acordà, per aclamació, designar com a candidat 
Francesc Julià.1691 Al mateix temps, l'assemblea protestà enèrgicament per la campanya 
"injusta y personalista" que es duia a terme contra Francesc Julià. Així mateix, acordà 
proposar a la Conjunció Republicano-Socialista que també designàs Gabriel Alomar com a 
candidat a Corts Constituents. També es decidí visitar el governador civil per agrair-li els seus 
esforços en la lluita contra el caciquisme de l'illa.1692 
El 9 de juny, la premsa publicava que tant el Partit Socialista com el Partit Republicà Federal 
de Mallorca gairebé tenien decidida la candidatura de la Conjunció Republicano-Socialista, 
que estaria integrada pels mallorquins Gabriel Alomar Villalonga (Partit Radical 
Socialista),1693 Alexandre Jaume Rosselló (Partit Socialista) i Francesc Julià Perelló (Partit 
Republicà Federal) i pel menorquí, consignatari de vaixells de Ciutadella, Josep Teodor Canet 
(Partit Republicà Federal). Aleshores, únicament quedava un lloc per tancar la candidatura i hi 
havia rumors que els republicans federals l’oferirien al ministre de la Guerra, Manuel 
Azaña.1694  
L'11 de juny, el diari La Almudaina publicà l'article "Ibiza ante las elecciones de diputados", 
de Ferran Antolí Llabrés, en la qual es comentava que en totes les tertúlies i centres polítics 
d'Eivissa eren molt comentats els suposats futurs candidats a diputats a Corts, esmentant-se 
diferents noms de les personalitats més destacades eivissenques. S'afirmava que les 
discussions, però, se centraven en la possible formació de la candidatura de la Conjunció 
Republicano-Socialista, que essent l'opinió general que estaria integrada per tres llocs per a 
Mallorca, un per a Menorca i un per a Eivissa. Però, donat que s'havia fet pública la 
candidatura “y con toda sorpresa observamos que se ha prescindido en absoluto de hacer 
figurar en ella la personalidad ibicenca que en justicia parecía tener que ser mejor nombrada 
para el buen desempeño de su cargo. 
La Almudaina, en forma muy plausible, que los mismos ibicencos fueron los primeros en 
aplaudir, hace algún tiempo que expuso su criterio de que a Menorca e Ibiza se les debía 
conceder con toda justicia el puesto de Diputado a Cortes a persona nativa de ambas regiones, 
con el fín de que sus representantes estuviesen en constante contacto con los suyos y pudieran 
conocer personalmente las necesidades de sus paisanos, lo cual entendemos no puede ser más 
razonable y siendo ello la razón de que tal criterio fuera recibido en la mayoría de significados 
elementos políticos con marcadas muestras de aprobación. 

1691 .- La nota afirmava que "En esta designación, se ha querido condensar la alta estima en que se tiene al 
ciudadano Juliá entre el P. R. F. de Mallorca, por sus relevantes dotes y virtudes políticas, puestas tantas veces 
de manifiesto en su larga y espinosa labor, en aras de nuestro ideal, realizada con tan admirable y ejemplar 
constancia, sin un desfallecimiento, sin una tortuosidad y con tan elevado espíritu de sacrificio." Al mateix 
temps, l'assemblea protestà enèrgicament per la campanya "injusta y personalista" contra Francesc Julià, "llevada 
a cabo desde algún tiempo por determinados elementos, aun cuando con ello no se consiga, sino evidenciar una 
vez más la baja calidad espiritual y la absoluta carencia de solvencia política de sus obcecados autores." "Política 
local", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Candidatura para diputados", a El Día, 
núm. 3.109. Palma, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 5; "Política local. Asamblea provincial del partido 
republicano federal", a Correo de Mallorca, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
1692 .- "Asamblea del Partido Republicano Federal", a Ciutadania, núm. 41. Palma, dissabte, 13 de juny de 
1931, pàg. 2; "Política local", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Candidatura para 
diputados", a El Día, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 5; Política local. Asamblea provincial del partido 
republicano federal", a Correo de Mallorca, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
1693 .- El 3 de juny, des de Madrid, el servei telegràfic de La Almudaina comunicà que Gabriel Alomar es 
presentaria a diputat per Mallorca. "Baleares fuera de Baleares. El Sr. Alomar se presentará diputado por 
Mallorca", a La Almudaina, dijous, 4 de juny de 1931, pàg. 7. 
1694 .- "Política local", a La Almudaina, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. Candidatura para 
las Constituyentes", a Correo de Mallorca, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
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Ibiza no es la isla que conocíamos años atrás y a la que dábamos escasa importancia. Hoy 
todos sus negocios se han desenvuelto en una forma extraordinaria, aparte de la fuente de 
turismo que empieza a emanar crecidos beneficios, todo lo cual hace que se tenga que 
dedicarle la mayor atención posible con el fin de que sus aspiraciones y su progreso tengan 
una feliz realización, lo que se obtendrá gracias a la propulsión que debe dedicarle su 
representante en Madrid, el que a no dudar tendrá que desplegar una actividad suma, porque 
Ibiza necesita engrandecerse para que su juventud en vista que no puede encontrar en su suelo 
la manera de desplegar su inteligencia, no tiene más remedio que emigrar por todas las partes 
del mundo y precisamente a esto es a lo que hay que combatir con todo afán hasta 
exterminarlo. 
Esto como es natural, se puede conseguir pero para ello precisa que tenga al frente a una 
persona que ame a su tierra y conozca sus necesidades, único medio de evitar los muchos 
males de que padece y por los que sus hijos no tienen más remedio que abandonarla en busca 
de lo más indispensable para hacer frente a la vida. 
Por esto es por lo que nos permitimos llamar la atención de los buenos ciudadanos políticos 
para que vean de complacer los deseos de nuestra isla hermana y ya que por fin gracias a la 
implantación del nuevo régimen, ha sonado la hora de la libertad y de la justicia; justo es pues 
que por hermandad y delicadeza se ofrezca a la personalidad de más reconocido talento de 
aquella isla, el pueblo que por derecho propio le pertenece y que en un momento, quizóa de 
ambición desmesurada, se ha pretendido de despojarle. 
Otra cosa, la consideraríamos muy arbitraria y desprovista de toda justicia, ya que tenemos 
entendido que el candidato acordado que presentarán por Menorca, es natural de allí y por 
esta razón tan fundamental, entendemos que lo mismo debería hacerse con Ibiza. 
Muchas personalidades políticas dedican en estos días sus esfuerzos para aconsejar a todos los 
partidos políticos españoles que hagan una elección sincera de sus más esclarecidos 
compañeros para presentarles candidatos, única forma de constituir una Cortes repletas de 
hombres valisosos y capaces de hacer resurgir con sus sabios consejos y acciones a nuestra 
querida España, pero a las provincias eligen a personas de escasa comprensión de sus 
respectivas regiones, forzoso es suponer que no podrán dar nunca el rendimiento que ellas, en 
un momento de lamentable equivocación esperaban poder obtener de ellos. 
El egoísmo, que es tan mal consejero, no debe hacer mella en el ánimo de nadie en esta 
ocasión y la ambición de obtener un cargo de tal envergadura no le ha de conducir a producir 
la más ligera controversia, toda vez que si así lo pensasen los que resulten Candidatos 
pecarían de ignorantes y nos llevarían a un verdadero caos del que posiblemente ya no 
podríamos salir ya, en perjuicio de todo y para todos. 
Por estas razones entendemos que todo lo antedicho debería merecer de los poderes 
provinciales una buena acogida y de acuerdo con ello debería obrar con lealtad y 
compañerismo, cosa que así esperamos dada la seguridad que tenemos en que las personas 
que llevan la dirección de las mayorías de Mallorca, sabrán darse cuenta de nuestro afán, que 
nace de nuestro temor de que luego se produzcan discrepancias entre unas islas hermanas muy 
vinculadas con lazos de afecto y cariño y al mayor afán aún de prestar nuestro grano de arena 
para el engrandecimiento del archipiélago balear. 
Por nuestra parte, no podemos creer que Ibiza se avenga a perder su puesto personal, que de 
dicho y de esperado hecho, ya tenía como seguro y por esto consideramos que las fuerzas 
vivas de allí se apresuraran en poner en movimiento sus actividades para conseguir lo que se 
intenta de despojarles."1695 

1695 .- "Política local. Ibiza ante las elecciones de diputados", a La Almudaina, dijous, 11 de juny de 1931, 
pàgs. 1-2. 
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El 12 de juny, els diaris publicaven que el ministre de la Guerra Manuel Azaña havia acceptat 
fer part de la candidatura republicano-socialista de les Balears.1696   
El 12 de juny, el governador civil, Francesc Carreras es telegrafià amb el cap de l'Aliança 
Republicana d'Eivissa, Ramon Medina, per assegurar el seu suport a la candidatura del 
ministre de la Guerra, Manuel Azaña, com a diputat per a Eivissa. L’Aliança Republicana 
d’Eivissa confirmà el suport per unanimitat de l'agrupació.1697 Així mateix, s'informà que el 
membre del Comitè Revolucionari i antic vocal de la Comissió Gestora d'Eivissa, Víctor 
Llombart, s'havia separat de l'Aliança Republicana.1698 
A mitjans setmana d’abans dels comicis, va córrer el rumor que Azaña havia retirat la 
candidatura per les Balears, però, el dimarts, el governador civil Carreras declarà als 
periodistes que era un rumor fals.1699 
 
La campanya electoral 
La propapaganda de la Conjunció Republicano-Socialista tingué un to força mesurat i 
correcte, oferint-se com a garantia de la consolidació del règim republicà que s'havia iniciat el 
14 d'abril. La campanya electoral de la conjunció fou intensa i va ser la que celebrà més 
mítings de propaganda electoral. 
Les diverses organitzacions afins als partits integrants de la coalició desplegaren una intensa 
activitat per a preparar aquests comicis. Així, es varen celebrar juntes generals preparatòries 
dels comicis, com la Joventut Socialista en la Casa del Poble de Palma (12 de juny),1700 la 
Joventut Republicana Federal del districte 7è en el local social del carrer de Cotoner, núm. 80 
(13 de juny), 1701 el Centre Republicà Federal del districte 5è (19 de juny)1702 i l'Agrupació 
Socialista (20 de juny).1703 

1696 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. El 12 de juny, el Partit 
Republicà Federal va rebre un telegrama del ministre de la Guerra, Azaña, en el qual li deia: "Mi nombre está a 
disposición de ustedes si puede serles útil en la candidatura quedando muy reconocido su ofrecimiento y rogando 
transmitan mis saludos a mis correligionarios que me han hecho igual manifestación que acepto con gran honor.– 
Azaña." "Política local. Un telegrama del Sr. Azaña", a La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política local", a Correo de Mallorca, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 1 i "El cambio de régimen. Ibiza ante 
las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. Així 
mateix, la Joventut Republicana de Maó envià un telegrama d'adhesió al candidat a diputat per les Balears, 
Manuel Azaña.  "Un telegrama de adhesión", a La Voz de Menorca, núm. 8.386. Maó, dissabte, 13 de juny de 
1931, pàg. 2. El text deia "Conocida su decisión aceptar puesto candidatura Constituyente por Baleares 
agredecemos honra estimularà nuestra acción republicana reiterámosle entusiasta adhesión promesa solemne 
luchar por esplendoroso triunfo. Pedro Taltavull, Presidente Juventud Republicana Mahón." 
1697 .- Segons es reproduïa del Diario de Ibiza, "díjose ayer tarde que el Gobernador de la provincia, señor 
Carreras, había celebrado una conferencia telegráfica con don Ramón Medina, interesando si la Alianza 
Republicana local apoyaría la candidatura del actual Ministro de la Guerra, señor Azaña, como Diputado por 
Ibiza." "Política local", a La Almudaina, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 2; "Ibiza. La candidatura del señor 
Azaña", a El Día, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 5. 
1698 .- A més, s'apuntava que altres elements significatius havien pres la mateixa actitud que Llombart, que 
pensaven formar el Partit Radical a Eivissa. "Ibiza. Política", a El Día, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 5. 
1699 .- La Almudaina, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 4. A la pregunta “¿Es cierto el rumor de que el 
señor Azaña ha sido retirado de la candidatura de la conjunción republicano-socialista?”, el governador civil 
contestà: “Esto, es un rumor falso que precisa desmentir. El Sr. Azaña, figurará y en primer puesto en la 
candidatura republicano-socialista y tengo gran confianza en su triunfo.” 
1700 .- "Política. La Juventud Socialista",  a El Día, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 5. 
1701 .- "Política local. Juventud Republicana Federal del 7.º Distrito", a La Almudaina, divendres, 12 de juny 
de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria, signada pel secretari A. Quetglas. 
1702 .- "Política local" a La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria signada 
pel secretari Joan Rullan; "Política. Centro Republicano Federal 5.º Distrito", a El Día, dimecres, 17 de juny de 
1931, pàg. 5. 
1703 .- Signava la convocatòria Gabriel Ferragut. "Política. Agrupación Socialista", a El Día, dissabte, 20 de 
juny de 1931, pàg. 5. 
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Al mateix temps, des del 15 de juny, la Conjunció Republicana Federal-Socialista i la Unió 
General de Treballadors constituiren una oficina electoral en el Centre Republicà Balear del 
carrer de Sanç, de Palma.1704 També, el 25 de juny, la Conjunció Republicana Federal 
Socialista féu pública una nota adreçada a tots els comitès municipals als quals els avisava 
que si no havien rebut tota la documentació necessària per a les eleccions a diputats –
candidatures, censos, pasquins, manifests, poders notarials– que es posassin en contacte en 
l'oficina central del carrer de Sanç, núm. 11.1705 També els dies 26 i 27 de juny, el Centre 
Republicà Federal del districte 5è celebrà junta general per tractar temes electorals i donar 
instruccions als interventors i apoderats del partit.1706 Al mateix temps, el dissabte, 27 de juny, 
el Comitè Municipal de Palma del Partit Republicà Federal de Mallorca convocà a una 
assemblea general a totes les entitats adherides al partit en el local del carrer de Sanç, núm. 11 
per donar instruccions electorals.1707 
El dissabte, 13 de juny, la Conjunció Republicano-Socialista féu actes de propaganda 
electoral a Consell i a Binissalem, amb les intervencions dels republicans federals Francesc de 
Sales Aguiló, Emili Darder, Josep Tomàs Renteria (president del Casino Republicà Federal de 
Palma) i Marià Aguiló (de la Joventut Republicana Federal de Palma), a més del socialista 
Ignasi Ferretjans.1708 
El diumenge, 14 de juny, hi hagué mítings a Selva, Caimari i Inca, amb la participació de 
Josep Girbent Mateu, Bernat Jofre, Ignasi Ferretjans i Francesc Villalonga. Aquell mateix dia, 
també hi hagué actes de propaganda a Llucmajor, Santanyí i Campos,1709 amb les 
intervencions de Francesc de Sales Aguiló, Josep Mas Rubí, Emili Darder i Joan Monserrat 
Parets.1710 
Tot i que no es tractava concretament d'un acte electoral, el diumenge, 14 de juny, els 
republicans federals de Manacor i dels pobles del partit judicial feren a l'Hotel Perelló de 
Portocristo un banquet d'homenatge al batle manacorí i president del comitè del districte de 
Manacor del Partit Republicà Federal, Antoni Amer Llodrà.1711 Hi assistiren devers 400 
persones, entre els quals, a més dels correligionaris federals manacorins, hi havia 
representacions dels comitès dels pobles de la contrada. Presidiren l'acte l'homenajat Antoni 

1704 .- L’horari de l’oficina era de 18 a 21 h, tots els dies i es demanava a tots els districtes de Palma i als 
regidors federals i socialistes que fessin arribar a l'oficina electoral abans del 24 de juny els llistats d'apoderats i 
interventors que havien de fer part de les meses electorals. També es demanava la mateixa relació a tots els 
comitès municipals dels pobles que havia de ser lliurada abans del 20 de juny. "Política local", a La Almudaina, 
dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Oficina electoral", a El Día, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 5. 
1705 .- "Política local", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. També "Política. Conjunción 
Republicana Federal Socialista", a El Día, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 5. 
1706 .- La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria. També "Política. Centro 
Republicano Federal", a El Día, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 5. 
1707 .- "Política local. Partido Republicano Federal de Mallorca", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 
1931, pàg. 2, publicà la convocatòria, signada pel president Vicente Tejada i pel secretari Lluís Ferrer.  També 
"Política. Partido Republicano Federal", a El Día, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 5. 
1708 .- "Actos de propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 42. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 3. 
1709 .- L'acte se celebrà en el local destinat a cine a l'aire lliure del cafè de l'avinguda d'Antoni Maura, núm. 
2, de Campos. El 28 de juny, el propietari del local aclarí que "con sorpresa ha visto que por parte de 
determinados elementos de aquella villa, se hace propaganda contra él, calificando dicho mitín de propaganda 
comunista y como ello, no es exacto, como se deduce así por el carácter de los organizadores, como el de los 
oradores [els socialistes Joan Monserrat Parets i Bartomeu Pérez i els federals Francesc de Sales Aguiló i Josep 
Mas Rubí], hace pública su protesta contra tales manejos encaminados de seguro a producirle un perjuicio que 
no le sobrevendría si se calificara acertadamente el carácter del mencionado mitin de propaganda. Y que 
finalmente ni él, ni la conjunción, ni los oradores son comunistas ni tienen concomitancias con este partido." 
"Política. Aclaración", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 5. 
1710 .- "Actos de propaganda electoral", a Ciutadania, núm. 42. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 3. 
1711 .- "Política. Banquete-homenaje", a El Día, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2 (convocatòria); ."De 
Manacor", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4; "De Manacor", a Correo de Mallorca, 
dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3. 
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Amer, acompanyat del governador Francesc Carreras i del president de la Diputació Francesc 
Julià, a més de Vicente Tejada i els diputats provincials Joan Roca i Francesc Fernández, el 
batle de Felanitx Pere Oliver Domenge i els tinents de batle manacorins Mas, Prohens, 
Fullana i Estelrich. Hi hagué intervencions del diputat provincial i regidor manacorí Francesc 
Fernández –que llegí unes quartilles sobre la vida política d'Amer–,1712 el batle de Felanitx i 
apotecari Pere Oliver,1713 l'advocat Guillem Puerto,1714 Luis Ferbal,1715 Francesc Julià,1716 Antoni 
Amer1717 i Francesc Carreras.1718 Aquell dia, també la Joventut Republicana Federal de Palma 
celebrà la commemoració del primer aniversari en l'Hotel Balear.1719 
— L'agressió a sa Pobla del tinent de batle de l'Ajuntament de Palma, Jaume Bauzà 

1712 .- Fernández afirmà que Amer "perseguido ya desde su infancia por las ideas republicanas de su 
progenitor, ha ido luchando por aquel ideal toda la vida, con leal y noble empeño del fiel servidor de la causa." 
"De Manacor", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1713 .- Oliver començà saludant "a los que con su constancia y voluntad férrea nos han traído la República. 
Termina su fogoso parlamento entonando un canto a la fraternidad, de que tan alta prueba están dando los 
pueblos de este Distrito, cuyas representaciones son como cabezas de una gran familia que estando, como está 
unida, podrá en su día, reclamar y exigir si llega el caso que se le reconozcan los derechos que en justicia nos 
corresponden y pertenecen. Considera que es necesaria la autonomía municipal y la anulación de aquel estatuto, 
que parece hecho para arruinar con la creación de costosas plazas las haciendas municipales." "De Manacor", a 
La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1714 .- Puerto usà la paraula per dir "el ejemplo de Amer, paladín infatigable de la causa de la libertad y de la 
justicia, nos señala a todos el camino a seguir para que no vuelvan ya más los tiempos en que los caciques 
tuvieron acaparado el poder, el cual debe estar en manos de los nuevos apóstoles de la República, que a puños se 
los ganaron en los momentos difíciles de lucha por el ideal. Soy Republicano y no me asusta ninguna idea por 
radical que sea dentro su régimen; ante la demagogía me siento reaccionario, ante la reacción soy revolucionario; 
pido respeto para las creencias y apoyo por el orden, y vos compañero Amer continuad en vuestra labor y en 
vuestro apostolado de aproximación en el Distrito para que podamos decir con razón que nuestros pueblos ya 
tienen fisonomía propia y que pueden desenvolverse sin tutelas por ser mayores de edad." "De Manacor", a La 
Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1715 .- El catedràtic de francés de l'Institut de Palma intervingué per saludar a tots els asistents, "en particular 
a los viejos republicanos que fueron los que labraron la República que hoy disfrutamos; tiene palabras de 
conmiseración para aquellos que hoy quieren aparecer como tales, cuando en realidad estuvieron aferrados hasta 
el último momento al derrotismo de la vieja política. Termina lamentando la falta de medidas radicales y 
revolucionarias en el nuevo régimen." "De Manacor", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4.  
1716 .- Julià, tot i que estava afectata la gargamella, destaca la gran amistad que l'unia amb Amer i digué que 
"tened en cuenta que ahora que tenemos la República, debemos guardarla procurando su consolidación, porque 
nos ha costado mucho el traerla." "De Manacor", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4.  
1717 .- Amer agraí als amics i correligionaris l'assistència a l'acte i féu una salutació especial "a estas nutridas 
representaciones de nuestros pueblos hermanos a los que podeis asegurar que tengan la tranquilidad de que se 
hará justicia al distrito en general. Termina su parlamento deseando para Manacor y demás pueblos de su Partido 
la fraternidad que les haga fuertes y ofreciéndose a todos para conseguirlo." "De Manacor", a La Almudaina, 
diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1718 .- Carreras afirmà que "creyendo tener que dar el grito revolucionario, ya está dado en los tonos 
mesurados y moderadísimos del señor Amer , un hombre investido de autoridad y ha sabido aprovechar ésta para 
captarse la simpatía general, pudiendo decirse hoy que es Alcalde de todos. Yo también debo hablar en 
gubernamental por el cargo que ocupo y las órdenes que tengo de no hacer proselitismo, sin embargo no puedo 
dejar de recoger las palabras del señor Ferbal y preguntarle si no es revolucionaria la gestión de aquel hombre de 
americana y sombrero flexible que se llama Azaña, y que se ha metido con la Ley de Jurisdicciones, llegando a 
lo que nadie hasta hoy, había osado tocar. ¿A qué llama revolución el señor Ferbal? Es difícil ser político, sobre 
todo buen político. Yo soy viejo y joven republicano; toda mi vida he sido político, como lo ha sido Amer, que 
por su constancia y noble lucha mereció ser Alcalde de Manacor y por eso lo es con el aplauso de todos, porque 
conociéndole saben que su autoridad, como su ideología es procurar el bien de todos. Hoy no puedo deciros lo 
que quizás os dijera si mi cargo no me lo impidiera; pero cuando no sea Gobernador os prometo que vendré otras 
vez a Manacor para hablaros con la razón y el entusiasmo de un verdadero republicano." "De Manacor", a La 
Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 4. 
1719 .- Ciutadania, núm. 40. Palma, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 1, publicà l'anunci de l'acte, els tiquets 
de l'assistència del qual valien 6 pessetes. 
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El diumenge, 14 de juny, el regidor socialista de Palma i secretari de la UGT de les Balears, 
Jaume Bauzà, a petició dels fusters de sa Pobla, anà a fer una conferència sobre el compliment 
de la jornada legal de vuit hores. L'acte se celebrà en el cafè de Cas Mariè, de sa Pobla, 
assistint diversos patrons de la branca de la fusteria afectats per l'aplicació de la llei de la 
jornada de vuit hores i bastants de pagesos i jornalers "reclutats" pels esmentats patrons. Quan 
Bauzà féu referència als drets que atorgava la llei als treballadors, els patrons començaren a 
cridar "¡fuera!, ¡fuera!" i acte seguit el patró Nadal Gelabert, segons testimonis presencials, 
"con una silla levantada en vilo se fué hacia el conferenciante Jaime Bauzá propinándole 
varios silletazos hasta conseguir arrastrarlo por el suelo."1720  
L'endemà, Jaume Bauzà visità el governador civil per donar-li compte de l'agressió i com 
s'havien desenvolupat els aldarulls. Carreras féu pública a través de la premsa una protesta 
davant aquests incidents i es va comprometre a investigar-los.1721  
El 16 de juny, el governador Carreras manifestà a la premsa que el comandant del lloc de la 
Guàrdia Civil de sa Pobla l'havia informat de la detenció d'un individu com a pressumpte 
autor de l'agressió del tinent de batle de Palma Jaume Bauzà i que també foren detinguts cinc 
persones com a pressumptes autors dels aldarulls ocorreguts.1722 
Arran d'aquest fet, s'iniciaren un conjunt de protestes per l'agressió a Jaume Bauzà, com les 
dels ajuntaments de sa Pobla,1723 Palma,1724 Puigpunyent;1725 i Montuïri;1726 del batle pedani de 

1720 .- La relació dels fets es basa en una nota a la premsa del president de la Unió General de Treballadors 
Miquel Porcel i continua afirmant que "Después de agredir a Bauzá, Nadal Gelabert y la casi totalidad de los 
concurrentes al acto, la emprendieron a silletazos contra una gruesa lámpara que alumbraba el salón, haciéndola 
añicos, sin que nadie les opusiera la más leve resistencia, y continuando en tal actitud, descendieron del salón 
después de dejar a oscuras y con un montón de escombros formado por sillas destrozadas. Una vez en la planta 
baja del café, y sin que nadie les saliera al paso, la emprendieron a silletazo limpio con siete u ocho mesas que 
había, haciendo trizas las tablas de mármol sobre ellas colocadas. Después de cometidas tales hazañas en medio 
de una gran gritería, imposible de describir, las turbas se dirigieron a la Plaza, donde se halla situada muy cerca 
del lugar del suceso, en medio de gran escándalo, lanzando grandes berridos. En la misma noche agredieron 
también a Bernardo Aguiló, vecino del pueblo y organizador de la conferencia. Una hora después de acontecer el 
vandálico hecho, se presentó un guardia municipal en el café en que se habían desarrollado, encontrando al 
Bauzá con una herida que le manaba sangre, cuyo guardia dijo a nuestro camarada que el Alcalde lo requería. 
Nuestro amigo contestó que no se hallaba en condiciones de abandonar el café en donde se hallaba refugiado. 
Cuando ya había transcurrido más de una hora desde el momento de la agresión, se personaron en el lugar del 
hecho el Alcalde, el primer teniente de alcalde y el comandante del puesto sargento de la guardia civil. El primer 
teniente de alcalde dijo a Bauzá que los patronos estaban en su derecho al pretender establer de nuevo la jornada 
de diez horas y el sargento de la guardia civil, replicando a nuestro compañero, al decirle éste que tales 
salvajadas sólo se comentían en La Puebla, contestó: «No lo crea usted. En Barcelona todos los días análogos.»" 
"De la agresión al señor Bauzá en La Puebla", La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 3 i "El suceso de 
La Puebla", a El Día, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 5.  Així mateix, es va formular una denúncia davant la 
Guàrdia Civil de sa Pobla dels veïns Miquel Company Obrador i Gabriel Grau Reinés, que en la plaça Major, 
davant el cafè de Can Reus, varen discutir sobre la jornada de les vuit hores de treball i Grau "agredió a su 
contrincante produciéndole contusiones en la espalda y en la región escapular de pronóstico leve, según 
dictamen del médico don Joaquín Porto." "Denuncia por agresión", a La Almudaina, divendres, 19 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1721 .- "Gobierno Civil. Una agresión", a El Día, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 2. 
1722 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; "Gobierno civil. El 
suceso vandálico de La Puebla", a El Día, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1723 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; "Gobierno civil. El 
suceso vandálico de La Puebla", a El Día, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; "Notas de la Alcaldía. 
Comunicación del Alcalde de la Puebla", a La Almudaina, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 1; "Municipales. 
Protestas", a El Día, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2. 
1724 .- Sessió plenària ordinària del 17 de juliol de 1931. Llibre d'actes de l'Ajuntament de Palma. AMP. 
També "Vida municipal. Una sesión tumultuaria", a El Día, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 4. Es varen llegir el 
part de la Guàrdia Civil de sa Pobla i el comunicat de l'Ajuntament de sa Pobla protestant de l'agressió. El tinent 
de batle, el socialista Ignasi Ferretjans prengué la paraula per manifestar que s'havia de fer complir la jornada de 
vuit hores a sa Pobla i s'havia de castigar els responsables del fet i depurar la negligència per part de les 
autoritats. Acte seguit, va intervenir l'afectat, Jaume Bauzà, per dir: "No pensaba intervenir en este asunto, que 
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s'Arracó,1727 dels grups socialistes del Molinar i del Vivero;1728 de la Unió General de 
Treballadors;1729 de la Junta Local Civil de Defensa dels Poders Republicans de Sóller;1730 de 
l'Agrupació Socialista de Sóller,1731 i de la Penya Taurina.1732 
El dilluns, 22 de juny, l'Agrupació Socialista féu una junta general extraordinària, en la qual 
un dels temes centrals va ser l'agressió a Bauzà.1733 La junta general va ser força tensa ja que al 
començament Jaume Bauzà va presentar la dimissió per l'actitud davant l'agressió adoptada 
pels companys Llorenç Bisbal, Alexandre Jaume i Miquel Porcel. Després d'un ampli i animat 
debat, s'acordà per unanimitat fer pública la seva més enèrgica protesta per l'agressió a Bauzà;  
nomenar l'advocat Ferran Pou perquè actuàs d'acusador privat i depuràs els trencaments de 
forma que hi pogués haver en l'actuació processal i representar Bauzà en el sumari que 
s'instruïa sobre la causa. A més, es decidí no admetre la dimissió de Bauzà i declarar que 
Bisbal, Jaume i Porcel estaven nets de culpa.1734 
A més, diversos industrials de sa Pobla enviaren una carta al director de Correo de Mallorca 
sobre els aldarulls del míting de sa Pobla.1735 

me afecta tan directamente; pero el parte del sargento de la guardia civil está plagado de falsedades e 
inexactitudes que me obligan a ciertas aclaraciones. El firmante es uno de los principales culpables de lo 
sucedido. No hubo, como afirma agresiones mútuas; nosotros fuimos los agredidos, teniendo que huir, heridos, 
amparándonos en la oscuridad. Tengo la convicción de que pretendían asesinarme. Al llegar a La Puebla, 
invitando por los elementos de la Unión General de Trabajadores, para dar una conferencia sobre la jornada de 
trabajo, el Alcalde ya me dijo que lo mejor que podía hacer era recomendar la jornada de diez horas! En mi 
conferencia, apenas cité la jornada de ocho horas, la emprendieron a silletazos conmigo. No intenté defenderme 
porque consideré que era una imprudencia hacer frente a mis agresores, que eran mas de sesenta. Todas las 
mesas de marmol de la planta baja del local quedaron destrozadas. A la hora y media del escándolo y de la 
agresión, hallándome en la fonda, cuando los ánimos estaban todavía exaltadísimos, el Alcalde me citó al 
Ayuntamiento enviándome, por toda custodia,¡un guardia urbano! No acudí, naturalmente, porque no quise 
exponerme a que me lincharan. En vista de esto vinieron a la fonda el alcalde y primer teniente de alcalde. Las 
únicas palabras que este tuvo para protestar del percance fueron que… ¡tenían derecho indiscutible a la jornada 
de diez horas! Esto es la verdad de lo ocurrido." 
1725 .- "Notas de la Alcaldía. Comunicación del Alcalde de la Puebla", a La Almudaina, divendres, 19 de 
juny de 1931, pàg. 1. 
1726 .- Sessió plenària del 15 de juliol de 1931. Llibre d'actes. AMP. 
1727 .- "Municipales. Protesta", a El Día, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4.. 
1728 .- "Protesta contra la agresión del señor Bauzá", a La Almudaina, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1729 .- "De la agresión al señor Bauzá en La Puebla", La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 3. 
1730 .- "Notas de la Alcaldía. Carta de protesta", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1; 
"Municipales. Protesta", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 4; "En la Casa de la Villa. Protesta de los 
republicanos de Sóller de la agresión a un concejal", a Correo de Mallorca, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1731 .- "Municipales. Protesta", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 4. 
1732 .- "El suceso de La Puebla. Protesta", a El Día, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 4. 
1733 .- "Política local. Agrupación Socialista", a La Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2, 
publicà la convocatòria signada pel president Jaume Garcia. 
1734 .- "Política. Agrupación Socialista de Palma", a El Día, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. La 
Agrupación Socialista", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5 (reproduïa la informació del setmanari El 
Obrero Balear). 
1735 .- L'escrit afirmava "Ante todo, conste la más enérgica protesta de nuestra parte contra todo desmán o 
leve descortesía que se cometa con cualquier extraño o forastero que tenga ocasión de visitar nuestro pueblo. 
 Ufanos estamos del renombre de eminentemente hospitalaria de que goza nuestra población, y buena 
prueba de ello, son la multitud de forasteros que se han instalado entre nosotros y han hallado sobrados medios 
de fraternal convivencia. Cualquiera que haya de formar juicio de nuestra gente por la noticia publicada en la 
prensa de que un edil del Ayuntamiento de Palma fué agredido de una manera bárbara, ha de suponer que el 
carácter dominante aquí es el de la ciega acometividad, lo cual entrañaría, por cierto, un concepto muy 
equivocado. Ya que hace tiempo vamos respirando aires de Regionalismo y ambiente de federación, no estará 
fuera de lugar el llamar la atención sobre la singularísima estructura moral y material del pueblo de La Puebla. 
Saben los poblenses, desde los primeros años de su existencia, que el trabajo es la primera virtud y cuando 
nuestros campesinos, "domeñadores" de tierras saben que para asegurar su cosecha, sobre todo en mayo y junio, 
no dan a su cuerpo más que pocas horas de reposo y por falta de brazos tienen que dar catorce o quince pesetas 
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El 18 de juny, la premsa es féu ressó de la notícia del diari barceloní El Progreso que 
l'exdiputat republicà de Maó, doctor Frederic Llansó Seguí havia ingressat al Partit Radical.1736 
El 20 de juny, Jaume Mas Payeras replicà el manifest del partit de Dreta Social en l'article 
"Comentando un manifiesto" al setmanari republicà federal Ciutadania.1737  
La Conjunció Republicano Socialista celebrà l'acte central de la campanya, el diumenge, 21 
de juny, en el Teatre Balear. A més, s'aprofità el míting per protestar “contra la campaña 
insidiosa e infamatoria que se viene haciendo con nuestras autoridades.”1738 Va ser presidit pel 
regidor republicà Francesc Villalonga –que assenyalà la finalitat del míting i la importància de 
les Corts Constituents per l’esdevenir d'Espanya– i hi hagué les intervencions del socialista 
Joan Montserrat Parets,1739 els republicans federals Antoni Amer Llodrà (batle de Manacor)1740 

de jornal a las mujeres sembradoras de habichuelas y cinco o seis pesetas a chicuelos de doce o catorce años y 
veinte o veinte cinco pesetas a los hombres; cuando consideran que día y noche tienen que vigilar y aprovechar 
por momentos, sobre todo este año, el manar de la vena acuosa, cuando escasean los oficiales de albañil, 
carpintero y herrero y si a este añadimos que por falta de lluvias en el presente año se presenta ante nuestros 
preocupadísimos agricultores, una muy negra perspectiva, como nunca se recuerda, cuando no se pueden regar 
las costosas y muy delicadas habichuelas por no poder andar el motor o tener la noria estropeada, francamente el 
hablar en t[a]n críticas circunstancias a nuestros laboriosos labradores de limitación de trabajo, de burguesía, de 
falta de cultura, etc. etc. cuando esta no suene a sarcasmo, nos suena a algo bastante extemporáneo. Sirvan las 
presentes líneas para todos los forasteros que quieren venir a nuestro pueblo y blandir sobre todo el arma 
poderosa de la palabra, para que antes se enteren debidamente y hagan la imprescindible composición de lugar, 
porque la prudencia es también una de las primeras virtudes. Hay que distinguir los tiempos para concordar los 
derechos." VARIOS INDUSTRIALES: "Sobre el mitin de La Puebla", a Correo de Mallorca, dissabte, 20 de 
juny de 1931, pàg. 3. 
1736 .- Frederic Llansó va ser diputat republicà al Congrés dels Diputats per Maó en quatre ocasions: del 20 
de maig al 28 de juny de 1910; del 3 de gener de 1911 al 2 de gener de 1914 –per l'article 29–; del 19 d'abril de 
1916 al 10 de gener de 1918 –per l'article 29 en la fracció política liberal–, i del 8 de març de 1918 al 2 de maig 
de 1919 –adscrit a la fracció romanonista.– "Política local", a La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2 
1737 .- "Comentando un manifiesto", a Ciutadania, núm. 42. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. 
1738 .- El 17 de juny, la Conjunció Republicana-socialista informava que s'estaven fent els preparatius per fer 
aquest gran míting, probablement, en el Teatre Balear. A més de l'acte de presentació de la candidatura, es 
pensava fer una manifestació per protestar contra "la campaña difamatoria que se viene realizando contra 
nuestras autoridades especialmente contra el señor Gobernador." La manifestació s'havia de disoldre's en el moll 
i una comissió havia d'anar al castell de Bellver a dipositar una corona en memòria del tinent general Luis Lacy 
afusellat allà. Per aquests actes s'havien convidat els 56 comitès muncipals de Mallorca. "Política local", a La 
Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Mitin de propaganda electoral", a El Día, dijous, 18 de 
juny de 1931, pàg. 5 i "Política local. Conjunción republicana federal-socialista", a Correo de Mallorca, núm. 
6.743. Palma, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. Novament, el 19 de juny, la conjunció tornà a fer pública una 
nota convocant als actes i concretant els oradors que prendrien part en el míting: els dirigents republicans 
federals Antoni Amer Llodrà (de Manacor) i Pere Oliver Domenge (de Felanitx), els socialistes Joan Montserrat 
i Parets i Alexandre Jaume Rosselló, ambdós de Palma, i el radical socialista Gabriel Alomar. "Política local", a 
La Almudaina, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2 i "Política. Mitin de propaganda electoral", a El Día, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 5.  El mateix 20 de juny, el governador civil va suspendre la manifestació que 
havia anunciat la Conjunció republicano federal-socialista com a acte de protesta per la campanya contra el 
governador que s'havia de formar a la sortida del míting electoral. "Manifestaciones suspendidas", a La 
Almudaina, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 1. Segons la crònica, pel que feia a l'assistència, "el patio de 
butacas y las localidades de palcos y antepalcos se hallaban completamente ocupadas. En el paraíso había 
también mucha gente, pero no lleno." "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", a La Almudaina, 
dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. El setmanari Ciutadania, núm. 43. Palma, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 
2, publicà una crònica de l'acte titulada "Gran mitin de la Conjunción Republicano-Socialista."; "El mitin de 
ayer. Notas contra la religión del pueblo mallorquín", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 5. 
1739 .- Monserrat Parets començà dient que el Partit Socialista "determina siempre su conducta por motivos 
ideales; nunca personales, siguiendo en esto la enseñanza que recibió de Carlos Marx. En los actuales momentos 
el partido socialista estima esencial la defensa de la República española y la defensa de los hombres de la 
República. En consecuencia viene este partido en conjunción con la Unión General de Trabajadores y el partido 
republicano balear, a invitar al pueblo a votar la candidatura que presenta la Conjunción." Acte seguit, féu la 
presentació dels candidats de la conjunció, fent esment a les característiques i la capacitat de cada un, 
"empenzando por don Teodoro Canet Menéndez, [representante de Menorca, el único trozo de España que 
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i Pere Oliver Domenge (batle de Felanitx),1741 el candidat del Partit Socialista Alexandre 
Jaume Rosselló –que fou l'únic dels oradors que intervingué en castellà–1742 i el radical 

pertenece a Europa], el ministro de la Guerra don Manuel Azaña, don Francisco Juliá Perelló, quien representa al 
republicanismo heróico, leal y consecuente. Representando a los socialistas figura don Alejandro Jaume, hombre 
que sacrificando las conveniencias de su condición social vino al campo socialista cuando aun estos ideales eran 
considerados poco menos que delictivos. Y por último, figura en la candiatura don Gabriel Alomar, el más 
inspirado verbo de la democracia, el más feliz exaltador de todo legítimo derecho, el más flajelador de las 
injusticias. Asi es Alomar, el cual siendo el más heterodoxo de los mallorquines, es sin embargo el más 
profundamente religioso, en el sentido puro de este vocablo. [Al hacer la apología de Alomar, la concurrencia 
prorrumpió en estruendo de aplausos.] Y en ombre de éstos les pido que al ir a las Constituyentes no sean allí 
ejecutores de pensamientos ajenos, sino conductores de la nación en términos ideales. Que no sean valores 
relativos sino absolutos. Van allí a elaborar una Constitución que ha de ser liberal y democrática. Y para mi 
entiendo que ha de ser federal; pero ha de serlo en forma que la libertad que se otorgue a las regiones no pueda 
servir para que estas nieguen a ningún ciudadano derecho alguno establecido en la Nación. [Señalando las 
obligaciones que tendrán los diputados en las próximas Cortes que no deberán ser otra cosa que demagogos en el 
buen sentido de la palabra. La nueva Constitución debe ser la interpretación de los sentimientos del país, cuya 
primera base ha de ser la soberanía popular que ha de residir en el pueblo. La República ha de ser de sistema 
federal con la más amplia autonomía para las regiones y pueblos que hayan adquirido completa capacidad para 
administrarse.] Enemigo de las dictaduras vería con gusto sin embargo una dictadura que impusiera la enseñanza 
a todos. Más que libertad de enseñanza le interesa la enseñanza de la libertad.  [El problema trascendental para 
España es el de la Enseñanza: no queremos la libertad de enseñanza, sino la enseñanza de la libertad.] [El 
problema que sigue en importancia a este es el de la tierra que se debe resolver con el sistema de tributación, no 
por lo que produce, sino por lo que puede producir.] Esta obligación determinaría su mejor aprovechamiento y 
por consiguiente habría más trabajo y más producción. [Señala la injusticia del actual sistema tributativo.] Con 
respecto a la Banca dice que ésta ha de dejar de ser, como industria, un fin, para convertirse en un mero 
vivificador de la agricultura y de la industria. [No queremos que la Banca sea como en el presente, un fin con sus 
sistemas usurarios, sino un medio.] Exhorta al pueblo a que preste su asistencia al Parlamento. Sin esa 
cooperación no hay derecho posible. Agudo y oportuno estaba el conde de Romanones cuando ofrecía un premio 
a quien redactase una Constitución que no pudiera ser vulnerada. Solo la cooperación activa y constante del 
pueblo, da vida, da fuerza, a las leyes. [No me falta decir más que es necesario enseñar a los pueblos a votar, 
apartándose del espíritu servil en que hasta ahora han vivido y convencerles de cómo deben ejercer sus derechos 
de ciudadanos.]" Ens hem basat en la crònica d'El Día, completant-la amb la de La Almudaina, que l'hem posada 
entre claudàtors. "Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el Balear", a El Día, dimarts, 23 de 
juny de 1931, pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", a La Almudaina, dimarts, 23 de 
juny de 1931, pàg. 1. 
1740 .- Amer digué que "Todos los que aquí estamos, quien más quien menos, hemos laborado con sacrificio, 
por espacio de muchos años para el advenimiento de la República. [La primera batalla estaba ganada el doce de 
Abril que hizo desaparecer de España la Monarquía; falta triunfar en la segunda que se librará el próximo 
domingo, haciendo desaparecer de la política española las rémoras de la Monarquía] que, a poder, la 
restaurarían. Hemos de consolidar la República. Y esto hemos de conseguirlo el próximo domingo, ganando las 
elecciones a fin de que las Constituyentes establezcan con plenitud de derecho la República. Esta es la norma 
jurídica para lograr nuestras aspiraciones. Si nuestros representantes las defraudasen, haríamos la revolución y 
las impondríamos. Dice que la Acción Social que va por los pueblos tachando de exaltados a los republicanos 
históricos predica los ideales que simbolizó el régimen pasado y que se abatió fracasado, Mallorca ha de vencer a 
ese espíritu de derecha que aun se resiste, y se ha de incorporar al lado de los pueblos liberales y demócratas. 
 [Invita a votar la candidatura republicana socialista para bien de la República. A los diputados elegidos, 
añade, les hemos de obligar a que trabajen en las Cortes para un plan federal con tendencias a la doctrina 
socialista.] 
 Atacó a la Derecha Social y al partido republicano centrista.] Elogia grandemente la obra ministerial de 
don Manuel Azaña y excita a todos a ir con vivo entusiasmo a los próximos comicios, y a trabajar para llevar a 
las urnas el mayor número de votos favorables." "Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el 
Balear", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", 
a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1.  
1741 .- Oliver Domenge " comienza diciendo que en nombre de la payesía que ansía redimirse de las fuerzas 
históricas que nos han aherrojado siempre, brinda un saludo efusivo, cordial, a los ciudadanos que anhelantes 
también de libertad y de justicia se han reunido en el acto que se celebra para proclamar la adhesión a los que 
han de llevar a las Cortes Constituyentes nuestras aspiraciones. Dice que Mallorca, a la que se ha tachado de 
retrógada, es liberal y demócrata. Evoca las luchas gloriosas de las germanías, tema sobre el que se extiende, 
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comparándolas con las actuales, diciendo que si fuera necesario haremos una nueva Germanía y con las armas 
defenderemos, a la par que nuestra vida, nuestra libertades sacrosantas. 
 [Atacà l'Estatut Municipal de Primo de Rivera, indicant la necessitat de suprimir-lo, "pues ha hecho que 
los municipios no hayen[sic] experimentado mejoras con el advenimiento del nuevo régimen, debido a sus 
trabas, y hace que hallen los mismos obstáculos de siempre cuando se trata de intentar mejoras. 
 Alaba la revolución llevada a cabo el señor Azaña, en el Ejército, que de pretoriano lo ha convertido en 
brazo del pueblo.] 
 Atacó a las derechas achacándolas, como maniobras de su política, las insidias y protestas que se han 
dirigido contra las autoridades. 
 Dijo que las derechas no pueden ser fieles a ninguna confesión religiosa porque ninguna hay que no 
predique la hermandad entre los hombres. 
 Abogó por la separación de la Iglesia del Estado. 
 Excita a los candidatos que salgan elegidos a que apoyen el Estatuto Mallorquín. 
 Lamentó que no se hayan extendido a Mallorca los beneficios del bilingüismo que se concedieron a 
Cataluña, extrañándolo, porque nuestra isla tiene marcadas características nacionales como cualquier otra, la que 
más. 
 Refiriéndose al sistema de tributación dijo que no deben tributar las personas, sino las riquezas.]" 
"Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el Balear", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, 
pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, 
pàg. 1. 
1742 .- Jaume començà dient que "es un deber de todo aquel que aspire a un cargo de representación popular, 
dialogar con los electores y descubrirles las reconditeces de su sentir. Mi sentir ya lo sabéis. He encanecido en 
las filas del socialismo, en el que me afilié cuando el ir a este partido era una renunciación a toda particular 
conveniencia, a toda egoista aspiración; cuando en la puerta de nuestro casal estaba escrito lo que viera Dante en 
la puerta del Infierno: «Lasciate ogni speranza…» Dice que suscribe cuanto han dicho los oradores que le han 
precedido en el uso de la palabra; pero no se olvide que soy socialista, y que he de responder siempre a mis 
ideales. Hablaré de la posición de nuestro partido frente a los dos problemas que más interés despiertan ahora: el 
de la propiedad y el de la religión." [Expresà la seva satisfacció per haver estat designat pels seu partit per a 
representar Mallorca en les Corts Constituents i afegí que en el seu discurs desenvoluparia dos punts: la propietat 
i la religió respecte al seu ideal socialista.] En cuanto a la postura del socialismo frente a la propiedad no he de 
extenderme demasiado. Es lo elemetal del socialismo y sería pueril definirlo a los ya iniciados. Pocas palabras 
bastarán para destruir las falsedades de quienes nos acusan de enemigos de la propiedad. Si precisamente lo que 
queremos es respetarla, es hacerla efectiva; si precisamente lo que queremos es que el obrero perciba toda su 
propiedad, el producto íntegro de su trabajo. Este es el cogollo, lo esencial del socialismo. Aspiramos a la 
socialización de los medios de trabajo. A ello tiende fatalmente la evolución de la propiedad. Se nos tacha de 
repartidores de la propiedad cuando somos concentradores de ella. Me han preguntado algunos individualistas 
que haremos en el momento del tránsito, frente a una riqueza cuyos poseedores no son responsables del medio en 
que fué creada. –¿Qué hareis?– me preguntaban. Yo les dije: Si fuésemos como vosotros, el procedimiento sería 
expedito. Recordad los que tan sagrada teneis la propiedad, que en el siglo XIII vinisteis a Mallorca, que era de 
los moros, y no solo les quitasteis las tierras sino que les echasteis de Mallorca. Leed la crónica de Marsilio que 
cuenta con cuantas lágrimas ofrecían las moras sus riquezas y sus joyas a cambio de que les dejaran vivir en la 
isla. Y no hubo para ellas piedad. No seremos tan crueles nosotros. Respetaremos la pequeña propiedad, aquella 
que su poseedor pueda cuidar por si. Y a los poseedores de la otra les daremos una compensaci´n de por vida." 
[Declarà que "no son enemigo de la propiedad sino que, percatados de las nuevas normas de propiedad que 
imponen los sistemas modernos de industrias, comercio y de las actividades de la vida, querían cambiar la 
propiedad privada por colectiva.] 
 En cuanto al problema religioso, dice que él sin practicar ninguna religión, siente un espíritu de 
profunda religiosidad. Es partidario de la más absoluta libertad para las religiones. La religión no ha de 
confundirse con el clericalismo. Han de respetarse profundamente los sentimientos religiosos, esos sentimientos 
tiernos y hondos que hacen vibrar los espíritus y que se hacen más vivos cuanta mayor es la emoción de la vida. 
Ojalá al lado de la mole esbelta de nuestra Catedral, viéramos levantar una mezquita, y a su lado una capilla 
protestante, y al lado de ésta una sinagoga, y que todos vivieran en paz guardándose mútua consideración. Yo, 
respetuoso, seria guardia cívico, y llamaría a concurso desde la guardia urbana a la fuerza toda de la República, 
para amparar, para proteger si llegara el caso, una sola persona cuya conciencia se viera vejada o escarnecida en 
sus sentimientos. [Refiriéndose al problema religioso, dijo que no puede estorbarse la práctica de los 
sentimientos que brotan espontáneos y fervientes de los espíritus hacia la divinidad. Nuestro ideal es que junto a 
la Catedral se levante un templo protestante; más allá una sinagoga judía y una mezquita mahometana.] Pero 
igual civismo desplegaría contra quienes hagan tribuna política de los púlpitos de los templos; contra quienes 
escondan bajo las suntuosas capas sacerdotales la conspiración contra la salud de la República. Recuerda que al 
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socialista Gabriel Alomar.1743 Tancà l'acte, novament, Francesc Villalonga, que féu la síntesi 
dels discursos, tributà elogis a cada un dels oradors, demanà que es votàs la candidatura de la 
conjunció i sol·licità que, al sortir de l'acte, no s'organitzàs cap tipus de manifestació.1744 

terminar su carrera realizó un viaje al extranjero. Y fué a Roma. Visitó la Roma antigua y al evocar en el Circo el 
recuerdo de los césares que impasibles asistían al espectáculo de aquellos primeros cristianos que dejaban 
partirse las entrañas por las fieras antes que negar su fe; y al descubrir en las catacumbas donde los cristianos 
primitivos, perseguidos, se reunían, los signos de su fe toscamente grabados, sintió profunda emoción por 
aquellos cristianos mártires, emoción que cedió a los testimonios la intransigencia que vió de la Iglesia ya 
triunfante, cuando al proseguir su viaje, encontró en la misma Italia la estátua de Giordano Bruno, ejecutado por 
haber esparcido las ideas liberales; la de Savonarola, que fué muerto por haber fustigado la degradación de la 
corte pontificia; y en Francia, la de Juana de Arco, quemada por la Inquisición y santificada luego por la Iglesia, 
y cuando, de vuelta a sus lares, evocaba en sus paseos por Poniente, la tragedia de los infelices judios quemados 
en las faldas del monte de Bellver. Hay que ser tolerantes y respetuosos apartando nuestras mentes de la 
sentencia biblica del «Ojo por ojo y diente por diente». No soy amigo de ninguna violencia. Rechazo toda 
persecución. Tened en cuenta que cuando se persigue una idea o un sentimiento en lugar de vencerle, se le 
afirma. La República debe establecer los principios de libertad y ha de afirmar la absoluta supremacía del poder 
civil, que nadie ha de mediatizar. Si los republicanos se duermen sobre los laureles, nosotros, los socialistas, 
proseguiremos la historia, llevando España a su progreso. Estos son los intereses en pugna en la próxima 
contienda electoral. Ciudadanos de Mallorca: Sed dignos de la hora histórica que habeis tenido la dicha de vivir. 
[Señala que la República no se debe dormir sobre sus laureles, pues si falta a sus principios, el socialismo 
implantaría una república con sus ideales." "Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el 
Balear", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", 
a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàgs. 1-2. 
1743 .- Gabriel Alomar, inicialment s'excusà davant el públic per la lectura del seu discurs en lloc 
d'improvisar-lo, ja que "tal vez ganaría en cordialidad. Escribiéndolo, fijo mejor el pensamiento. Hemos de 
capacitarnos de que la próxima contienda electoral es la que ha de hacer efectiva en sus fuentes legítimas la 
soberanía del pueblo. En ellas el ciudadano actuará de oficiante, creador de historia. Quiero insistir en los 
términos consignados en el manifiesto que han dirigido los candidatos de la Conjunción. El acto del 12 de Abril 
fué negativo. El pueblo negó la Monarquía. El acto del próximo 28 de junio ha de ser afirmativo. Ha de afirmar 
la República. Será un acto de resonancia eterna.["señalando que antes que otras cosas es escritor."] A més, indicà 
la importància que tendrien les noves Corts que han de redactar una nova llei fonamental de l'Estat.] Dice que va 
a referirse al tema que más interés despierta estos día, y en el cual, por unos y otros, ha sido su nombre llevado y 
traído: el problema religioso. Encontrábase en Madrid cuando ocurrió la quema de los conventos, jornada que 
consideró perjudicial para la República. Suscribió un documento protestando de tales hechos. Mi actitud al 
firmar aquel documento no supone que crea que haya de quedar intacto el poder de la Iglesia. No deben 
extrañarse algunos de que haya habido desbordamientos populares. Evoca las hogueras que encendió la 
intransigencia de los que pretendían la unidad religiosa. Recordó los quemaderos de Fuencarral y Alcalá, y voló 
su pensamiento al bosque de Bellver, donde la intransigencia incendió, abrasándolo, el cuerpo virginal de 
Catalina Tarongí. ["Hablando del problema religioso se refirió a las manifestaciones que hizo en Madrid, a raiz 
de la quema de conventos, reprobando aquella jornada, en cuyas manifestaciones, dijo, que se ratificaba, 
indicando pero que los clericales no debían extrañarse de que se hubieran tomado sus lecciones recordando las 
fogatas y suplicios de la Inquisición. Señaló el auto de fé en las faldas de Bellver contra Catalina Taronjí.] 
Rechazaba toda violencia contra los sentimientos religiosos. Cree que las manifestaciones religiosas no han de 
trascender a la calle. La calle es un cauce adecuado para que en él discurra la manifestación de la vida civil. El 
templo no debe desbordarse en ella. La naturaleza de lo religioso reclama el templo donde puede exigirse todo 
respeto a cuantos vayan. La calle es neutral y en ella habría de tolerarse la actitud pasiva del que no crea. [Dijo 
que reprobaba todo acto de coacción, ya de la derecha o de la izquierda, por ir contra los principios de libertad.] 
Aplaude que un Ayuntamiento de elección popular desentronizara el Sagrado Corazón que entronizó un 
Ayuntamiento de Dictadura. Entiende que un buen católico no debe exponer las imágenes que le son sagradas a 
la irreverencia del que no cree. Expone la violencia que causaria al católico tener que ejercer un cargo público 
bajo una insignia que representara la exaltación de un sentimiento adverso a su creencia. Alude después al 
significado que se da al Sagrado Corazón. Dice que el «Yo reinaré» está en manifiesta contradicción de la 
afirmación de Jesús que dice «Mi reino no es el de este mundo». [Refiriéndose a la desentronización del Sagrado 
Corazón en el Ayuntamiento la aprobó por haberla ejecutado un Ayuntamiento de elección popular deshaciendo 
un acuerdo de un Ayuntamiento de la época de tiranía. Dice que el acto no iba contra el Maestro venerable de 
Galilea, sino contra el predominio que en aquella figura quería ejercer determinada congregación, olvidando las 
palabras que Jesús de Nazaret dijo a sus humildes discípulos: «Mi reino no es de este mundo».]  Despídese de los 
mallorquines pues habiéndole nombrado la República Embajador de España va a Italia, cargo que ha aceptado 
por estimar que en estas circunstancias todos debemos acatamiento a la República. Añade que así como se 
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El dijous, 25 de juny, l'Agrupació Socialista del districte 3er, organitzà una míting electoral en 
el local social del carrer de Lluís Martí, núm. 55 –cantonada amb el carrer de Barceló i 
Combis–, presidit pel president de l'agrupació Manuel Condom, en el qual varen intervenir 
Vicente Tejada, Ignasi Ferretjans i Jaume Garcia, entre d'altres.1745 Aquell dia, també 
s'inaugurà el nou Centre Republicà Federal del districte 3er, presidit per Joan Janer.1746 Hi 
hagué discursos dels tinents de batle de Palma Josep Tomàs Renteria, Eduardo Gómez Ibáñez 
i Emili Darder, del regidor Francesc Villalonga, del dirigent de la Joventut Republicana Marià 
Aguiló, de Gisbert i del president de la Diputació Francesc Julià.1747  Així mateix, en aquella 
data, va obrir el Centre Republicà Federal del districte 2on, instal·lat en el carrer de Rullan, 
núm. 2.1748 
El divendres, 26 de juny, a Sóller, després d'una intensa setmana de treballs electorals i 
mítings, la Conjunció Republicano-Socialista féu en el Cine Nou la presentació dels candidats 
Gabriel Alomar, Francesc Julià i Alexandre Jaume, tot i que solament hi pogué participar 
aquest darrer. A més, hi varen intervenir Miquel Bauzà, Josep Serra i Ignasi Ferretjans.1749 
Aquell dia, també en el Teatre Victòria de la barriada de Santa Catalina, la Joventut 
Republicana Federal del districte 7è féu un míting.1750 Presidí l'acte Bartomeu París i hi varen 
prendre part com a oradors Bernat Jofre, J. Perpinyà, Antoni Quetglas, Docmael López Palop, 
Josep Tomàs Renteria, a més dels inquers Antoni Mateu i Sebastià Serra.1751 

sentiría orgullos de representar a España ante el extranjero, la estará también de presentar a Mallorca ante el 
Parlamento español. Pide por último un sentimiento de firme y leal adhesión a las autoridades para contrarrestar 
la campaña que se ha hehco contra ellas." [Expresa su satisfacción de representar a Mallorca en las 
Constituyentes.]" "Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el Balear", a El Día, dimarts, 23 
de juny de 1931, pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", a La Almudaina, dissabte, 20 
de juny de 1931, pàg. 2. 
1744 .- "Política. Mitin de la Conjunción Republicano-Socialista en el Balear", a El Día, dimarts, 23 de juny 
de 1931, pàg. 2; "Mitin de la Conjunción Republicana federal Socialista", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1745 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2, publicà l'anunci de l'acte. També 
"Política. Mitin electoral", a El Día, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 5, que anunciava que hi havien d'intervenir 
Vicente Torres, Sebastià Ferretjans i Jaume Garcia. 
1746 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2, publicà l'anunci de l'acte. 
1747 .- Segons la crònica, "Todos los oradores convinieron en realzar la laudable actitud del distrito tercero 
en las pasadas elecciones a concejales por haber votado la candidatura federal siendo los concejales elegidos por 
aquel distrito los que mayor número de votos obtuvieron. Excitaron a los electores a que en las elecciones del 
domingo se vote íntegra la candidatura de la conjunción republicana-socialista." "Política local. Apertura de un 
Centro Republicano en el Distrito Tercero", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1748 .- "Política. Nuevo Centro", a El Día, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 5. 
1749 .- "De Política. Los elementos de izquierda",  a La Voz de Sóller, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1750 .- "Política local. Mitin en Santa Catalina", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2, 
publicà la convocatòria signada per la Comissió i es deia que els oradors exposarien l'actitud a seguir davant les 
Corts Constituents. També "Política. Mitin en Santa Catalina", a El Día, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 5. 
1751 .- La crònica deia que els oradors varen analitzar totes les candidatures que es presentaven als comicis i 
donaren suport "con pruebas y razonamientos" a la candidatura republicano federal socialista. Jofre i Perpinyà 
destacaren els avantatges que es podien obtenir dins d'un règim federal. Mateu i Serra saludaren els assistents en 
nom dels comitès municipals d'Inca i demanaren que Palma fos "el faro que iluminara y guiara a los hermanos 
todos de las islas hermanas, hacia el camino de la verdadera libertad y progreso, que fueron coronados con 
grandes aplausos." Quetglas, en nom de la Joventut del districte 7è, excusà que no els dirigís la paraula el 
candidat present a l'acte, Francesc Julià, "por hallarse algo indispuesto de una afección en la garganta, privándole 
ello de dirigir un cariñoso saludo a sus inolvidables representados del expresado distrito." Josep Tomàs Renteria 
feu la presentació dels candidats que integren la candidatura i resaltà les qualitats de cada un d'ells. També va 
combatre "la propaganda inucua que se viene realizando en contra de la persona del honorable ciudadano 
Francisco Juliá, propaganda que se hace, dijo, pro carecer éste de títulos académicos, que si no los tiene, tiene en 
cambio un historial y una honradez política digna de todo encomio, coo también la estimación de sus 
representados." "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1931, 
pàgs. 1-2. També "Política. Mitin de propaganda electoral", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 5. 
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El 27 de juny, el Centre Republicà del districte 8è (Camp d'en Serralta) féu una reunió 
electoral, en la qual "dirigirán la palabra a los concurrentes destacados elementos del partido 
Republicano Federal."1752  
El 20 de juny, la Joventut Republicana Federal féu públic el manifest "Al pueblo mallorquín", 
en el qual criticava la Monarquia –que preparava una reacció al nou règim– i l'Església –que 
s'aferrava al seu poder i privilegis.– Afirmava "ha sonado en nuestra Patria la hora de la 
Democracia, sacudiendo las oligarquìas de todos los matices. Bien claramente ha mostrado el 
país su voluntad al contemplar impasible como el fuego purificador destruía no una iglesia ni 
un convento, sino el maquiavelismo secular que a su sombra acechaba amenazando el 
magnífico panorama de la joven República. Criticava el victimisme de l'Església davant "el 
furor revolucionario" Cridava l'atenció sobre "este enemigo [els poderosos de l'oligarquia 
eclesiàstica] emboscado de la reforma del Estado que va a realizarse en las Cortes 
Constituyentes no debe sorprender tu buena fe, invocando la Cultura, la Libertad y la Justicia. 
Cultura que suprime el diálogo y monopoliza el docma. Libertad que ha sacrificado tantas 
víctimas a la intransigencia religiosa. Justicia que adula al poderoso y desdeña al humilde." 
Apuntava, a més, que "el respeto a las creencias y a la libertad del individuo ante el Estado no 
supone el predominio de ninguna, ni la ingerencia de ninguna organización en la esfera 
estatal." Indicava la necessitat de la "completa laicización del Estado y absoluta delimitación 
de los poderes que la organización eclesiástica puede desarrollar." Finalment, es manifestava, 
mentrestant, partidari de complir el capítol del Concordat referit als ordres monàstics i la 
necessitat d'expulsar els Jesuites.1753  
El 27 de juny, la Conjunció Republicano-Socialista publicà a la premsa un manifest, que 
s'havia repartit a la ciutadania.1754 Aquell dia, també des de les pàgines de l'òrgan republicà 
federal es publicà un comunicat adreçat "A todo el pueblo mallorquín." Es plantejava la "gran 
trascendencia histórica" dels moments que es vivien i que era el moment de consolidar el 
procés iniciat el 12 d'abril. Alertava sobre els "novísimos republicanos", advertia "no creas en 
su mentido ideal!" i els atribuïa ser "los aliados del Borbón infame, son los que hicieron 
posibles las canallas maquinaciones del Alfonso! Son los que participaron en toda fracanchela 
mantenedora de dictaduras deshonrosas!" Així mateix, assenyalva el perill d'"otros individuos 
peores que los primeros afilan su borbónica espada a la sombra de los campanarios." 
Continuava criticant molt durament l'intent de captació dels vots d'ambdós grups, però els 

1752 .- "Política. Reunión electoral", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5. 
1753 .- "Manifiesto al pueblo mallorquín", a Ciutadania, núm. 42. Palma, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1754 .- "Ciudadanos: 
 Vaís a completar con vuestro voto la magnífica jornada del 12 de Abril. Entonces hicisteís un acto 
magnífico de negación. Derribasteis la ruinosa fortaleza de la monarquía, que usurpaba vuestros derechos. Ahora 
vais a hacer un acto de afirmación, dictando por boca de vuestros representantes en la Asamblea Constituyente 
las bases de vuestra soberanía. ¿Comprendéis la trascendencia capital de ese momento? Recordad que Mallorca, 
en aquel histórico día 12, no tuvo aún las energías necesarias para libertarse a sí misma del yugo de las oscuras 
fuerzas que la tenían secuestrada. Demostrad ahora plenamente que Mallorca es digna de vosotros. No venimos a 
mendigar actas de favor, sino a ofrecer servicios de honra. Jamás el voto de los ciudadanos en los comicios tuvo 
la solemnidad de ahora, porque no se trata ya de adaptar la conducta parlamentaria a una ley básica e ineludible, 
como previa limitación de la soberanía popular. Se trata de fijar para la España naciente el Código de su propia 
libertad; se trata de que el Pueblo sea el árbitro consciente de sus destinos. Decidid, pues, vosotros mismos, 
quiénes os parecen dignos de ese honor que ha de ser también un sacrificio, porque está colmado de 
responsabilidad ante el porvenir. Decidid quiénes puedan ostentar en su vida una ejecutoria de abnegación y 
fidelidad a la causa de la República. Decidid quiénes supieron permanecer retraídos de todo contacto con las 
fuerzas dominantes, resignados a su apartamiento austero si la Historia no hubiese aportado para ellos la hora 
justiciera de su intervención en el rejuvenecimiento salvador del país. Los candidatos de la Conjunción 
Republicano-Socialista preferirían la honrosa derrota a un cúmulo de votos forzados, inconscientes o retribuídos. 
 Manuel Azaña, Gabriel Alomar, Teodoro Canet, Francisco Juliá y Alejandro Jaume" "Política. 
Manifiesto de la Conjunción Republicano-socialista", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5. 
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recomenava "para éstos todo tu desprecio, toda su indiferencia será poco." Recomenava als 
electors "obligación tuya es espantar los cuervos del cercado, impidiendo con el 
espantapájaros de tu ciudadanía toda acción desvengonzada y todo acto coaccionador." 
Afirmava que els republicans i socialistes "vienen a tí a ofrecerte su honradez y entusiasmos 
ciudadanos." Finalment, demanava el vto per la candidatura republicano-socialista als 
mallorquins "¡por propia conservación! ¡para que no vuelva jamás el oprobioso régimen 
monárquico! ¡por la Libertad y la Justicia!"1755 
 
El suport d’altres partits a la Conjunció Republicano-Socialista 
El recent format partit Izquierda Revolucionaria y Antiimperialista, en plena campanya 
electoral (13 de juny), repartí profusament pels carrers de Palma el seu manifest 
programàtic.1756 Després d'aquesta primera aparició pública, convocà el dijous, 18 de juny, una 
reunió general –en la qual havia convidat a simpatitzants– en el cafè de Can Ferrà de la plaça 
de la Constitució, núms. 1 i 3.1757 Un segon document, titulat "La separación de la Iglesia y el 
Estado; espulsión de las Ordenes religiosas y confiscación de sus bienes" va ser repartit pels 
carrers de Palma el diumenge, 21 de juny. A més, anunciava que aquell manifest constituia el 
primer text de la sèrie que feien comptes treure per explicar el seu programa.1758 El 26 de juny, 
el comitè del partit difongué una nota en la qual deia que havia acordat, primer, “aconsejar a 
los afiliados, simpatizantes y amigos que apoyen en las próximas elecciones a la Conjunción 
Republicano-socialista, por considerar que los otros partidos hoy en candidatura, son 
monárquicos disfrazados de Republicanos”, i segon, “preparar un manifiesto, que se dará 
publicidad después de las elecciones, demostrando al pueblo las inmoralidades de ciertos 
elementos que han antepuesto a sus ideales las ambiciones personales.”1759 
També el Partit Republicà Demòcrata –abans Reformista– féu públic (22 de juny) l'acord en 
junta general de donar suport a la Conjunció Republicano-Socialista.1760 L'Agrupació 
Republicana Demòcrata del districte 6è, també acordà votar i donar suport a la conjunció 
d'esquerres.1761 
També els mestres de les escoles estatals feren públic "Un manifest del Magisterio" en el qual 
demanaven el suport per la Coalició Republicano-Socialista 
 

6.2.5. El Partit Comunista d’Espanya 
El dijous, 25 de juny, l’Agrupació Comunista Palmesana féu pública una nota en la qual 
anunciava la presentació per a diputats a Corts d’una llista integrada pels líders més 

1755 .- "A todo el pueblo mallorquín", a Ciutadania, núm. 43. Palma, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1. 
1756 .- "Política. Un manifiesto", a El Día, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 5. El 18 de juny, l'Ajuntament 
de Vilafranca acordà en sessió plenària portestar que figuràs l'adhesió del poble en el manifest que circulava de 
la Izquierda Revolucionaria y Anti-imperialista, "ya que el programa que publica no encaja con el general sentir 
del mismo." "Protesta", a Correo de Mallorca, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2. 
1757 .- "Política local", a La Almudaina, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2, publicà la convocatòria signada 
pel secretari del Comitè Albert Pastor; "Política. Izquierda revolucionaria y antiemperialista", a El Día, dimecres, 
17 de juny de 1931, pàg. 5.  
1758 .- "Política. Izquierda revolucionaria y antiemperialista", a El Día, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 
5. Signava l'anunci el secretari del Comitè Albert Pastor. 
1759 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2.  
També "Política. La AIRYA", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5. 
1760 .- Recomenava als seus afiliats que "no pueden votar en las próximas elecciones de Diputados a Cortes 
otros candidatos que los que figuran en la candidatura de la Conjunción republicana Socialista." "Ante las 
elecciones par las Constituyentes", a La Almudaina, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Los 
reformistas", a El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 5.  
1761 .- "Política local. Agrupación Republicana Demócrata del 6.º Distrito", a La Almudaina, divendres, 26 
de juny de 1931, pàg. 2. També "Política. Agrupación Republicana Demócrata del sexto distrito", a El Día, 
divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 5. 
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importants del partit a nivell estatal, com José Bullejos Sánchez i Manuel Adame Misa, i 
alguns dirigents, com José Silva Martínez, Dolores Ibarruri (Pasionaria) i Encarnación 
Fullola.1762  
El programa comunista criticava la Republica per no ser revolucionària i havia traït les 
esperances del proletariat. 
Des del setmanari comunista Nuestra Palabra, a més de detallar la candidatura, s'insertà un 
manifest en el qual s'afirmava que els comunistes s'enfrontaven com en tots els comicis "para 
combatir a todos los otros partidos. No existe diferencia entre los que gabernaban[sic] ayer y 
los que gobiernan hoy." Assenyalava que els obrers de Palma, com els de tot l'Estat, havien 
vist com la República, igual que la Monarquia, els enviava la Guàrdia Civil per reprimir-los. 
Recordava que els homes que ocupaven el poder ja ho havien fet durant la Monarquia, i 
anomenava Miguel Maura, Alcalá Zamora, Largo Caballero —"colaboró con Primo de Rivera 
y con Martínez Anido"— i que tots "sirven los intereses de la burguesía y la política que les 
marca el capital financiero." Acabava indicant als treballadors que votant la candidatura 
comunista "demostrais vuestra adversión al camino emprendido por la república, a la guardia 
civil, a las órdenes religiosas, al paro forzoso, al hambre del pueblo y a todos los atropellos de 
que han sido víctimas los obreros de toda España!."1763 
En el mateix número de l'òrgan comunista, el dirigent Miquel Llabrés Garcia publicava 
l'article titulat "Cortes Constituyentes." Començava assenyalant que a l'Estat s'havia acabat 
amb el monarca però no amb els reaccionaris monàrquics i que "los obispos, los curas, los 
banqueros, los grandes propietarios terratenientes, los comerciantes, los especuladores, los 
mercaderes, etc., etc.," que qual·lificava d'enemics del pobles, "no habrían de tener voz ni 
voto, por ser una clase que no trabaja, ni deja vivir al pueblo engañándolo y tiranizándolo 
miserablemente." Afirmava que les persones que confiassin en les Corts Constituents es 
durien "un gran desengaño", ja que tot i una possible majoria dels republicans federals i dels 
socialistes, no es podria evitar l'atur forçós ni que els obrers tinguessin un sou digne. 
Continuava dient que les Corts podrien separar el clergat de l'Estat, però no resoldrien els 
problemes socials i que, amb les Corts Constituents, "se consolidará la República burguesa, se 
fortificará el capital y la propiedad individual por medio de las bayonetas, los burgueses 
podrán continuar viviendo a espaldas del obrero, y éstes i no tiene para comer que se muera 
de hambre." Així mateix, afirmava que "con las Constituyentes, será un régimen de 
explotados y explotadores, de opresores y orpimidos, de tiranos y tiranizados, y el capitalismo 
será en España el verdadero dueño de la situación." Per tot aixó, recomenava als treballadors 
votar la candidatura comunista que eren l'única que defensava els interessos del poble i que 
"no confieis de republicanos ni de socialistas, aún que parezcan revolucionarios por su manera 
de hacer propaganda, no hay tales carneros, sólo lo hacen para atraerse el pueblo; estos 
sectores son defensores del régimen burgués." Acabava dient que el Partit Comunista no volia 
la col·laboració amb la burguesia i que solament "confía de la acción de masas y por medio de 

1762 .- "Política local. Candidatura comunista", a La Almudaina, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. En la 
nota de premsa hi ha alguns errors ja que apareixen mal transcrits José Panllejos[sic], Dolores Ybarruri[sic] i 
Encarnación Fullala[sic]. A més, la nota deia: “Estos veteranos luchadores son los que desde los escaños del 
congreso, pretenden defender desde allí la clase trabajadora bajo el punto de vista marxista, no van coaligados 
con nadie absolutamente.” El text d'El Día transcrivia erròniament els noms de José Bullejas, Dolores Ibarreuri i 
Encarnación Fulloba i, a més, afirmava que "entre los camaradas que leen la prensa obrera peninsular es muy 
favorablemente comentada la candidatura de dichos compañeros, pues en el recuerdo de todos está la actividad y 
energía desplegada, en los movimientos huelguísticos habidos, contando en su haber años de cárcel e infinidad 
de peripedias[sic] sufridas por defender con valor frente a la patronal y sus lacayos las justas reivindicaciones 
obreras." "Política. Candidatura comunista", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 5. 
1763 .- "Nuestra candidatura", a Nuestra Palabra, núm. 12. Palma, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
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esta acción derribar el régimen capitalista e implantar el régimen de Obreros, Campesinos y 
Soldados."1764  
També A. Sureda, de les Joventuts Comunistes, publicà l'altre article, titulat "La Juventud 
Comunista ante las elecciones" en el qual destacava que l’entitat anava a les eleccions per 
defensar el programa de revolució social del Partit Comunista. Plantejava la lluita de classes 
entre obrers i burguesos, ja fossin monàrquics o republicans. Criticava que els republicans "se 
nos emborrachen con la necesidad de la separación de la Iglesia y el Estado y la expulsión de 
las órdenes relgiosas, vemos que les dan las armas para que triunfen, (pues pueden ser 
elegidos curas, obispos, monjas, etc. etc. Així mateix, es queixava que el Govern, anomenat 
revolucionari, mantingués "armada a la reacción" i apostava pel triomf del Partit Comunista 
per a "que se arme al pueblo, el único que tiene derecho a defender la revolución", per a la 
implantació del socialisme i per donar a la joventut "todos los derechos que le pertenencen, 
siendo el principal el derecho político y civil a partir de los 18 años. Per acabar, recomenava 
votar el Partit Comunista per a la implantació de la República d'obrers, camperols i soldats.1765  
 
6.3. Les eleccions a Menorca 
A partir del 3 de juny, el Partit Republicà obrí una oficina electoral de les 21 a les 23 h en la 
sala principal de la Casa del Poble per efectuar els treballs preliminars per a la votació de 
diputats a Corts Constituents.1766 
En plena campanya electoral, des del 8 a l'11 de juny, el governador civil Francesc Carreras 
féu una visita oficial a Menorca.1767  
La Federació Obrera de Menorca havia iniciat una intensa campanya de mítings adreçats 
exclusivament als obrers del camp, amb actes en el saló del casino La Amistad Social, de Sant 
Lluís (dissabte, 6 de juny),1768 en el Casino 17 de Enero, de Ciutadella (diumenge, 7 de juny, a 
les 11 h) i en la plaça pública de Ferreries (7 de juny, a les 16 h). En ambdós actes hi varen 
prendre part el metge de Sant Cristòfol Antoni Curieses; el director de l'Escola Pràctica de 
Ciutadella Àngel Muerza; el director de la Biblioteca Pública de Maó Camilo Vilaverde; 
Vicenç Paul d'Alaior; el secretari de la Federació Obrera Ciutadellenca Joan Mascaró; i Víctor 

1764 .- "Cortes Constituyentes", a Nuestra Palabra, núm. 12. Palma, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1765 .- "La Juventud Comunista ante las elecciones", a Nuestra Palabra, núm. 12. Palma, dijous, 25 de juny 
de 1931, pàg. 3. 
1766 .- "Oficina electoral del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 8.378. Maó, dimecres, 3 de 
juny de 1931, pàg. 3; "Oficina electoral del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 8.379. Maó, 
divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 3; "Oficina electoral del partido republicano", a La Voz de Menorca, núm. 
8.383. Maó, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2; "Oficina electoral del partido republicano", a La Voz de 
Menorca, núm. 8.384. Maó, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 3; "Oficina electoral del partido republicano", a La 
Voz de Menorca, núm. 8.389. Maó, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; "Oficina electoral del partido 
republicano", a La Voz de Menorca, núm. 8.391. Maó, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2. 
1767 .- "Visita del Gobernador", a La Voz de Menorca, núm. 8.378. Maó, dimecres, 3 de juny de 1931, pàg. 
2; "Visita a Menorca del Gobernador Civil de Baleares", a La Voz de Menorca, núm. 8.379. Maó, divendres, 5 
de juny de 1931, pàg. 1; "Sobre la próxima visita del Gobernador", a La Voz de Menorca, núm. 8.379. Maó, 
divendres, 5 de juny de 1931, pàg. 2; "Visita a Menorca del Gobernador Civil de Baleares", a La Voz de 
Menorca, núm. 8.380. Maó, dissabte, 6 de juny de 1931, pàg. 1; "La visita del Gobernador", a La Voz de 
Menorca, núm. 8.381. Maó, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 1; "Siguin ben arribats", a La Voz de Menorca, núm. 
8.381. Maó, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 1; "El pueblo mahonés tributa un entusiasta recibimiento a don 
Francisco Carreras Reura, primer Gobernador civil de la segunda República en Baleares", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.381. Maó, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 2; "El gobernador civil en Menorca", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.383. Maó, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2; "Flores de despedida", a La Voz de Menorca, núm. 
8.383. Maó, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2; "El Gobernador Civil en Menorca", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.384. Maó, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2; "La visita del Gobernador Civil", a La Voz de Menorca, 
núm. 8.385. Maó, divendres, 12 de juny de 1931, pàgs. 2-3; "Mahón. La visita del Gobernador Civil", a El Día, 
núm. 3.112. Palma, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. ?. 
1768 .- "Federación Obrera de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.379. Maó, divendres, 5 de juny de 
1931, pàg. 2 (anunci). 
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Rotger Pons, Antoni Gomila i Lluc Pons Castell, secretari, vicepresident i president, 
respectivament, de la Federació Obrera de Menorca.1769 El següent cap de setmana, l'equip 
propagandístic de la Federació Obrera de Menorca continuà la campanya amb actes 
propagadístics en la sala d'actes de l'Ateneu del Castell (dissabte, 13 de juny)1770 i en el Teatre 
Principal de Maó (diumenge, 14 de juny).1771 
A mitjans mes de juny, tant les agrupacions republicanes com les socialistes, a més de les 
entitats adherides, començaren a celebrar juntes generals per organitzar els treballs electorals i 
la propaganda política. El 15 de juny, la Societat d'Obrers Picapedrers i Similars La Unió –
adherida a la Federació Obrera de Menorca– celebrà junta general;1772 el 19 de juny, ho féu la 
Joventud Republicana de Maó en la Casa del Poble,1773 i el 22 de juny, el Sindicat d'Oficis 
Diversos de Maó també ho va fer en el local social –al carrer del Mariscal Foch, núm. 61.–1774 
Així mateix, les agrupacions republicanes dels pobles desplegaven una gran activitat política 
i, amb gran entusiasme, portaven a terme els treballs electorals.1775 Per exemple, al poble des 
Castell, cada nit, el comitè republicà i les comissions encarregades dels treballs de propaganda 
es reunien en el local social del carrer de Victory, núm. 5.1776 També, el 20 de juny, es 
recordava a tots els correligionaris republicans que en la Casa del Poble de Maó cada nit es 
duien a terme els treballs preparatoris per a propera lluita electoral.1777 A més, la Joventut 
Republicana de Maó convocava a tots els afilitats i simpatitzants a passar per a la Casa del 
Poble per organitzar els treballs electorals.1778  

1769 .- "Federación Obrera de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.379. Maó, divendres, 5 de juny de 
1931, pàg. 2 (anunci). 
1770 .- "Federación Obrera de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.385. Maó, divendres, 12 de juny de 
1931, pàg. 2 (anunci). 
1771 .- "Federación Obrera de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.385. Maó, divendres, 12 de juny de 
1931, pàg. 2 (anunci).  
1772 .- "Federación Obrera de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.386. Maó, dissabte, 13 de juny de 
1931, pàg. 3. 
1773 .- "Juventud Republicana. Mahón", a La Voz de Menorca, núm. 8.386. Maó, dissabte, 13 de juny de 
1931, pàg. 2 (convocatòria); "Juventud Republicana. Mahón", a La Voz de Menorca, núm. 8.388. Maó, dimarts, 
16 de juny de 1931, pàg. 3. En un principi, la junta general de la Joventut Republicana de Maó s'havia convocat 
pel dimarts, 16 de juny, però es va suspendre i es depassà pel divendres, dia 19.  
1774 .- "Sindicato de Oficios Varios. Mahón", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 
1931, pàg. 2.  
1775 .- El 19 de juny, el corresponsal des Mercadal comunicava que en el poble existia gran entusiasme en el 
Partit Republicà per prendre part en els comicis generals del dia 28. La crònica afirmava "es de esperar que 
siguiendo la táctica de las dos elecciones pasadas, los partidos de izquierda han de obtener un triunfo aplastante. 
Nada se vislumbra aun respecto a lo que harán los monárquicos mercadelenses, pero es preciso que los 
republicanos trabajen con fe y energía para llevar a las urnas el mayor número de votos posibles." "De 
Mercadal", a La Voz de Menorca, núm. 8.391. Maó, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2. 
1776 .- "A los republicanos en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 
1931, pàg. 2; "A los republicanos en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny 
de 1931, pàg. 2; "A los republicanos en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de 
juny de 1931, pàg. 2; "A los republicanos en Villa-Carlos" a La Voz de Menorca, núm. 8.395. Maó, dimecres, 24 
de juny de 1931, pàg. 2: "A los republicanos en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.396. Maó, dijous, 
25 de juny de 1931, pàg. 2; "A los republicanos en Villa-Carlos", a La Voz de Menorca, núm. 8.397. Maó, 
divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1777 .- "Se recuerda", a La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2; "Se 
recuerda", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1; "Se recuerda", a La Voz 
de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1; "Se recuerda", a La Voz de Menorca, núm. 
8.395. Maó, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2; "Se recuerda", a La Voz de Menorca, núm. 8.396. Maó, 
dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2; "Se recuerda", a La Voz de Menorca, núm. 8.397. Maó, divendres, 26 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1778 .- "Juventud Republicana. Mahón", La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, 
pàg. 2. Es recordava als "amigos que dispongan de bicicletas y motos deben ponerlo en conocimiento de la 
comissión nombrada al efecto." 
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El 23 de juny, des de les pàgines del diari republicà La Voz de Menorca es denunciava l'intent 
de compra de vots, tot i que assegurava que no es podria dur a terme per l'estreta vigilància de 
les autoritats.1779 
El primer acte estrictament de campanya electoral, va ser  el dissabte, 13 de juny, organitzat 
per la Joventut Republicana, que consistí en la lectura –en una de les sales de la Casa del 
Poble, de Maó– dels discursos pronunciats per Manuel Azaña i Alejandro Lerroux en el 
míting de València i per Ossorio y Gallardo en el Centre de Dependents de Comerç de 
Barcelona.1780   
El diumenge, 14 de juny, a l'horabaixa, la Joventut Republicana de Maó féu dos actes de 
propaganda als municipis de Ferreries1781 –els oradors Pons Català1782 i Pere Taltavull1783 es 
dirigiren als reunits des de la terrasa de la Casa de la Vila– i de Sant Cristòfol –l'acte se 
celebrà en la plaça del 14 d'Abril i varen interverir el president del Comitè Republicà local 
Gomila, Pons Català, Pons Salom i Taltavull.–1784 
El 19 de juny, el Comitè Republicà organitzà en el Trianón l'assemblea de proclamació de 
candidats a diputats a Corts per les Balears.1785 En el teatre de la Casa del Poble, el primer en 
intervenir fou Pere Pons Català –que presidia l'acte– per donar compte de l'objectiu de 
l'assemblea, de les gestions duites a terme pel Comitè Republicà i de la candidatura proposada 
pels altres grups polítics que integraven la conjunció per les Balears. Els comitès republicans 
dels pobles de l'illa havien proposat Josep Teodor Canet pel lloc que corresponia al Partit 
Republicà de Menorca, que va ser aprovat per aclamació, igual que les candidatures de 
Gabriel Alomar, Manuel Azaña, Alexandre Jaume i Francesc Julià. Acte seguit, prengueren la 
paraula Josep Vives –que posà de relleu la gran tasca de Joan Manent–, Pere Pons Sitges –que 
destacà la significació de la propera lluita electoral i la conveniència de dur a terme una tasca 
molt intensa per a aconseguir que els candidats de les Balears contribuïssin a la consolidació 
de la República– i, en nom de la Joventut Republicana, Pere Taltavull –que manifestà la 
satisfacció i fe amb la lluita del partit per obtenir el triomf íntegre de la candidatura.–1786 

1779 .- El text de la nota afirmava "Se habla ya en esta isla de que habrá compra de votos. Podemos asegurar 
que no será así. Perderán inútilmente el tiempo cuantos crean que pueden sacar algunos duros vendiendo su voto. 
Ya cuidarán las autoridades y nosotros ejerceremos estrecha vigilancia para ayudarles de que sea entregado a los 
tribunales cualquier mercader de conciencias. Se acabó ya la compra de votos. Se acabaron también las 
coacciones. Todo el mundo podrá expresar , de hoy en adelante, su voluntat libre y soberana." "La venta del 
voto", a a La Voz de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1780 .- "Propaganda política", a La Voz de Menorca, núm. 8.387. Maó, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 3. 
1781 .- La crònica assenyalava que "el caciquismo monárquico todavía no desaparecido" en el municipi. 
"Propaganda política", a La Voz de Menorca, núm. 8.387. Maó, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 3. 
1782 .- Pons Català explicà la significació de la República i perquè li havien de donar suport. "Propaganda 
política", a La Voz de Menorca, núm. 8.387. Maó, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 3. 
1783 .- Taltavull analitzà el passat i el present polític, "abogando por la enseñanza y elogiando los frutos que 
de ella pueden recogerse dijo que el Gobierno provisional de la República ya tenía decretados la creación de 
27.000 escuelas. Ya veís lo que os comienza a dar la República y que al par que economiza más de 200 millones 
anuales en gastos militares, comienza a dedicarles a la enseñanza." Ambdues intervencions foren força 
aplaudides per "aquellos titanes del ideal que ven por fin, llegado la hora de respirar el aire de la libertad que les 
tenían privados los caciques y señores." "Propaganda política", a La Voz de Menorca, núm. 8.387. Maó, dilluns, 
15 de juny de 1931, pàg. 3. 
1784 .- Taltavull dedicà un homenatge al doctor Camps, "hijo de aquel pueblo, varón entusiasta de «Nostra 
Parla» y de su Mijorn al que enalteció y honró con su trabajo." Així mateix, atacà "las clases privilegiadas que 
has sido la causa del atraso de los pueblos y de su miseria." "Propaganda política", a La Voz de Menorca, núm. 
8.387. Maó, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 3. 
1785 .- La Voz de Menorca, núm. 8.391. Maó, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 1 (anunci de l'acte).  
1786 .- "Asamblea republicana", a La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 
2. 
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El dissabte, 20 de juny, al saló-teatre de l'Ateneu des Castell –carrer del Rosari– es féu un 
míting de propaganda, en el qual participaren Narcís Manent, Climent Pons Català, Pere 
Taltavull Motta i Pere Pons Sitges.1787 
El diumenge, 21 de juny, la conjunció republicano-socialista organitzà mítings a Ferreries (10 
h), Sant Cristòfol (11,30 h), Mercadal (16 h) i Fornells (18,30 h), en els quals varen intervenir 
el batle de Maó Pere Pons Sitges, Climent Pons Català, Pere Taltavull i el candidat Josep 
Teodor Canet.1788 Aquell dia, el diari La Voz de Menorca afirmava que a la setmana entrant es 
durien a terme mítings en tots els pobles de l'illa, en els quals participarien els candidats Josep 
Teodor Canet i Alexandre Jaume, acompanyats d'Ignasi Ferretjans, de l'Agrupació Socialista 
de Palma.1789 
El dilluns, 22 de juny, en el Casino 17 Enero, de Ciutadella, es féu el míting de propaganda de 
la conjunció republicano-socialista, presidit per Febrer, de l'Agrupació Socialista de 
Ciutadella, que presentà els oradors. Hi varen intervenir el socialista i tinent de batle de Palma 
Ignasi Ferretjans –que havia arribat el mateix dia procedent de Palma en el vapor correu–,1790 
els dirigents Pere Taltavull, el metge de Sant Cristòfol Antoni Curieses, Climent Pons Català i 
el candidat Josep Teodor Canet.1791 
El dimarts, 23 de juny, s'havien de fer mítings a Alaior i Sant Lluís.1792 A més, s'afirmava que 
el dimecres era esperat el candidat socialista Alexandre Jaume, que havia de participar en 
l'acte central de la Conjunció Republicano-Socialista que s'havia de fer en el Teatre Principal, 
de Maó.1793 
El 23 de juny, en el Cercle Democràtic Republicà d'Alaior es féu el míting, en el qual 
intervingueren, entre d'altres, Ignasi Ferretjans, Guillem Triay, Antoni Curieses i Josep 
Teodor Canet.1794  
El 24 de juny, a les 10,30 h del matí, en el Teatre Principal de Maó es féu un míting de la 
Conjunció Republicano-Socialista, presidit per Víctor Rotger. S'havia anunciat que hi havien 
d'intervenir els candidats Alexandre Jaume i Josep Teodor Canet,1795 que finalment no ho feren 
"debido a tener que atender a tareas de preparación electoral absolutamente precisas e 

1787 .- La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1, publicà l'anunci de 
l'acte."Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 3 
(crònica). 
1788 .- La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1, publicà l'anunci dels 
actes. Els actes se celebraren amb la cooperació de Joaquim Vivó de la Joventut Republicana de Ciutadella, 
Rafel Febrer de lAgrupació Socialista, el metge Antoni Curiases, Joan Mascaró, el regidor de Sant Cristòfol 
Riudavets i el mestre de l'Escola Pública Llorenç Palliser. "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 
8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 3 (crònica). 
1789 .- "Actuación de propaganda electoral", La Voz de Menorca, núm. 8.392. Maó, dissabte, 20 de juny de 
1931, pàg. 2; "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 
3. 
1790 .- Segons la crònica, "el amigo Ferretjans es un orador conciso de una expresión clara, de un concepto 
rotundo, sincero en sus doctrinas y muy justo en sus apreciaciones. Definió su posición socialista y su adhesión a 
la República. Comentó la quema de Conventos y la pastoral del cardenal Segura, expulsado de España por 
segunda vez. Saludó al proletario ciudadelano en nombre de los amigos de Mallorca y pregonó su propaganda de 
afirmación socialista y de plena adhesión a la candidatura de la Conjunción de izquierdas." "El mitin de anoche 
en Ciudadela", a La Voz de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. També "Propaganda 
electoral en Menorca", a El Día, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 8. 
1791 .- La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1, publicà l'anunci de l'acte.  
1792 .- "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 3; 
"El mitin de anoche en Ciudadela", a La Voz de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1793 .- "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.393. Maó, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 3. 
1794 .- La Voz de Menorca, núm. 8.394. Maó, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1 insertà l'anunci de 
l'acte;"Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.395. Maó, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2 
(crònica breu). 
1795 .- S'anunciava l'acte a "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.395. Maó, dimecres, 24 de 
juny de 1931, pàg. 2 
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inaplazables."1796 Hi prengueren part Camilo Vilaverde, Pons Menéndez –que defensà els 
ideals socialistes–, el vicepresident de la Federació Obrera Gomila1797 i Ignasi Ferretjans –que 
recomenà que s'havia de votar íntegrament la candidatura sense tatxar cap nom. –1798  
El dijous, 25 de juny, es féu un míting de la Conjunció Republicano-Socialista a Sant Lluís, 
en el qual prengueren part Paul d'Alaior, Guillem Triay, Pere Taltavull, Pere Pons Sitges i el 
candidat Josep Teodor Canet.1799  
La intensa campanya propagandista dels republicans i socialistes menorquins acabà el 
divendres, 26 de juny, en un gran míting en el Trianón, de la Casa del Poble de Maó. Va 
presidir l'acte el batle de la ciutat Pere Pons Sitges i hi varen prendre la paraula Guillem Triay, 
Antoni Gomila (de l'Agrupació Socialista), Pere Taltavull (Joventut Republicana). el mestre 
d'escola Llorenç Palliser i el candidat Josep Teodor Canet. Tancà l'acte Pere Pons Sitges.1800 
El 25 de juny, els comitès republicans dels municipis de Menorca feren el manifest conjunt 
"A los electores de Menorca", en el qual criticava la Constitució de la Restauració que "fué 
destrozada por un rey perjuro con la complicidad de un general insurrecto." Apuntava que 
Menorca, sens dubte, per la seva tradició libral i democràtica, que havia donat un triomf 
electoral a la República el 12 d'abril, "debe refrendar de modo solemne aquel triunfo, libre ya 
en absoluto de toda coacción y toda traba." Assenyalava la nova organització electoral que 
havia establert el Govern Provisional fent una circumscripció única totes les Balears, amb 
l'objectiu d'"anular la fuerza que aún pudiera quedarle al caciquismo." Afegia, a més, la 
necessitat de votar la candidatura completa i que des de Menorca s'havia d'ajudar als 
correligionaris de Mallorca i d'Eivissa al triomf de la candidatura de coalició republicana-
socialista. Apuntava que s'havia de fer un màxim esforç per anul·lar la influència que fins feia 
poc havien tingut el centre i les dretes reaccionàries a Mallorca i Eivissa. 

1796 .- "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.396. Maó, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1797 .- Segons la crònica, Gomila, "con la facilidad de expresión que le caracteriza glosó el significado de las 
diferentes candidaturas que se ofrecen a la elección de los votantes diciendo que todas ellas tienen el nombre 
republicano porque al día siguiente del advenimiento de la República ya no se hallaba en esta ciudad ni un 
monárquico, aún registrando los agujeros de las paredes." "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 
8.396. Maó, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1798 .- "Propaganda electoral", a La Voz de Menorca, núm. 8.396. Maó, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1799 .- Segons la crònica, "un público muy numeroso y entusiasta esperó y acogió a los oradores con grandes 
muestras de simpatía. Los discursos pronunciados en defensa de la candidatura de conjunción republicano 
socialista fueron calurosamente aplaudidos, siendo acogidas con especial adhesión las manifestaciones del 
Alcalde popular de esta ciudad, nuestro veterano amigo don Pedro Pons Sitges, y el notable discurso del señor 
Canet que con persuasiva elocuencia expuso a nuestros correligionarios su ideología profundamente republicana 
y progresiva, de acendrado amor a la causa de la democracia y a los anhelos sociales de mayor justicia 
económica." "Propaganda política", a La Voz de Menorca, núm. 8.397. Maó, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 
2. 
1800 .- La Voz de Menorca, núm. 8.397. Maó, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2 publicà l'anunci de 
l'acte. Segons la crònica, Pons Sitges "cerró la tanda de discursos, compendiando los afanes republicanos 
enalteciendo la lucha electoral del domingo, y recomendando a los electores que voten íntegra la candidatura a 
fin de no dejarse enredar por las combinaciones aviesas de los adversarios políticos. La candidatura integrada por 
don Gabriel Alomar, escritor insigne; don Manuel Azaña, presidente del Ateneo de Madrid y Ministro de la 
Guerra del Gobierno Provisional de la República; don Alejandro Jaume, Abogado, socialista acreditado desde la 
oposición a la Monarquía; don Francisco Juliá, republicano federal que en todo tiempo mantuvo firme el ideal y 
las doctrinas políticas del gran patricio; y don J. Teodoro Canet, menorquín, ilustre de abolengo republicano, hijo 
de nuestra democracia menorquina que por su brillante historal ha conquistado la consideración fuera de 
Menorca, fueron presentados como los dignos candidatos a representar y obtener los votos de la opinión 
republicana, y de los socialistas." La ressenya periodística acabava amb l'impressió "a deducir de las impresiones 
obtenidas en los diversos actos de propaganda realizados en todos los pueblos de la isla, que tuvieron su mayor 
exaltación en el mitin de ayer, el éxito de la candidatura que representa la opinión liberal izquierdista de 
Baleares, es seguro. Las urnas recibirán mañana el testimonio de fe y acreditarán el triunfo de la República 
progresiva."  "Propaganda republicana El grandioso mitín de anoche", a La Voz de Menorca, núm. 8.398. Maó, 
dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 

 363 

                                                 



 

A més, assenyalava que els candidats no eren dubtosos de republicanisme ja que eren 
socialistes i republicans que lluitaren des de sempre pels ideals democràtics des d'abans i 
durant la dictadura. Acte seguit, presentava els candidats un per un. Insistia que s'havia de 
votar íntegrament tota la candidatura –"borrar uno sólo de estos nombres de la candidatura 
constituiría un flaco servicio a la conjunción republicano-socialista; podría considerarse una 
traición"– per què el trio "debe ser explendoroso para que se vea como ha obrado de modo 
eficaz y beneficioso el triunfo de la República. Y debe ser este triunfo para las izquierdas 
republicanas." Entre els principals eixos programàtics indicava que "hay que buscar leyes 
realmente progresivas la paz social por medio de la evolución, haciendo imposibles, anulando, 
las convulsiones y explosiones sangrientas, marchando decididos hacia una obra de mayor 
justicia y equidad." També s'havia de pensar "en la mayor libertad y autonomía de nuestra 
tierra [Menorca], sujeta antes al caciquismo centralista y satisfecha ahora con la esperanza de 
ver cumplidos sus anhelos de redención." Apuntava que la conducta passada dels republicans 
menorquins i la seva actuació present eren la millor garantia de futur i que el triomf "de 
nuestra candidatura es la máxima conveniencia de los intereses morales y materiales de 
nuestra isla." Finalment, assenyalava "Votemos todos la candidatura de la coalición 
republicano-socialista, mirando con optimismo el porvenir de España y dentro de ella el 
progreso, la libertad y el bienestar de Menorca."1801     
 
6.4. Les eleccions a les Pitiüses 
A Menorca, les eleccions a Corts Constituents bàsicament es plantejaren entre un gran bloc de 
la Conjunció Republicano-Socialista i una dispersió de les dretes i un intent d'arrelament del 
Partit Republicà de Centre. A Mallorca, en la qual els partits polítics lideraren les confeccions 
de les candidatures, hagué de resoldre possibles enquadraments d'antics partits polítics. Però, 
les dificultats més grans es varen donar a les Pitiüses, ja que aquells comicis es plantejaren de 
manera dificultosa, primerament, per encabir l'estructura dels partits en les llistes engegades 
des de Mallorca. Al principi, la manca de possibles candidats d'Eivissa en les llistes 
provincials i la pèrdua del diputat pel districte d'Eivissa per l'elecció amb el sistema de 
circumscripció única en el conjunt de les Balears generà moltes dificultats, que gairebé no es 
resolgueren fins a la proclamació de candidats. 
A Eivissa, un tema central d'aquells comicis va ser la no inclusió inicial de cap eivissenc a les 
candidatures a diputats per les Balears. 
Aquell mes de juny, a Eivissa, hi hagué alguns problemes per actes religiosos, com la 
suspensió (10 de juny), per part dels seus organitzadors, de la processó que s'havia de celebrar 
el dia 12 en honor del Sagrat Cor de Jesús.1802  
També a mitjans mes, s'albirava un possible conflicte entre els patrons de cabotatge i els 
armadors de bucs en el qual els primers demanaven determinades millores en relació a les 
dates de viatges.1803 
Aleshores, hi havia rumors (22 de juny) que s'estava treballant per què fos nomenat un delegat 
del Govern a Eivissa, com tenia Menorca.1804 
També tingué un ampli ressó l'elecció de l'oficial de correus i director de La Voz de Ibiza, 
Enric Fajarnés, com a membre de la Comissió Provincial d'estudis del S. N. E. T. C.1805 

1801 .- "Manifiesto. A los electores de Menorca", a La Voz de Menorca, núm. 8.396. Maó, dijous, 25 de juny 
de 1931, pàg. 1. 
1802 .- "Procesión suspendida", a Diario de Ibiza, núm. 12.259. Eivissa, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 1. 
1803 .- "¿Próximo conflicto?", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 4. 
1804 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1805 .- "Pro-Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
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Mentres tant, continuaven les mesures republicanitzadores, com els canvis de rètols dels noms 
dels carrers que havia aprovat la Comissió Gestora de l'Ajuntament d'Eivissa i, l'horabaixa del 
14 de juny, la Banda Municipal d'Eivissa va tocar per primera vegada l'Himne de Riego.1806 
Així mateix, existia aleshores també una preocupació per les conseqüències de les reformes 
del ministre de la Guerra, Manuel Azaña, per la situació en què quedaria el destacament 
d'Eivissa. No es tractava, però, d'una qüestió defensiva sinó del problema que els soldats 
eivissencs no poguessin fer el servei militar a l'illa. Les institucions, especialment 
l'Ajuntament d'Eivissa, impulsava els tràmits administratius per a la creació de noves escoles i 
d'un nou edifici per a Correus i Telègrafs.1807 
El 12 de juny, La Voz de Ibiza reproduïa una carta de l'antic capità general de les Balears, 
Enrique Marzo al regidor del Bloc Antonio Albert Nieto, en la qual lamentava que la 
Comissió Gestora d'Eivissa hagués canviat el seu nom d'un carrer de la ciutat. La carta deia: 
“Mi estimado amigo: En este balneario en el que me encuentro, acabo de recibir su grata carta 
de ayer y envío a V. mi enhorabuena por su reelección y le deseo en el cargo toda clase de 
satisfacciones. 
Agradezco mucho a V. su gestión en el asunto del nombre mío a una calle de esa Ciudad lo 
que me honraba mucho e inmerecidamente y lamento el acuerdo de la Comisión Gestora que 
sabrá por que lo tomó y que merece mi respeto. 
Ha sido norma mía el hacer el bien sin mirar a quien y creo estar seguro de que cuanto se me 
pidió para los ibicencos lo hice, si estaba en mi mano, y que nunca pregunté por el matiz 
político de la persona que a mi recurría pues siempre fuí apolítico y precisamente por esta 
condición se me nombró, sin yo quererlo, Ministro de la Monarquía, representando la 
sinceridad en la política electoral, y mi gestión no mereció censura, apartando de ella mi 
persona, mas que a dos periódicos de Madrid, el “A B C” y “La Nación”, no habiendo uno 
solo de la izquierda que no me tratase con consideración y es ello cosa que puede 
comprobarse y que lo corrobora el que de los 12 tenientes generales que teníamos mando de 
tropas al advenir la República, el único que no ha sido destituído, fuí yo, que he podido 
esperar en mi actual cargo el pase a la Reserva que solicité cuando por el mismo Ministro de 
la Guerra supe se suprimiría la Capitanía General de las Baleares que desempeño con 
tanta[sic] gusto que habiendo podido ocupar otros cargos al cesar de Ministro preferí volver a 
estas Islas que tienen todo mi afecto. 
Yo lamento que la Comisión Gestora no me considerase digna de un honor que me habrían 
concedido en tiempos de la Dictadura que por no afiliarme a ella me tuvo en entredicho, y que 
se me dé el trato de adversario cuando no lo fuí de nadie en política y cuando el Gobierno de 
la República me distingue concediéndome su confianza conservándome en el mando de estas 
islas. 
Nada ha de hacerme cambiar y en la situación en que me encuentre me tendrán siempre los 
ibicencos a su disposición y mas particularmente los amigos que como V. me han guardado 
atenciones que nunca olvido. 
Sabe es suyo affmo. amigo. 
s. s. q. e. s. m. 
Enrique Marzo”1808 
 
El 13 de juny, La Voz de Ibiza, després de criticar la pèrdua de districte electoral d'Eivissa per 
l'acord del Consell de Ministres que ordenava que les eleccions a Corts Constituents es fes 
circumscripcions provincials. Afirmava que "lo que Ibiza no ha logrado por la desidia de no 
haberlo solicitado, nos lamentamos de haber perdido el distrito y sentimos ya los deseos de 

1806 .- "El Himno de Riego", a La Voz de Ibiza, núm. 2.504. Eivissa, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2. 
1807 .- "Pro-Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1808 .- "El general Marzo", a La Voz de Ibiza, núm. 2.502. Eivissa, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
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que restablezca después de los(sic] constituyentes lo que debemos exigir como punto del 
programa a los canditatos que votemos." Afegia que "quien no quiera cerrar los ojos a la 
realidad se dará cuenta de que para todo lo que se refiera a necesidades de la localidad lo que 
puede lograrse con un representante directo no puede obtenerse con los de la provincia que, 
forzosamente tienen que repartir su actividad y su influencia con las demás localidades 
provinciales. Ibiza sin pérdida de tiempo tiene que solicitar de la Asamblea constituyente que 
se restablezca su antiguo distrito."1809 
Tal com havia succeït durant la campanya electoral de les eleccions municipals parcials del 31 
de maig, també hi hagué rumors sobre una visita del governador civil Carreras a Eivissa la 
setmana del 15 al 21 de juny. Així i tot, no es donà gaire consistència a aquest possible viatge 
ja que es pensava que no es faria fins passades les eleccions constituents.1810 
El 24 de juny, La Voz de Ibiza informava que s'havien rebut a l'illa els apèndixs amb les 
inclusions verificades en les diferents seccions electorals.1811 
L'endemà, tal com disposava la llei electoral, es varen constituir les meses electorals, sense 
cap protesta ni reclamació, a Eivissa i Formentera per a la presentació de credencials 
d'intervertors.1812 
Davant l'enfrotament electoral, cada vegada més intens, el 26 de juny, la Federació Católica 
Agrària publicà una nota en la qual ratificava "su apartamiento absoluto de toda actividad 
partidista, cual cumple al espíritu y la letra de sus Estatutos y a su tradición constante."1813 
 
La creació de la Comissió "Eivissa pels eivissencs" que reivindicava la presència de 
representants de les Pitiüses en el furtur Parlament 
En aquelles setmanes en què s'estaven constituint les candidatures a Mallorca per a les 
properes eleccions a diputats a Corts Constituents, des d'Eivissa s'havia vist amb força 
preocupació la pèrdua de representants directes en el futur Parlament per la modificació que 
havia suposat la creació de circumscripció electoral de les Balears. Però, també creaven una 
certa alarma la no inclusió de líders eivissencs en les candidatures que es confeccionaven a 
Mallorca. 
Davant aquesta situació, el 13 de juny, Diario de Ibiza, afirmava que aquells dies s'estava 
parlant de possibles enteses entre els partits polítics locals en les futures eleccions a diputats a 
Corts. Afirmava que "desearíamos muy de veras que tales rumores se confirmaran si ello 
tuviera por fin poder llevar al Parlamento algun Diputado ibicenco, pero hemos de manifestar 
que hasta ahora no hay nada de lo que se dice. Esto si, que son varias las personas significadas 
en politica que nos han manifestado que lo estiman muy factible."1814 Fins i tot, dos dies 
després, aquest rotatiu comentava que "de las noticias que hemos podido recoger, se deduce 
que en ninguna candidatura figurará el nombre de ningún ibicenco. Va cundiendo la idea de 
que como protesta el cuerpo electoral se abstenga de tomar parte en las elecciones."1815 

1809 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.503. Eivissa, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 2. 
1810 .- "El Gobernador a Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.502. Eivissa, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 
2. 
1811 .- "Censos electorales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1812 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1; "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 
12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4, i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. 
Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1813 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. 
Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1814 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.261. Eivissa, 
dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 1. 
1815 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, 
dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 1. 
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Novament, el 16 de juny, Diario de Ibiza manifestava que, davant la proclamació dels 
candidats per a diputats a Corts que s'havia de verificar a Palma el diumenge, 21 de juny, 
encara no es sabia de manera certa com es presentaria la lluita, però afirmava que "lo único 
que se vislumbra es que no figurará ningún ibicenco en candidatura."1816 
El 17 de juny, Diario de Ibiza comentava que en el dia anterior havia circulat la notícia que 
els partits polítics de Mallorca havien arribat a un acord davant les properes eleccions 
generals, a base de reservar 4 llocs per la Conjunció Republicano-Socialista, 2 pels 
republicans de Centre i 1 pels regionalistes i que, en aquesta combinació, s'eliminaria el 
ministre de la Guerra, Manuel Azaña, ja que es presentava per altres circumscripcions. 
Seguia, el diari, dient "La noticia causó enorme revuelo, siendo generales las protestas ante el 
nuevo despojo de que ibamos a ser objeto." Donada la trascendència de la notícia, Diario de 
Ibiza va recabar les opinions dels líders locals Abel Matutes, Carles Roman i Ramon 
Medina.1817 
Matutes assenyalà que havia rebut un telegrama del seu fill, Pere –que es trobava a Palma– en 
el qual li manifestà que es feien treballs per anar a un acord per evitar la lluita. Acte seguit, li 
demanaren si era fàcil que el seu fill Pere o Lluís Tur poguessin figurar en la candidatura i 
contestà que no i afegí que havia rebut una carta de Lluís Tur en la qual li manifestava que no 
desitjava presentar-se.1818 Roman assegurà que no sabia res de les combinacions que 
s'anunciaven, tot i que feia uns dies que "viene sosteniendo la creencia de que Ibiza quedará 
sin representación directa en las próximas Cortes Constituyentes."1819 
Per contra, Medina manifestà que les notícies que tenia Aliança Republicana d'Eivissa eren 
que la Conjunció Republicano-Socialista anava pels 5 llocs i presentava Azaña, Alomar, 
Canet, Julià i Jaume, però que desconeixia completament la combinació que s'havia anunciat 
el dia anterior. A la pregunta de que en cas de ser eliminat Azaña de la candidatura si farien 
una protesta els republicans, contestà que sí.1820 
Així mateix, Diario de Ibiza, feia un resum del que publicava la premsa diària de Palma del 
dilluns, 15 de juny, en què ja donava per tancades les candidatures.1821 
Davant aquella situació, el 17 de juny, tant Diario de Ibiza com La Voz de Ibiza, reproduïen 
una nota oficiosa, sense signar, que deia: “Ante la gravedad de la situación política, pues se 
trata de que nuestra isla, por obra y gracia de un centralismo absurdo y desatento, quede 
despojada por completo de toda representación directa en las Cortes, un grupo de entusiastas 
jóvenes, pertenecientes a todos los sectores políticos, pero ibicencos ante todo y sobre todo, 
acordaron anoche expontáneamente acudir a la conciencia pública para lograr que en las 
elecciones inmediatas demuestre Ibiza, votando candidatura propia, o sea formada en todo o 
en parte por ibicencos, su sentimiento de protesta, de independencia y dignidad. 
Continuarán hoy activamente sus trabajos de propaganda, esperando que no de faltarles la 
asistencia de la opinión pública.”1822 Així mateix, després d'aquesta reunió, s'inicià una 
subscripció per costejar una bandera eivissenca per a regalar a l'Ajuntament.1823 

1816 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.263. Eivissa, 
dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 1. 
1817 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1818 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1819 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1820 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
1821 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1. 
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L'endemà, Diario de Ibiza informava que “la actualidad política de las próximas elecciones 
para Diputados a Cortes fué ayer el tema general de todas las conversaciones, precisamente 
por la forma en que vienen actuando los partidos políticos mallorquines al no incluir en 
candidatura el nombre de algun ibicenco.” Davant aquest fet, anuncià que existia el propòsit 
d'un grup de joves de totes les tendències polítiques de llançar una candidatura eivissenca 
integrada pel conservador Lluís Tur, el liberal regionalista Carles Roman, el centrista Pere 
Matutes, el canonge Isídor Macabich i el socialista Marià Boned. Així mateix, s'interessà que 
en les altres candidatures s'inclogués el nom d'algun eivissenc.1824 
Aquella nit, es tornaren a reunir el grup de joves –encara anònims– que havia llançat la idea 
d'una candidatura eivissenca, que feren pública una nova nota que deia: “Reunidos anoche los 
jóvenes simpatizantes con el proyecto que en las próximas elecciones a Diputados se vote en 
Ibiza una candidatura formada en todo, o en parte, por ibicencos, se acordó al par que hacer 
una activa propaganda en toda la isla para remover los sentimientos ibicenquistas preparar una 
reunión magna, que se celebrará próximamente, con objeto de dar forma a la idea proyectada 
y organizar debidamente el movimiento de opinión que, difuso y sin articular existe ya, 
extendido por cierto a un sector muy numeroso de opinión.” Així mateix, s'anunciava que es 
pensava dur la protesta en la sessió plenària de l'Ajuntament d'Eivissa i, acabava, advertint 
que “esperamos de la opinión ibicenca, que tan celosa se ha mostrado siempre de su 
independencia, sabrá corresponder uniéndose con todo entusiasmo a la campaña ya 
iniciada.”1825 Així i tot, encara no s'havia publicat cap nom que recolzàs aquesta proposta i es 
mantenia l'anonimat. 
Malgrat aquesta aposta clara per arribar a una candidatura eminentment eivissenca, els partits 
polítics feien treballs per enviar el 19 de juny la documentació per tal que en la proclamació 
de candidats algun candidat pogués intervenir en les meses electorals.1826 
El 18 de juny, Diario de Ibiza comentava que havia sentit comentar a “persona bien 
destacada” la gravetat que tenia per a Eivissa el fet que en les futures Corts Constituents no hi 
hagués un representant eivissenc, “pues a más de que se desconocerán nuestras aspiraciones, 
corremos el riesgo de que no se nos devuelva la representación directa en el Parlamento.” 
Seguidament, afegia que “claro que si el Sr. Azaña representara a Ibiza este problema 
quedaría en parte solucionado, pero si logra salir triunfante su candidatura por Baleares, puede 
darse el caso de que renuncie, pues será elegido por otras circunscripciones.”1827  

1822 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1 i "Nota oficiosa", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1823 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, 
dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 1 i "Nota oficiosa", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de 
juny de 1931, pàg. 2. "Suscripción", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 
4; "Suscripción", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1; "Suscripción", a 
Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 4. També "Suscripción", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 3. S'advertia que s'admetien donatius en les 
redaccions dels dos diaris; "Suscripción", a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, 
pàg. 3. 
1824 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. Reproduït a "Política local. Ibiza y las próximas elecciones", a Correo de 
Mallorca, núm. 6.744. Palma, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 1?. 
1825 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1826 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1827 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
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Tal com s'havia anunciat, en sessió plenàrial de l'Ajuntament d'Eivissa del 18 de juny 
s'acordà, per unanimitat, que la proposta del regidor liberal regionalista Cèsar Puget constàs 
en acta el “sentimiento de la Corporación por no figurar en las candidaturas para las próximas 
Constituyentes el nombre de ningún ibicenco, dada la importancia y trascendencia de las 
futuras Cortes Constituyentes.”1828 L'endemà, Diario de Ibiza, com era d'esperar, afirmava 
"aplaudimos tan patriótico acuerdo."1829 
El 19 de juny, els joves de la Comissió Eivissa pels evissencs donaren a la premsa una nota, 
signada César Puget, Josep Burrut i Bartomeu Prats, en la qual exposaven: "Movidos por un 
impulso de juventud, patriótico y entusiasta abrazamos expontáneamente nuestra protesta ante 
el hecho lamentabilísimo de que en circunstancias de tan extraordinario relieve como las 
presentes, viniera a truncarse la tradición del ibicenquismo político que tanto esfuerzo costó 
arraigar. Como era de suponer, puesto que interpretábamos fielmente el hondo sentir de 
nuestro pueblo, tuvo nuestro justo clamor sincerísima acogida en todos los sectores de la 
opinión pública y por tanto en el propio seno de las colectividades políticas (como lo 
demuestra muy particularmente el unánime acuerdo tomado anoche por nuestro 
Ayuntamiento) razón por la cual nos consideramos ya relevados de una acción organizadora a 
este respecto, pues puede darse por seguro que nuestra modesta iniciativa ha de tener 
realización completa. Con lo cual afirmarán de nuevo noblemente nuestros partidos sus 
referidas tradiciones ibicenquistas y su natural e imprescindible contacto con el verdadero 
sentimiento popular: A sus órdenes nos tendrán en todo momento, en nuestra modesta esfera 
de impulsión y propaganda, para la realización de dicho proyecto. Deseando en honra y para 
bien de nuestra isla, que sea ésta la ultima protesta que en ese aspecto vitalísimo de nuestra 
representación ibicenca en las Cortes nos veamos obligados emprender o secundar."1830 
Sens dubte, aquesta temptativa, impulsada sobretot pels liberals regionalistes, no podia deixar 
de ser testimonial –donat la proporció d'electors de les Pitiüses en el conjunt de les Balears– i, 
a més, xocava amb l'estratègia política tant del Bloc Republicà Eivissenquista, liderat per Pere 
Matutes i clarament adscrit al Partit Republicà de Centre— com de l'Aliança Republicana, 
que s'havien vinculat amb les candidatures engegades des de Mallorca. Aixó sí, aquesta 
iniciativa tingué un cert èxit, com veurem, perque ben segur que ajudà a forçar la inclusió tant 
de Pere Matutes com de Carles Roman en les candidatures del Partit Republicà de Centre i de 
la Coalició de Dretes, respectivament. 
El 23 de juny, La Voz de Ibiza  lloà la tasca d'aquesta campanya dient: "Los joves iniciadores 
de la campaña ibicenquista han tenido un éxito indiscutible, han evitado que la política en 
Ibiza cayera en el sopor, estimulando a los políticos de fuera para que nos devolvieran, sino el 
distrito, que eso deberá ser obra de las Constituyentes, cuando menos la ilusión de que lo 
tenemos pudiendo votar ibicencos entre los candidatos. Alegrémonos y bendigamos al 
ibicenquismo que tan generoso resulta para todos."1831 Aquell dia, a Diario de Ibiza, el batle 
d'Eivissa Joan Ferrer davant el comentari d'un possible triomf com a candidat d'algun 
eivissenc, contestà que "Ha sido un éxito la campaña ibicenquista."1832 
 

1828 .- "En el Ayuntamiento. La importantísima sesión de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, 
divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 1, "La sesión de ayer. En el Ayuntamiento", a La Voz de Ibiza, núm. 2.508. 
Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2; "En el Ayuntamiento. Se da cuenta del estado de la Hacienda 
Municipal", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 3. Reproduït a "De 
Política. Ibiza y la candidatura de Azaña", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1829 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4. 
1830 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4 i 
"Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 3. Reproduït a "De 
Política. Ibiza y la candidatura de Azaña", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1831 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1832 .- "Notas de la Alcaldía", a Diario de Ibiza, núm. 12.270. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 4. 
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Partit Republicà de Centre  
El 8 de juny, el banquer Abel Matutes va sortir cap a Palma, on ja hi havia el seu fill Pere,1833 
i, ambdós tornaren a Eivissa el dia 10.1834 Tal com va comunicar Diario de Ibiza, es podia 
assegurar que la posició d'ambdós era "absolutamente contraria" a la candidatura de la 
Conjunció Republicano-Socialista, en la seva totalitat, malgrat que encara no es podia precisar 
la candidatura en la qual es presentaria el Partit Republicà de Centre.1835 
Aleshores, a Mallorca circulaven com a noms de possibles candidats els de Joan March, Lluís 
Alemany i Josep Socias Gradolí.1836 
L'horabaixa de l'11 de juny, Diario de Ibiza tornà a parlar amb Abel Matutes, que manifestà 
que encara no s'havia pres cap acord davant la futura lluita electoral i s'esperava l'arribada de 
Lluís Tur –anunciada pel proper diumenge 14 de juny– per acordar l'actitud definitiva que 
seguiria el Bloc.1837 
El 12 de juny, La Voz informava que tenia notícies que el Bloc Eivissenquista feien gestions 
per a la fundació d'un centre polític on poguessin celebrar les seves reunions.1838 
En aquell context polític, novament el cap dels republicans de Centre, Pere Matutes, tornà a 
ser a Palma entre els dies 151839 i 17 de juny, per resoldre qüestions electorals.1840 
Mentres tant, el matí del 17 de juny, arribà a Eivissa des de Barcelona el periodista, exdiputat 
provincial i membre del comitè del Bloc Eivissenquista, Bartomeu de Rosselló, acompanyat 
de la seva dona.1841 
El 20 de juny, Diario de Ibiza informà que el dia 21 a Palma hi hauria la proclamació de 
candidats i que hi havia rumors bastant segurs que a darrera hora serien inclosos Carles 
Roman en la candidatura de Dretes i Pere Matutes, en la de Centre. Afirmava "nos 
alegraríamos vivamente de que tales noticias se confirmaran plenamente."1842 
La nit del 17 de juny, el cap dels republicans del Centre del Bloc Eivissenquista, Pere 
Matutes, va arribar a Eivissa. Va confirmar les informacions recollides dels diaris palmesans i 
afegí que l'opinió general era de que no hi hauria lluita. Respecte a Eivissa, afegí, que "tanto 
el Sr. March como el Sr. Alemany habían trabajado mucho para que figurara un ibicenco en la 
combinación pero que no había sido posible conseguirlo porque así como en Menorca los 
federales habían dado el nombre del señor Canet, la Alianza de Ibiza propuso al Sr. Azaña 
quedando de ese modo cubiertos los dos puestos que en atención a sus antiguos distritos se 
habían reservado a las dos islas en las mayorías y a pesar de sus esfuerzos no fué posible que 
figurara en la candidatura otro puesto para Ibiza."1843 
En la inclusió de Matutes en la candidatura del Partit Republicà de Centre, hi jugà un paper 
rellevant el governador civil, Carreras. Així, la nit del dia 20, el governador Carreras tingué 
una llarga conferència amb Abel Matutes sobre aquesta qüestió i l'aconsellà que Pere Matutes 
presentàs la seva candidatura d'acord amb el Partit del Centre de Balears i que Matutes hi 

1833 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.499. Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 2. 
1834 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.501. Eivissa, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2. 
1835 .- Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.259. Eivissa, dijous, 11 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1836 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. 
Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
1837 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.260. Eivissa, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 4. 
1838 .- "Nuevo casino", a La Voz de Ibiza, núm. 2.502. Eivissa, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1839 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.505. Eivissa, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1840 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1841 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1842 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1843 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
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havia accedit en principi tot i que es reservava consultar-ho al Bloc. L'endemà al matí, segons 
comunicació telegràfica del governador civil s'havia inclós el nom de Pere Matutes Noguera 
en les candidatures a diputats per les Balears.1844 La Voz de Ibiza s'entrevistà amb Abel 
Matutes, que confirmà la notícia i afegí que "en vista de la completa unanimidad con que le 
habían respondido los amigos había telegrafiado a Palma aceptando tan honrosa distinción." 
Afegí que el seu fill Pere sortiria a la nit cap a Palma per posar-se d'acord amb els seus 
companys de candidatura i complimentar el governador. El diari afegia que "tanto en la 
ciudad como en los pueblos de la isla designación del Sr. Matutes en candidatura que 
podríamos llamar oficial fué muy bien acogida, recibiendo el joven político generales 
muestras de afecto y consideración no sólo por parte de sus correligionarios del bloque sino 
también de otras personas que le felicitaban por considerarle ya, dada la forma como se 
presentan las elecciones, con el acta segura. El ser hijo del país y conocidas por lo tanto sus 
ideas de respeto a cuanto pudiéramos considerar básico en el ambiente moral de estos isleños, 
perfectamente compatible, por otra parte, con sus convicciones liberales de siempre, hace que 
su nombre no pueda despertar recelos a nadie y le augure una brillante votación de sus 
paisanos."1845 Diario de Ibiza informà que aquesta notícia havia estat "generalmente muy bien 
recibida, pues sabido es el profundo disgusto con que la falta de inclusión de algún ibicenco 
en las referidas candidaturas era mirada por la opinión pública."1846 
El 22 de juny, Diario de Ibiza comentà que existia gran curiositat sobre els detalls de la 
inclusió de Matutes, "viniendo a causar el revuelo consiguiente la noticia (que nosotros 
escuchamos de personas muy significadas en el partido del señor Matutes) de que el partido 
republicano del Centro, o sea el acaudillado por el señor March, había llegado a una 
inteligencia con la Conjunción republicano socialista, yendo las dos agrupaciones concertadas 
al copo, frente a la coalición de derechas, y por consiguiente, que votarán aquí la misma 
candidatura la Alianza Republicana y el partido del señor Matutes. Como es natural, ese 
cambio tan acentuado en la marcha política fué objeto de muchos y variados comentarios." 
Aleshores, a Eivissa, era molt comentada aquesta entesa política per la situació del Bloc –
format pels conservadors de Lluís Tur i pels centristes de Matutes.– Aixó feia comentar a 
Diario de Ibiza que "en efecto; siendo tan destacada la religiosidad particular y política de D. 
Luis Tur y tan francamente derechista la significación de la parte principal de su partido; 
podrá apoyar éste una candidatura de tan marcado carácter izquierdista, como la presentada 
por la Conjunción Republicano socialista de Mallorca, frente a la candidatura de derechas, de 
franca afirmación religiosa, que figura por cierto el señor Socías, jefe del partido conservador 
mallorquín? ¿Será posible la coincidencia de tan opuestas ideologías y la lucha, al propio 
tiempo, entre grupos tan afines, en un momento como el presente, de tanta trascendencia 
doctrinal?" Apuntava que l'arribada en el correu de la nit del dia 21 de Lluís Tur –acompanyat 
de la seva dona Ana Garnica– no tardaria seguramente en marcar als seus partidaris una clara 
i decidida actuació.1847 
La nit del 21 de juny, Pere Matutes sortí cap a Palma per entrevistar-se amb els dirigents 
mallorquins en relació a la presentació de la seva candidatura.1848 L'endemà, en arribar a 

1844 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1845 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1846 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1847 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. Sobre l'arribada de Lluís Tur, "De viaje", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. 
Eivissa, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1848 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1 i "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 
1931, pàg. 2. 
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Palma, Matutes declarà a la premsa mallorquina que tant March com Alemany havien 
treballat molt perquè figuràs un eivissenc en la combinació però que fins aleshores no havia 
estat possible. Afirmà que a Menorca els federals havien donat el nom de Canet, l'Aliança 
d'Eivissa havia proposat Azaña, quedant d'aquesta manera coberts els dos llocs que en atenció 
als antics districtes s'havien reservat a les dues illes en les majories. Malgrat els seus esforços, 
no havia estat possible que figuràs en la candidatura un altre lloc per a Eivissa.1849  
El 24 de juny, Pere Matutes retornà a Eivissa. La Voz de Ibiza l'entrevistà i Matutes es limità a 
dir que es donava per descomptat que a Mallorca la candidatura de Centre obtindria un triomf 
rotund, tan clar que allà li donaven suport inclús elements dretants que "al ver en peligro la 
candidatura de las Derechas creyeron de buen sentido político apresurarse a prestar su 
adhesión al partido que creen mas afin a sus ideales. Ni ellos siquiera confian", continuà dient, 
"porque ya no trabajan mas que para un puesto y de aquí al sábado probablemente la realidad 
les habrá hecho ver que ni aun para uno cuentan con votos suficientes." Afegí que la seva 
opinió, que era la predominant a Mallorca, "es que saldrán por Baleares, siete republicanos: 
tres de centro y cuatro de izquierdas."1850 Per contra, Diario de Ibiza afirmà que "con la 
llegada de D. Pedro Matutes quedará ya seguramente acordada la formación de la candidatura 
de su partido, pues según noticias deben figurar en la misma, además de los señores Matutes, 
March y Alemany, el señor Azaña y otro candidato de la Conjunción republicano socialista no 
precisado todavía."1851 
Sens dubte, la inclusió de Matutes en la candidatura del Partit Republicà de Centre, 
esperonejà que, el 24 de juny, el Bloc rebès nombroses adhesions d'afiliats d'altres partits que 
es proposaven votar la candidatura de Centre, completant-la amb altres dos noms. El diari 
bloquista afirmà, a més, que la candidatura de Matutes obtindria una votació brillant donat 
l'arrelat que estava l'eivissenquisme.1852 
El 25 de juny, La Voz de Ibiza informà que El Día publicava la candidatura dels republicans 
de Centre i recomenava als electors de Mallorca la votassin sense afegir o llevar cap nom.1853 
Pel que feia a l'actitud dels conservadors eivissencs, el 10 de juny, Diario de Ibiza anuncià la 
propera arribada a Eivissa de l'exdiputat Lluís Tur Palau. Aleshores, plantejava la possibilitat 
que es pogués presentar com  diputat en les properes eleccions.1854 Tot i que estava anunciada 
l'arribada de Lluís Tur a Eivissa el diumenge, 14 de juny, hagué de posposar el seu viatge fins 
el diumenge, 21 de juny.1855 En canvi, La Voz de Ibiza ja confirmà el 10 de juny que 
l'exdiputat Lluís Tur Palau arribaria des de Madrid el dia 21 de juny..1856 Aleshores, hi havia 
una certa expectativa per la vinguda de Tur ja que hauria de resoldre una contradicció que 
s'encarregava d'estimular, sobretot Diario de Ibiza, si els conservadors eivissencs es 
mantendrien lleials a l'estratègia dels antics liberals albistes de Matutes, que donaven suport a 
la candidatura del Partit Republicà de Centre o es posicionarien d'acord amb els conservadors 
mallorquins, que s'havien integrat en la candidatura de la Coalició de Dretes. El 17 de juny, 

1849 .- "De Política. Ibiza y la candidatura de Azaña", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, 
pàg. 1. 
1850 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1851 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1852 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1853 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1854 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. 
Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
1855 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, 
dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 1. 
1856 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.500. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 2. 
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s'anuncià que el proper divendres dia 19 per València o el diumenge dia 21 per Alacant 
s'esperava l'arribada de Tur.1857 
Definitivament, la nit del 21 de juny, arribà a Eivissa, amb el vapor d'Alacant, l'exdiputat 
Lluís Tur.1858 Aquella mateixa, nit Tur i Matutes ja es reuniren a bord del vaixell i l'endemà es 
féu una reunió per definir l'actitud de la coalició.1859 
El 23 de juny, La Voz de Ibiza parlà amb Lluís Tur i Abel Matutes, que confirmaren que el 
Bloc votaria "desde luego" la candidatura March, Alemany i Matutes. A la prengunta sobre 
alguns "badomeries" que havien circulat dies passats, varen contestar que el Bloc estava tan 
sòlid com el primer dia perque s'havia complert en tota ocasió les clàusules establertes i 
regnava el mateix esperit entre els afiliats. Una altra persona significada del Bloc afirmà que 
la candidatura de Matutes "serían contados los ibicencos que no la votaran pues lo daba a 
entender el entusiasmo con que había sido acogida desde el domingo en que empezó a circular 
la noticia de que Ibiza tendría representate en las Constituyentes."1860 
El 24 de juny, un destacat conservador confirmà a Diario de Ibiza que Lluís Tur aconsellava 
al seu partit la votació dels candidats de Centre Matutes, March i Alemany, a més dels dretans 
Socias i Ruiz Manent. Afegí, que si no s'atenia cuidadosament  la confecció i repartiment 
d'aquesta candidatura, es podria donar el cas, en els col·legis electorals dels pobles, que els 
conservadors votassin la candidatura del partit de Matutes "(y por lo tanto, al parecer, con los 
candidatos de izquierda)", dadas las relaciones existentes entre ambos partidos."1861 Aquell dia, 
La Voz de Ibiza, assegurava que Tur pensava donar suport a March, Alemany i Matutes.1862 
El 26 de juny, hi hagué molta activitat política en el local del Bloc i havien anat i vingut 
automòbils, fet que demostrava es trobava en vísperes d'eleccions.1863 Aquella nit, La Voz de 
Ibiza parlà amb els directors del Bloc que varen manifestar que a Mallorca estava assegurada, 
amb molts de vots de majoria, la candidatura de March, Alemany i Matutes. Respecte a 
Eivissa, afegiren, que "basta pulsar la opinión para convencerse de que aquí también se cuenta 
con una mayoría enorme lo que hace poder asegurar que el Sr. Matutes será nuestro 
representante en las Constituyentes." En relació a Menorca, afirmava que el triomf de les 
esquerres es considerava seguríssim i entre les dretes hi havia una enorme desorientació ja 
que existien diverses candidatures.1864 
 
El Partit Liberal Regionalista  
El 10 de juny, Diario de Ibiza comentà que encara no se sabia res sobre l'actitud dels liberals 
regionalistes, tot i que era problable que Carles Roman presentàs la seva candidatura com a 
regionalista. Assenyalà que "la forma en que se harán las elecciones, que cada elector podrá 
votar cinco candidatos, dará lugar a que se puedan hacer muchas combinaciones, y nada de 
particular tendría, pues dependería de los votos de Mallorca y Menorca, que indirectamente 
pudiéramos tener dos Diputados ibicencos."1865 

1857 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1858 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 3. 
1859 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2 i "La 
política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1860 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1861 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1862 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1863 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1864 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1865 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. 
Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
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L'11 de juny, el cap dels regionalistes eivissencs, Carles Roman, tornà de Palma amb el seu 
balandre "Tagomago."1866 A l'horabaixa, un redactor de Diario de Ibiza el visità per saber la 
seva actitud davant el moment polític després de la seva recent visita a Palma. Roman afirmà 
que "en Palma reina gran desbarajuste político, no sabiéndose aun nada respecto a 
candidaturas, pero que podía adelantarnos que era segura la formación de una candidatura de 
derechas y de concentración republicana, apoyada por la derecha liberal republicana, los 
regionalistas y autonomistas, la derecha social, el partido de concentración republicana y los 
conservadores", afegint que hi hauria dos candidats regionalistes, un mallorquí i un atre 
eivissenc. A la pregunta, si en aquesta concentració hi entrarien elements de Menorca, Roman 
indicà que "seguramente sería requeridos al efecto importantes elementos de dicha isla 
hermana." Finalment, a la pregunta sobre l'Estatut d'autonomia d'Eivissa, Roman manifestà 
que estava d'acord amb el que havia exposat el vocal de la Cambra de Comerç de Palma, 
Guillem Roca Waring, i que en un dia proper escriuria una article en el qual definiria la seva 
opinió.1867 
Aquell dia, tant La Voz de Ibiza com Diario de Ibiza, reproduïen informacions de la premsa 
de Palma sobre la formació del partit Dreta Social, que s'intentava confeccionar una 
candidatura de Dretes i de Concentració Republicana i que hi hauria tres candidatures.1868 
Aleshores, es tractava d'encabir alguns dels dirigents polítics eivissencs en la dinàmica 
política que es definia des de Mallorca. 
El 13 de juny, Diario de Ibiza  –que actuava com a òrgan del Partit Liberal Regionalista– 
apuntà la necessitat de debatre la qüestió de l'autonomia que s'havia de demanar per a Eivissa 
i Formentera i contraposà la manca d'aspiració que hi havia a les Pitiüses enfront de Mallorca 
i Menorca.1869 Aquell dia, aquest diari reproduïa una informació del diari catòlic mallorquí 
Correo de Mallorca sobre les gestions que es feien a Mallorca per la formació d'una 
candidatura de Dretes i de Concentració Republicana.1870 
El 15 de juny, Diario de Ibiza reproduïa una informació de La Almudaina sobre l'arribada a 
Mallorca del delegat de la Dreta Liberal Republicana, el periodista Josep Maria Ruiz i Manent 
–afiliat a la Dreta Republicana d'Alcalá Zamora.–1871 Dies després, concretament, el 19 de 
juny, La Voz de Ibiza presentà el candidat Ruiz Manent.1872 
El 18 de juny, Diario de Ibiza informà que els conservadors mallorquins havien fet una junta 
general, en la qual es va discutir llargament per tal que quedàs ben definida quines eren les 
agrupacions que s'havien d'entendre per dretes i s'acordà que no havia de considerar-s'hi el 
Partit Republicà de Centre. Així, la coalició havia de ser amb la Dreta Social i la Dreta Liberal 

1866 .- "Personales", a La Voz de Ibiza, núm. 2.502. Eivissa, divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 2. 
1867 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.260. Eivissa, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 4. 
1868 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.501. Eivissa, dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 2 —
assenyalava "En Palma tenemos entendido que reina mucha desorientación en los centros políticos"— i "El 
cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.259. Eivissa, dijous, 11 de 
juny de 1931, pàg. 1 (reproduïa informacions del diari La Almudaina). 
1869 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.261. Eivissa, 
dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 1. Assenyalava que "es necesario que empecemos a preocuparnos de ello, 
llevando a la práctica mancomunadamente nuestras aspiraciones que han de empezar por pedir representación 
directa en el Parlamento, pues no debemos querer de ningún modo ninguna clase de centralismo, que no es otra 
cosa la circunscripción única para Baleares. Esperamos que el Ayuntamiento, sociedades culturales y personas 
de más significación se apresten cuanto antes a definirse, y por lo tanto a actuar en este asunto tan importante." 
1870 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.261. Eivissa, 
dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 1. 
1871 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, 
dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 1. 
1872 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 3. Es 
deia: "Dicho periodista estuvo encargado mucho tiempo de los asuntos de Baleares en la Redacción de "El Sol" y 
suyas eran las notas comentando las peticiones que hacían los periódicos de la provincia. Es hijo de Menorca." 
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Republicana, a més dels regionalistes i autonomistes.1873 A més, reproduïa la nota de La 
Almudaina  sobre la constitució de la coalició de Dretes.1874 
En aquell context, el 18 de juny, a l'horabaixa, es va reunir el Comitè del Partit Liberal 
Regionalista. Després de la reunió, que durà prop de dues hores, Diario de Ibiza es posà en 
contacte amb Carles Roman i aquest manifestà que tots els acords s'havien pres per completa 
unanimitat, "reinando entre los reunidos una absoluta compenetración de ideas, sentimientos y 
propósitos." Afegí que per al Partit Liberal Regionalista eivissenc era i havia estat sempre 
accidental la forma de Govern i que aleshores acatava i respectava la República Espanyola, 
"como antes actuó en la Monarquía destronada." El partit tenia l'objectiu de dur a terme la 
realització del seu programa i del seu ideari i, en conseqüència, "no renuncia facilmente a 
servir las aspiraciones de nuestra isla ni se presta a postergaciones y a maniobras 
acomodatizas que puedan borrar su personalidad, aunque sea en un momento político que 
como el actual se juzga desprovisto de la enorme trascendencia que en justicia hay que 
reconocerle." Roman continuà afirmant que l'eivissenquisme pels liberals regionalistes "es 
credo y doctrina de la que nunca habrán de separarse y que no se omitirá esfuerzo ni trabajo 
para que la personalidad ibicenca sea reconocida en todo momento y lugar." A la pregunta 
que concretàs els acords que havia pres el comitè, manifestà que per decisió de tots els reunits 
no es farien públics fins saber-se el resultat d'unes negociacions "entabladas" i després d'una 
nova reunió que havia de tenir el Comitè el 19 de juny, a les 16 h.1875 No sense una certa 
ironia, el 21 de juny, La Voz de Ibiza manifestà que aquells dies el Partit Regionalista havia 
fet diverses reunions, però no s'havien fet públics els seus acords "si es que las hubo."1876 
El 20 de juny, ja es donava per segura la inclusió de Carles Roman en la candidatura de 
Dretes.1877 L'endemà, Diario de Ibiza parlà amb un destacat dirigent liberal regionalista 
eivissenc –probablement Carles Roman– que havia arribat recentment de Palma, on hava 
assistit a diverses reunions dels partits de la Coalició de Dretes, en les quals es va convenir la 
necessitat que figuràs el nom d'un eivissenc en la candidatura i així es pensava fer.1878 
El 21 de juny, davant els rumors a Eivissa que el Partit Liberal Regionalista pensava abstenir-
se en la lluita electoral, Diario de Ibiza es posà en contacte amb un destacat dirigent que es 
limità a dir que: "Imposible. No la abstención, sino una acción decidida y enérgica se impone 
precisamente al partido después de estos últimos acontecimientos. Aunque no existieran otras 
poderosas razones, ese nuevo avance de un caciquismo de cada día mas acaparador y 
absorbente haría imposible por completo nuestra abstención."1879 
L'horabaixa del 22 de juny, després de la reunió del Comitè del Partit Liberal Regionalista, es 
lliurà a la premsa una llarga nota, en què recordava que en les reunions dels dies 18 i 19, tots 
els seus integrants –després d'haver rebut la demanda de suport de les dretes mallorquines– 
acordaren unànimement, "como acatamiento y devoción de unos ideales tan íntima y 
lealmente sentidos como son en nuestra tierra los de regionalismo e ibicenquismo, y que en 
los actuales momentos y dado el íntimo contacto y la absoluta compenetración con cuanto 
dentro del régimen instaurado represente sentimientos de orden y liberación contra el 

1873 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1874 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1875 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4. 
1876 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2. 
1877 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1878 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1879 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
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centralismo, que para la prestación del solicitado apoyo, había de ser garantía la inclusión en 
la candidatura referida, de un nombre que por lo que significara representara una oposición a 
un caciquismo cada vez más absorbente, a una plutocracia que se define más claramente cada 
vez y a un mangoneo que no debe tolerarse ni consentirse en un país que tenga conciencia de 
sus actos políticos." Unànime l'acod de la coalició de partis que "presentan ideales como son 
los de autonomistas, regionalistas, concentración y derecha republicana, conservadores y 
derecha social, incluyendo en su candidatura el nombre de D. Carlos Román" el comitè es 
donà per "altamente satisfecho" i començà des d'ahir una intensa tasca de propaganda, amb 
l'objectiu d'afirmar i sostenir els ideals bàsics d'Eivissa: llibertat, regionalisme, ordre, treball i 
pau social.1880  
El 22 de juny, a l'horabaixa, després de la seva proclamació com a candidat de la Coalició de 
Dretes, Roman començà els treballs de propaganda política en favor de la seva candidatura i 
visità els pobles de Sant Antoni, Sant Josep, Sant Rafel i Salines, on es va reunir amb 
destacats elements d'aquests pobles.1881 El 23 de juny, Roman, en viatge de propaganda 
política, va estar als pobles de Santa Gertrudis, Sant Llorenç, Sant Miquel i Sant Joan Baptista 
i l'endemà, dia 24, pensava visitar els pobles de Santa Eulàlia i Sant Carles, on pensava 
exposar el programa que desenvoluparien en el Parlament els cinc candidats de les dretes. A 
més, exposà la situació del moment polític i la necessitat que hi hagués un eivissenc en el 
Parlament.1882 
Mentres tant, el 23 de juny, Diario de Ibiza, presentà els membres de la candidatura de la 
Coalició de Dretes, en la qual incloïa el cap de la Concentració Republicana, Antoni Pou.1883 
Aquell dia, el diari informà que la concentració de Dretes havia acordat la inclusió en la seva 
candidatura de Carles Roman Ferrer, el qual confirmà al periòdic la notícia i els lliurà dos 
telegrames de Fons i de Morales.1884 La confirmació d'aquesta inclusió feia comentar al 
rotatiu: "De esta manera se han visto coronada por el más lisonjero de los éxitos la iniciativa 
del grupo de jóvenes ibicenquistas que lanzaron la idea de que figuraran ibicencos en las 
candidaturas. Dada la forma como se presenta la lucha nada de particular tendría que como 
resultado de la elección del domingo fueran al futuro Parlamento el ilustre Ministro de la 
Guerra Sr. Azaña, designado por los republicanos ibicencos, D. Carlos Román y D. Pedro 
Matutes."1885  
El 24 de juny, Diario de Ibiza comentà que havia estat molt ben rebuda la candidatura de 
Carles Roman entre la classe treballadora.1886 Aquell dia, La Voz de Ibiza també assenyalà que 

1880 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1881 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1882 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.270. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 1. La nota afirmava "hablando ayer tarde con 
el Sr. Román nos dijo que se hallaba muy satisfecho de la buena acogida que le venian dispensando personas de 
todas las significaciones, hasta hoy opuestas a su política." "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes 
candidatos en las próximas elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1883 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1884 .- "Carlos Román.– Nombre coalición partido derechas le participo acordó unánime inclusión tu nombre 
nuestra candidatura. Enhorabuena.– Fons" i "Carlos Román.— Enhorabuena. Correo miércoles remitiremos 
credenciales interventores. –Morales." "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las 
próximas elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1885 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1886 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.270. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 1. Assenyalava que "tuvimos ocasión de 
hablar ayer con varios de los elementos más influyentes y representativos de la misma y pudimos deducir que el 
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els regionalistes treballaven amb molt d'interès la candidatura de les Drets, tot i que se 
suposava que Roman, per ser eivissenc, i Fons, per ser el director de la Salinera, serien els que 
més vots portarien a les urnes de la candidatura.1887 
Com era de suposar, Diario de Ibiza, va incidir en la situació contradictòria en què es 
trobaven els conservadors eivissencs donat, per una banda l'existència de la Coalició de 
Dretes i, de l'altra, el vincle que existia entre liberals albistes i conservadors dins el Bloc 
Eivissenquista, que incloïa Pere Matutes en la candidatura del Partit Republicà de Centre.1888 
Així mateix, el diari també manifestà que "por otra parte, nos consta que muy destacados 
elementos conservadores, estimándolo un ineludible deber de conciencia religiosa, superior en 
su concepto a las conveniencias de partidismo local, votarán a los candidatos derechistas, 
señores Socías, Fons y Manent, uniendo algunos a la candiatura el nombre de D. Pedro 
Matutes, por atenciones personales y de convivencia en la política local, y otros también el de 
don Carlos Román, por su inclusión en la candidatura de derechas y por razones de 
ibicenquismo."1889 
El 25 de juny, Diario de Ibiza anuncià que publicaria el manifest que els candidats de dretes 
adreçaven a l'opinió balear. Qual·lificava el text de "breve, claro y preciso, constituye un 
magnifico programa de política general y balear. Es verdaderamente un documento notable, 
que será con toda seguridad muy bien recibido por la opinión pública."1890 Efectivament, 
l'endemà, publicà l'esmentat manifest.1891 Aquell dia, La Voz de Ibiza assenyalà que els 
regionalistes continuaven els treballs electorals i que Roman havia visitat diversos pobles.1892 
També el 25 de juny, La Voz de Ibiza manifestà que llegint la premsa de Palma havia marxat a 
Menorca el candidat Josep Maria Ruiz Manent per preparar l'elecció.1893 
 
La polèmica per la notícia sobre l'exclusió de Roman a Mallorca en la candidatura de 
Dretes 
El 26 de juny, en el servei informatiu telegràfic, La Voz de Ibiza reproduïa una nota del 
director d'El Día, Nicolau Brondo –que actuava com a corresponsal del diari eivissenc–, que 
comentà que la Coalició de Dretes havia repartit a domicili les seves candidatures en les quals 
no figurava el nom de Carles Roman. Acabà la nota dient que la "maniobra es 
comentadísima."1894 El diari, a més, publicà una nota en la qual comentava el telegrama que 
s'havia rebut de Palma i que insertava en el servei telegràfic sobre la no inclusió de Roman en 
la candidatura de Dretes. Afirmà "verá el lector que no se han equivocado cuantos auguraban 
que la inclusión de nuestro paisano señor Román en la candidatura de derechas mallorquinas 
era sólo una maniobra para atraerse los votos de Ibiza. Cuantos sientan de veras el 

entusiasmo era general y que la inmensa mayoría de los obreros, acepten o no integramente la candidatura de 
derechas, darán su voto al señor Román." 
1887 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1888 .- Afirmava "Entre los conservadores nótase algún desconcierto en la apreciación del momento político, 
pues mientras algunos recibieron ayer simplemente la consigna oficial de entenderse con el señor Matutes, más 
tarde se señaló a otros la conveniencia de incluir en candidatura el nombre de D. José Socías, al parecer 
respondiendo a un telegrama en que este pedía el apoyo del partido conservador ibicenco para la candidura de 
derechas." 
1889 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.270. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 1. 
1890 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
1891 .- "A los electores de Baleares. Manifiesto de los candidatos de las derechas", a Diario de Ibiza, núm. 
12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1892 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1893 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1894 .- "De Palma. Una maniobra política de las derechas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. Eivissa, divendres, 
26 de juny de 1931, pàg. 3. 
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ibicenquismo habrán de verse nuevamente defraudados por que ello significa un escarnio 
incalificable. Son los inconvenientes de no constituir Ibiza distrito. Como ibicencos nos 
dolemos del proceder de las derechas pues hubiera sido preferible una derrota honrosa a una 
eliminación prematura e injusta. Ibiza no debe perdonarles a las derechas semejante desaire y 
los regionalistas menos."1895 Seguidament a aquest comentari, afirmava que segons notícies el 
triomf de Matutes a Mallorca era segur.1896 
La reacció de Roman no es féu esperar i, l'endemà, tant Diario de Ibiza com La Voz de Ibiza, 
publicaren una llarga carta seva, molt dura, en la qual negava la seva exclusió a Mallorca de la 
candidatura de la Coalició de Dretes –que atribuïa a una mala intenció del director d'El Día, 
Nicolau Brondo.– Roman, després de reproduir diversos escrits que li havien enviat, confirmà 
la seva inclusió, tant en la candidatura de la Coalició de Dretes com en la de Concentració 
Republicana d'Antoni Pou Reus.1897 Davant aquest intent de maniobra d'exclusió de Roman, 
Diario de Ibiza i La Voz de Ibiza també reproduïen un telegrama de l'horabaixa del dia 26, a 
les 20 h, de Bartomeu Fons en el qual confirmà la mala intenció de la notícia i la inclusió en la 
candidatura de la Coalició de Dretes.1898 
Després de la transcripció de la carta de Roman i del telegrama de Fons, La Voz de Ibiza 
escrivia que "hubiéramos podido diferir la publicación de las anteriores líneas pero nuestra 
honradez periodística, que está por encima de todo, nos lo veda; tante es así que incluso no 
tenemos inconveniente en publicar tampoco el telegrama recibido anoche por el Sr. Román 
del candidato señor Fons. Ahora bien; no hemos dudado un momento de la formalidad del Sr. 
Brondo y estamos seguros de poder poner a la disposición de quien desee verlas, 
candidaturas, de las repartidas a domicilio en Palma, en las que no figura el Sr. Román. Por 
mas que mañana por el número de votos que obtengan sus compañeros mallorquines quedará 
bien patente quien tiene razón, si el Sr. Brondo o el Sr. Fons. Es cuestión de horas 
solamente."1899 
Així mateix, el 27 de juny, La Voz de Ibiza reproduïa un telegrama urgent, signat pel diari El 
Día i datat el dia anterior, a les 21 h, que deia: "ratificome telegrafiado anoche limitandome 
trasmitir comentario político ante profuso reparto domicilio candidaturas conjunción derechas 
excluyendo Román coincidiendo desconocimiento varios pueblos presentación dicho 
candidato."1900 A més, La Voz de Ibiza afirmà que abans de tancar l'edició un "amigo nuestro" 
els havia mostrar una candidatura de Palma que portava els noms de Manent, Socias i Fons. 
Acabà dient "En la misma candidatura el que la remite persona conocidísima recomienda que 
advierta a Román creyendo que dicho amigo es regionalista."1901 
El 27 de juny, Llorenç Tur Marí, Joan Ripoll Escandell i Antoni Ripoll Tur, enviaren una nota 
a Diario de Ibiza en la qual protestaven per la "indigna campaña y reprobable procedimientos 
electorales" que feien els republicans del Centre quan afirmaven que les dretes mallorquines 

1895 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1896 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1897 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. 
Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1898 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. 
Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. El text del telegrama deia: "Falsa noticia de tu exclusión nuestra 
candidatura solo puede ser fruto mala fe y reprobables procedimientos políticos.= punto= Derechas mallorquinas 
hónranse prestando apoyo tu nombre representación isla hermana= Fons." 
1899 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1900 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1901 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
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no donaven suport a Carles Roman.1902 A més, el diari també publicà un extens escrit de Cèsar 
Puget Riquer que comentava algunes informacions de La Voz de Ibiza.1903 
 
La coalició republicana socialista 
 
La candidadura de Manuel Azaña com a diputat per Eivissa 
L'horabaixa del 7 de juny, el governador Carreras telegrafià a Ramon Medina per assabentar-
se si l'Aliança Republicana d'Eivissa donaria suport a la candidatura del ministre de la Guerra, 
Manuel Azaña, com a diputat per a Eivissa. Davant la rellevància del rumor, Diario de Ibiza 
s'entrevistà amb Medina, que confirmà la notícia i afegí, que després d'haver consultat amb els 
principals dirigents de l'Aliança, havien acceptat unànimament la proposta i així ho havia 
comunicat al governador.1904  
Aquell dia també Diario de Ibiza reproduïa unes declaracions de Gabriel Alomar, que 
anunciava que presentaria la seva candidatura per a les Balears en les futures Corts 
Constituents. Afegí Alomar –que aleshores ja havia estat nomenat ambaixador de la 
República a Itàlia– que la seva vertadera il·lusió era representar a les Balears en les Corts i, 
fins i tot, que "si se le colocara en el dilema de tener que optar entre la representación de estas 
islas y la de Embajador no dudaría, sin vacilar seguiría los impulsos de su alma y optaría por 
el cargo de Diputado a Cortes por Baleares."1905 
Novament, el 8 de juny, Diario de Ibiza s'havia posat en contacte amb Ramon Medina, que 
els manifestà que en la nit del diumenge havia tingut una nova conferència telegràfica amb el 
governador civil i li manifestà que els republicans eivissencs havien acceptat per unanimitat la 
candidatura d'Azaña. Carreras agrarí l'acceptació i telegrafià a Azaña per donar-li compte de 
l'aprovació de la seva candidatura. A la pregunta a Medina sobre la manera com es presentaria 
la lluita electoral, afirmà que els districtes electorals havien desaparegut, però que entenia que 
es reservava als mateixos el dret de proposar els seus candidats. En definitiva, res es sabia 
sobre això i s'esperaven notícies concretes. L'únic que podia confirmar és que Gabriel 
Alomar, Francesc Julià i Manuel Azaña es presentaven com a republicans federals. Acabà, 
Medina, dient que quan tingués notícies concretes sobre aquesta qüestió les comunicaria 
ràpidament.1906 
El 9 de juny, Diario de Ibiza, després d'informar que la qüestió política sobre les futures 
eleccions per a diputats a les Corts Constituents començava a ser el tema principal de les 
conversacions, comentà el ressò que havia produït la candidatura d'Azaña per a representar 
Eivissa "ha sido bien acogida, prescindiéndo de todo carácter político y mirando únicamente 
que dicho señor podría favorecernos mucho, resolviéndonos los muchísimos problemas que 
desde hace años tenemos sobre el tapete." Assenyalà, a més, que respecte a l'actitud dels 

1902 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1. 
1903 .- PUGET RIQUER, Cèsar: "Al margen de unos sabrosos comentarios políticos", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 4. 
1904 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.250. 
Eivissa, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 1 i "Después de la proclamación de la República", a La Voz de Ibiza, 
núm. 2.499. Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 3. Assenyalava que el governador Carreras li havia 
anunciat que també s'havia acordat presentar pels partits judicials de Palma i Manacor el publicista Gabriel 
Alomar i el "conspicuo" republicà Francesc Julià. Aquest diari manifestava que "D. Manuel Azaña es la figura 
más destacada del partido de Acción Republicana, unido circunstancialmente bajo el nombre de Alianza 
Republicana con el partido radical del Sr. Lerroux." 
1905 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.250. 
Eivissa, dilluns, 8 de juny de 1931, pàg. 1. 
1906 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.257. 
Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 1. 
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partits polítics locals davant la candidatura d'Azaña no es sabia res ja que es trobaven absents 
d'Eivissa Tur, Roman i Matutes.1907 
El 10 de juny, tant Diario de Ibiza com La Voz de Ibiza, comunicaven que la premsa de Palma 
donava per tancada la candidatura de la Conjunció Republicana-Socialista.1908 
L'11 de juny, Diario de Ibiza, criticà per primera vegada la presència d'Azaña en el lloc que 
corresponia a Eivissa. Això suposà un canvi de la tendència informativa que el diari havia 
mantingut fins aleshores.1909  
El 10 de juny, a la nit, s'esperava el retorn de l'advocat Pere Jasso, que havia anat a Madrid 
comissionat per l'Aliança Republicana.1910 Però, no arribà a Eivissa, via Alacant, fins el dia 
15.1911 A Madrid, Jasso s'entrevistà dues vegades amb el ministre de la Guerra, Manuel Azaña, 
havent-lo informat de les necessitats de l'illa. Azaña prengué bona nota de les peticions i es va 
comprometre a influir perquè es resolgués ràpidament el tema de l'Escola Graduada.1912 A 
més, Jasso portà una carta d'agraïment d'Azaña a Aliança Republicana per l'aceptació de la 
seva candidatura.1913  
El dies 16 i 17 de juny varen córrer rumors sobre la possible exclusió de Manuel Azaña en la 
candidatura de la Conjunció Republicano-Socialista i ràpidament, des de Palma, el dia 17, el 
president del Partit Republicà Federal de Mallorca Francesc Julià i el secretari del governador, 
Vicente Tejada, enviaren telegrames al president de l'antic Comitè Revolucionari, Ramon 
Medina, en el qual desmentien la notícia.1914 Així mateix, l'endemà, La Voz de Ibiza publicà 
una nota oficiosa de l'Aliança Republicana que desmentia el rumor que hagués estat exclós de 
la candidatura per les Balears el ministre de la Guerra Manuel Azaña, afegint que anava en 

1907 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.257. 
Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 1. 
1908 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.500. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 3 i "El 
cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. Eivissa, 
dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
1909 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.259. Eivissa, 
dijous, 11 de juny de 1931, pàg. 1. Afirmava "Por más que en la candidatura formada por la Conjunción 
republicano Socialista de Mallorca haya venido a ocupar el señor Azaña el puesto que al parecer se reservaba a 
la Alianza Republicana de Ibiza, y de aquí que se venga considerando al actual Ministerio de la Guerra como 
representante de nuestra isla, lo cierto es que no figura en dicha candidatura ningún ibicenco, dándose en cambio 
en la misma tres mallorquines y un menorquín, y el supuesto de que vengamos a quedarnos nuevamente, después 
de tantos años de ibicenquismo político, sin representación propia en las Cortes, no deja de producir muy mal 
efecto a la opinión. Es por tanto de esperar que en las candidaturas de las otras agrupaciones políticas se procure 
salvar esta deficiencia, actuando en este sentido los políticos locales con el mayor interés. Lo cual no ha de 
constituir precisamente una oposición a la candidatura del señor Azaña, dada la movilidad de candidaturas de 
que será sin duda suceptible la próxima lucha." 
1910 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. 
Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
1911 .- "De viaje", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, dilluns, 15 de juny de 1931, pàg. 1 i "Personales", 
a La Voz de Ibiza, núm. 2.505. Eivissa, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1912 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.263. Eivissa, 
dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 1 i "El asunto escolar", a Diario de Ibiza, núm. 12.264. Eivissa, dimecres, 17 
de juny de 1931, pàg. 4. En aquesta nota, el diari comentava "Ha causado gran satisfacción la noticia que el Sr. 
Azaña adelantó al representante de la Alianza Sr. Jasso, de que sería votado un crédito para la construcción de la 
Escuela Graduada de Ibiza. Es un importante asunto que venimos gestionando los ibicencos desde hace muchos 
años y desgraciadamente hasta ahora no habíamos logrado hacer llegar con éxito nuestras aspiraciones hasta las 
alturas. También sabemos que en la vecina isla de Formentera ha sido excelentemente recibida la noticia de la 
subvención de 20.000 pesetas para la creación de dos escuelas unitarias."  
1913 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.263. Eivissa, 
dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 1 i "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de 
juny de 1931, pàg. 2. 
1914 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
Francesc Julià Perelló li cofirmava "mantenemos vivamente Azaña" i Vicente Tejada li deia "Noticia exclusión 
señor Azaña de la candidatura es completamente falsa." 
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representació d'Eivissa en les futures Corts.1915 El 18 de juny, Aliança Republicana d'Eivissa 
va rebre un telegrama del ministre de la Guerra, en el qual deia: "He telegrafiado a Comité 
Alianza aceptando nombramiento candidato. Azaña."1916 En aquell context, tant Diario de 
Ibiza com La Voz de Ibiza publicaren notes lloant la gestió d'Azaña com a ministre de la 
Guerra.1917 
Així i tot, el 18 de juny, La Voz de Ibiza manifestà que les candidatures que s'anaven formant 
a Palma per a les futures eleccions havien estat el tema de les conversacions a l'illa "tan 
aficionada a las cuestiones políticas." Afegia que "siguieron discutiéndose las probabilidades 
de que a última hora dejen de figurar en la candidatura de la Conjunción republicano-
socialista los nombres de los Sres. Azaña y Alomar por presentarse por otras 
circunscripciones si bien personas que se creen bien enteradas aseguraban que el señor Azaña 
ostentaría el acta de Baleares lo que causaba satisfacción a sus correligionarios de esta isla 
que le habían propuesto."1918 Dos dies després, encara aquest diari, comentà que segons la 
premsa de Barcelona Manuel Azaña figurava també en la candidatura radical de la ciutat 
comtal, tot i que després assenyalava que els radicals eivissencs afirmaven que Azaña 
ostentaria l'acta d'Eivissa.1919 
Així mateix, el 20 de juny, Diario de Ibiza informà que havia parlat amb un destacat republicà 
que reivindicava la importància que tendria per a Eivissa que el candidat Manuel Azaña 
obtingués una àmplia votació a l'illa ja que d'aquesta manera "vendría obligado a trabajar para 
la favorable resolución de nuestros problemas."1920  
Davant l'afer per la manca de representació d'Eivissa en les candidatures a Corts Constituents, 
el Comitè Provincial d'Aliança Republicana d'Eivissa i Formentera féu pública una nota en 
què confirmava la candidatura per a les Balears del ministre de la Guerra Manuel Azaña i 
sortia al pas dels rumors que circulaven que havia estat exclós.1921 
Arran de la crisi oberta en Aliança Republicana després del fracàs en els comicis municipals 
del 31 de maig i la tensió de la reunió del 6 de juny, el 15 de juny de 1931, el comitè 
d'Aliança Republicana d'Eivissa convocà als afiliats a una sessió extraordinària per al dilluns, 
22 de juny, a les 21 h, en el local social del carrer d'Antoni Palau, núm. 3, 1er. L'objectiu era 
ocupar les dues vacants que hi havia en el comitè, donat que no havien pogut prendre 
possessió els elegits en les votacions que s'havien celebrat, Josep Marí i Josep Coll, ja que no 
havien acceptat els seus càrrecs.1922 La nit del dia 22, es va reunir Aliança Republicana per 

1915 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4. La 
nota afegia que "hoy, igual que el primer día en que dimos la noticia de la presentación de dicho ilustre político, 
desearíamos que el Sr. Azaña resultara triunfante, prescindiendose de todo carácter político y mirando 
unicamente que puede favorecer mucho a Ibiza, tan necesario de ello." També "La política en Ibiza", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
1916 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4. 
1917 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.265. Eivissa, 
dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 1. 
1918 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 2. 
1919 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. 
1920 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1921 .- La nota, a més, afirmava que "el señor Azaña, atendiendo el ofrecimiento de este Comité aceptó que 
su nombre ilustre presidiera la candidatura republicana, honrándose con la representación de Ibiza en las Cortes 
Constituyentes, aceptación que confirmó personalmente al señor Jasso y por carta a este Comité. Por lo tanto este 
Comité ruega a sus correligionarios, simpatizantes que voten la candidatura en que figura el señor Azaña." "De 
Política. Ibiza y la candidatura de Azaña", a Correo de Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1?.  
1922 .- "Comité de Alianza Republicana", a Diario de Ibiza, núm. 12.262. Eivissa, dilluns, 15 de juny de 
1931, pàg. 4; a Diario de Ibiza, núm. 12.263. Eivissa, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 4; a Diario de Ibiza, 
núm. 12.264. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 4; a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 
19 de juny de 1931, pàg. 3; a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 3; a 
Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2. També "Comité de Alianza 
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procedir a l'elecció d'aquestes dues vacants1923 i varen resultar triats Ramon Medina i Josep 
Serra.1924 
Durant la campanya electoral dels comicis a Corts Constituents hi hagué continus rumors 
sobre la constitució de nous partits polítics republicans, tot i que es depassava la seva 
constitució després de les eleccions. El 19 de juny, un destacat republicà anuncià a Diario de 
Ibiza que es convocaria una propera assemblea per constituir el Partit Republicà Demòcrata 
Federal i que properament aniria a Palma per posar-se d'acord amb els dirigents de la política 
mallorquina respecte a la formació de l'estatut federatiu d'Eivissa.1925 També corrien notícies 
sobre la possibilitat de crear un comitè republicano lerrouxista i d'un altre reformista.1926 A 
més, el dia 20, La Voz de Ibiza comentà que després de les eleccions constituients es faria 
públic el nom d'un comitè organitzador del partit d'Acció Republicana que "por lo visto actua 
ya en esta isla."1927 
Després de la proclamació dels candidats a Palma el dia 21 de juny, l'estratègia política donà 
un tomb. D'una banda s'intensificà la campanya electoral –amb reunions i mítings electorals– i 
de l'altra hi hagué continus rumors sobre les possibles combinacions i arranjaments entre 
candidatures. 
El dia 22, varen tenir una llarga conferència telegràfica el governador Carreras i el membre 
del Comitè d'Aliança Republicana Ramon Medina.1928 
L'horabaixa del 23 de juny, Diario de Ibiza parlà amb Ramon Medina per demanar-li si la 
seva agrupació política pensava donar suport a la candidatura d'algun altre partit, afirmà que 
no, ja que les notícies que tenia era que a Eivissa s'havia de votar la Coalició Republicano-
Socialista íntegra. També li demanaren si podia donar alguna informació sobre la conferència 
telegràfica celebrada el dia anterior amb el governador i contestà que tot el que s'havia tractat 
eren qüestions polítiques de caràcter reservat. Finalment, l'informà que més tard Aliança 
Republicana lliuraria una nota, com es féu. Aquest escrit confirmà que el Comitè provincial 
d'Aliança Reublicana, en una reunió celebrada, havia acordat mantenir íntegrament la 
candidura de la coalició.1929 
El 26 de juny, Diario de Ibiza informà que tenia notícies molt fonamentades que es treballava, 
tot i que fins aleshores sense resultat, per aconseguir que l'Aliança Republicana d'Eivissa i de 
Formentera inclogués en la seva candidatura Pere Matutes.1930 
 
Les agrupacions obreres 

Republicana", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2; "Comité de Alianza 
Republicana", a La Voz de Ibiza, núm. 2.507. Eivissa, dijous, 18 de juny de 1931, pàg. 3; a La Voz de Ibiza, núm. 
2.508. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 2; a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de 
juny de 1931, pàg. 2; a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 3; 
1923 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, 
dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 1. 
1924 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. 
1925 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, 
dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 1. 
1926 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.261. Eivissa, 
dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 1. 
1927 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. 
1928 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1. La nota deia: "Apesar de nuestros esfuerzos 
no pudimos saber de lo que se había tratado, pero todo nos hace creer que se trató de la próxima lucha electoral." 
1929 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.270. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, 
núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1930 .- "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4. 

 382 

                                                                                                                                               



 

El 7 de juny de 1931, en junta general, la societat de picapedrers El Compañerismo, presidida 
per Llorenç Juan, acordà fer una crida a la classe patronal perquè inscriguessin els seus 
picapedrers en la forma reglamentària –segons els preceptes del Règim Obligatori de retirs 
obrers, vigent des de 1921– amb la finalitat que els treballadors poguessin gaudir dels 
beneficis de l'esmentada llei.1931 
Així mateix, el 10 de juny, Diario de Ibiza informà que continuaven els treballs per a 
l'organització de la classe obrera de l'illa d'Eivissa i posà com a exemple que els oficials 
ferrers s'havien associat.1932 
El 12 de juny, Diario de Ibiza manifestà que la societat de picapedrers El Compañerismo 
s'havia unit amb les societats Marítima Terrestre i La Marineria i havia traslladat el seu local 
social en el d'aquestes dues darreres entitats. Així mateix, s'anuncià que el diumenge, 14 de 
juny, El Compañerismo faria una junta general per tractar qüestions socials. 1933 
 
La campanya electoral 
Els actes electorals propiament a Eivissa no es començaren a fins a la proclamació dels 
candidats a Palma. El dia 20, La Voz de Ibiza anuncià que l'endemà l'Aliança Republicana 
pensava publicar un manifest convidant al cos electoral a votar la candidatura de la Conjunció 
republicano-socialista.1934  
El 21 de juny, al matí, es feren mítings d'Aliança Republicana en els pobles de Sant Joan i 
Sant Josep, i, a l'horabaixa, a Sant Antoni, en els quals varen intervenir Torres Guasch, Jasso i 
Morales.1935 L'horabaixa del 23 de juny, l'Aliança Republicana organitzà un acte de 
propaganda a Santa Eulàlia1936 i, l'endemà, es feren diversos actes de propaganda a Sant Carles 
–on prengueren la paraula Jasso, Gadea, Morales i el mestre– i a les Salines –en el qual 
intervingueren Jasso i Morales.–1937 
El 24 de juny, La Voz de Ibiza comentà que a Formentera els federals pensaven fer un gran 
acte de propaganda1938 L'endemà, aquest diari manifestà que, segons algunes persones 
arribades de la Pitiüsa menor, s'assegurava que hi havien arrelat molt les idees republicanes, 
fet que feia creure que la candidatura d'esquerres obtendria una "lúcida votación."1939 
El 25 de juny, l'Aliança Republicana va repartir unes proclames subscrites per Azaña, 
Alomar, Canet, Julià i Jaume. En diferents pobles de l'illa s'havien celebrat actes de 
propaganda, i segons s'assegurava, el 27 de juny, es projectava un míting socialista a 

1931 .- "Para la clase patronal", a Diario de Ibiza, núm. 12.257. Eivissa, dimarts, 9 de juny de 1931, pàg. 4; a 
Diario de Ibiza, núm. 12.258. Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 4;  
1932 .- "El cambio de régimen. El Ministro Sr. Azaña candidato por Ibiza", a Diario de Ibiza, núm. 12.258. 
Eivissa, dimecres, 10 de juny de 1931, pàg. 1. 
1933 .- "El cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.260. Eivissa, 
divendres, 12 de juny de 1931, pàg. 4. 
1934 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2. 
1935 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.509. Eivissa, dissabte, 20 de juny de 1931, pàg. 2 i "El 
cambio de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.267. Eivissa, dissabte, 20 
de juny de 1931, pàg. 1. En l'anunci, també incloïa un acte a l'horabaixa a Santa Eulàlia, però sembla que no es 
féu. "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2 i "El cambio 
de régimen. Ibiza ante las Cortes Constituyentes", a Diario de Ibiza, núm. 12.268. Eivissa, dilluns, 22 de juny de 
1931, pàg. 1. 
1936 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.269. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 1 
1937 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. També "La política en Ibiza", a La Voz de 
Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2 (informació, però, més escadussera). 
1938 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3. 
1939 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
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Formentera. En aquesta illa, es considerava segur el triomf de la candidatura d'esquerres igual 
que també es creia en la seva victòria a Menorca. 1940 
El 26 de juny, l'Aliança Republicana celebrà diveres reunions en distints pobles i es confiava 
tenir unes bones votacions. Aquella nit, el cercle republicà es trobà molt animat. 1941 L'endemà, 
a les 22 h, Aliança Republicana féu un míting en l'aire lliure davant el seu local social del 
carrer d'Antoni Palau, núm. 3, des del balcó de la qual havien de dirigir la paraula diversos 
oradors.1942 En el balçó del seu local, s'havia posat un cartell en el qual recomenava el vot als 
candidats de la Conjunció republicano-socialista.1943 
 
Els pronòstics electorals 
Tal com havien fet en les eleccions municipals del 12 d'abril i del 31 de maig, Diario de Ibiza 
i La Voz de Ibiza varen prendre clarament partit en els comicis del 28 de juny de 1931. 
Podríem dir que Diario de Ibiza actuà com a òrgan dels liberals regionalistes de Carles 
Roman i La Voz de Ibiza féu el mateix paper pel Bloc Republicà Eivissenquista de la família 
Matutes.  
En primer lloc, Diario de Ibiza criticà durament el sistema de circunscripció de les Balears 
que feia perdre la segura representació d'Eivissa al Congrés dels Diputats i després impulsà la 
campanya "Eivissa pels eivissencs." Des de la proclamació dels candidats a Palma, actuà a 
favor de la candidatura de Carles Roman i intentà crear confusió sobre les possibles 
combinacions de candidatures que podien fer els electors –especialment incidint en la 
contradicció dels conservadors eivissencs enfront dels seus homònims de Mallorca– i 
denuncià l'entesa entre la Coalició Republicano-Socialista i el Partit Republicà de Centre. 
El 19 de juny, Diario de Ibiza informà que pel que es desprenia de la premsa palmesana i 
"contra lo que se esperaba" en les properes eleccions a Corts hi hauria lluita "muy intrincada", 
ja que per 7 llocs es presentaven aleshores 10 candidats. Seguidament, afirmà que "dada la 
forma como se presenta la lucha es de suponer que cada agrupación local apoyará aquí 
únicamente a sus amigos de la provincia, y para los otros puestos serán incluídos nombres de 
ibicencos. También es fácil que el Sr. Azaña obtenga muchos votos de los mismos adictos a 
los partidos viejos."1944 
Novament, el 25 de juny, el rotatiu dirigit per Joan Verdera Mayans comentà que la lluita del 
diumenge es presentava "reñidísima" a les Balears, donat que els republicans-socialistes i la 
Coalició de Dretes es disputaven 5 llocs mentre que els republicans del Centre anaven per 3. 
Respecte a la distribució de forces a Eivissa, afirmà que "las fuerzas que siguen al Sr. Matutes 
apoyarán a esta última candidatura al igual que los conservadores" mentre que els 
regionalistes i l'Aliança Republicana donarien suport a les seves respectives candidatures. 
Quant als candidats eivissencs Roman i Matutes es podia assegurar qur aconseguirien gran 
nombre de vots en tota l'illa. Així mateix, comentà que es tenien notícies que a Menorca 
Roman hi aconseguiria una "nutridísima votación."1945 
Altra vegada, l'endemà, Diario de Ibiza comentà que a mesura que s'acostava el diumenge "va 
animándose el cuerpo electoral" i que "los bandos políticos trabajan con gran entusiasmo en 
favor de sus respectivas candidaturas." També s'atrevia a fer un pronòstic, afirmant "dada la 
forma de la votación no pueden hacerse cálculos seguros, pero puede darse por probable que 

1940 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1941 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1942 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1 i "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. 
Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1943 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.516. Eivissa, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2. 
1944 .- "Política local", a Diario de Ibiza, núm. 12.266. Eivissa, divendres, 19 de juny de 1931, pàg. 4. 
1945 .- "El cambio de régimen. Los Srs. Román y Matutes candidatos en las próximas elecciones", a Diario 
de Ibiza, núm. 12.271. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 1. 
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los tres candidatos que llevarán mayor número de votos serán los Srs. Azaña, Román y 
Matutes." Així mateix, respecte a Palma comentà que les forces estaven molt dividides i que a 
Menorca es votaria únicament les candidatures íntegres de les dretes i de les esquerres.1946 
Aquell dia, el diari, després de comentar que la premsa palmesana publicava la candidatura 
dels republicans del Centre, que havia de ser votada la candidatura sense cap tipus de 
modificació. Respecte a les Pitiüses, assenyalà "aquí las habrá (de modificacions], pues 
parece seguro que se añadirán otros dos nombres a dicha candidatura. Esto, oficialmente. Por 
iniciativa particular no faltarán además otras modificaciones, siendo no pocos los que, por un 
movimiento ibicenquista, incluirán en la misma al otro candidato ibicenco, señor Román, 
como no faltarán regionalistas que votarán al señor Matutes." Acte seguit, informà –que "se 
nos asegura"– en totes les candidatures del Partit Republicà del Centre s'incloïa el nom de 
Manuel Azaña i a algunes "(tal vez entren en la combinación todos los candidatos de la 
Conjunción republicano socialista)" el nom d'Alexandre Jaume.1947 També alertava –seguint la 
mateixa font d'origen conservador– que continuava la possibilitat que, afirmant-se oficialment 
que la candidatura del partit inclogues els candidats Matutes, March, Alemany, Socias i 
Manent, però que els conservadors podien votar la mateixa candidatura del Bloc, que incloïa 
tres candidats del Centre i dos de les esquerres.1948 El diari liberal regionalista també publicà 
una notable informació sobre com es presentava la lluita electoral a Mallorca, fent referència 
als anuncis que publicaven els diaris de les candidatures, dels mítings i treballs electorals i del 
repartiment amb profusió del manifest de les dretes.1949 
Altra vegada, el 27 de juny, Diario de Ibiza s'atrevia a fer un pronòstic sobre els possibles 
resultats i assenyalava que "dada la forma de la elección, no puede precisarse el resultado de 
la de mañana." Manifestava que en el camp es votaria quasi íntegrament la candidatura de 
Dretes, formada per Roman, Socias, Fons i Ruiz Manent. Indicava també que la candidatura 
d'Azaña obtendria una votació "muy nutrida" mentre que es suposava que Matutes 
aconseguiria doblar els seus companys de candidatura March i Alemany. A més, manifestava 
que els republicans treballaven amb gran entusiasme a favor de la seva candidatura i que a 
Formentera s'aconseguria tota la candidatura una "votación nutridísima", però que en els 
pobles de l'illa d'Eivissa es votaria amb preferència únicament Azaña.1950 
Per contra, La Voz de Ibiza –que inicialment prestà una menor atenció a la campanya fins a la 
designació com a candidat de Matutes– actuà com a instrument del Bloc i especialment de la 
família Matutes. 
El 13 de juny, La Voz de Ibiza reproduí algunes notes de premsa dels diaris de Palma en què 
contava que Azaña havia acceptat el lloc de la Conjunció Republicano-Socialista; que la 
Conjunció anava per 4 llocs –s'excloïa (sic] Azaña– i que pels altres tres llocs restants 
s'assegurava que els partits republicans de Centre i Conservador presentarien els primer Joan 
March i Lluís Alemany, i el conservador, l'exdiputat per Eivissa Lluís Tur; que si el Partit 
Conservador anava unit amb els antics liberals i les dretes podrien optar per l'abstenció, i que 
hi havia rumors que, a més de les candidatures republicano-socialista, republicana de Centre-
conservadora, es presentaria una altra del Partit Regionalista –que optaria a 3 llocs– unida a 
Concentració Republicana –que presentaria 2 candidats.–1951 
L'endemà, el diari comentà que "mientras en Palma la política viene entrando en el periódo 
álgido, aunque allí suelen acabar esas efervescencias con una crisis de concordia que 

1946 .- "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4. 
1947 .- "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4. 
1948 .- "Ante las elecciones", a Diario de Ibiza, núm. 12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 4. 
1949 .- "La lucha electoral en Baleares", a Diario de Ibiza, núm. 12.272. Eivissa, divendres, 26 de juny de 
1931, pàg. 4. 
1950 .- "El cambio de régimen. El Sr. Román figurará en dos candidaturas de Baleares", a Diario de Ibiza, 
núm. 12.273. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 1. 
1951 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.503. Eivissa, dissabte, 13 de juny de 1931, pàg. 2. 

 385 

                                                 



 

antiguamente se traducía en un artículo 29, aquí en Ibiza, cosa rara, la política se toma ahora 
con relativa tranquilidad y se esperan los acontecimientos con una calma desusada en nuestras 
costumbres políticas." A més, afegí, que "el bloque no obstante se encuentra en condiciones 
de movilizar las fuerzas en 24 horas y nadie duda ya de su pujanza, por lo tanto es de suponer 
que la semana entrante, en cuando llegue el ex diputado conservador don Luis Tur y Palau se 
pondrá de acuerdo con el jefe de los antiguos albistas, hoy republicanos del Centro Sr. 
Matutes y se trazará la actitud del bloque en las próximas elecciones."1952  
El 16 de juny, aquest rotatiu comentà que el dia anterior s'havien de reunir a Palma significats 
polítics per acordar la candidatura de diputats constituents i després afegí "como ha sucedido 
siempre en Mallorca, la tendencia era llegar a un acuerdo todos los partidos para evitar las 
luchas." Respecte a Eivissa, manifestà que "gozamos de una paz política octaviana como no 
había sucedido nunca en vísperas de elecciones."1953 
Novament, el 17 de juny, La Voz de Ibiza comentà que encara no es sabia res de les 
candidatures definitives que havien de ser proclamades a Palma el proper diumenge dia 21. 
Assenyalà que la pèrdua del districte d'Eivissa –les conseqüències del qual ja havia indicat en 
el seu dia– "comienzan a tocarse pues así como en elecciones anteriores el candidato por Ibiza 
pesaba mucho en la política balear ahora con el sistema de circunscripciones poco significan 
los votos de Ibiza que unicamente en casos de posibles empates pueden decidir. Donde más se 
siente la nostalgia de las contiendas políticas es en el campo."1954 Aquell dia, emprant com a 
font la premsa de Palma, informava sobre les candidatures que probablement es 
presentarien.1955 
El 21 de juny –dia de la proclamació de candidats a Palma–, La Voz de Ibiza comentà que en 
els cercles polítics s'esperava conèixer els noms dels candidats proclamats per les Balears. 
Afirmà que "aun cuando la proclamación influye únicamente para poder tener interventores 
en las mesas, pues se puede salir diputado sin haber sido proclamado, sin embargo según los 
candidatos podrá deducirse el cariz probable de la lucha si es que la hay. Aquí la opinión 
general es que en casi todas las candidaturas figurarán ibicencos para exteriorizar los 
sentimientos ibicenquistas y se votará también al Sr. Azaña, además de los candidatos de la 
candidatura provincial de cada partido, por tratarse de una personalidad del Gobierno. Pero no 
se pueden hacer calendarios porque en política la última palabra es la que vale..."1956  
En el primer número (23 de juny) després de la proclamació dels candidats,  La Voz de Ibiza 
comentà que "desde el domingo (dia 21] la política, que en esta isla se presentaba sosa y 
anodina, ha adquirido el interés y la animación que le prestan las candidaturas ibicencas."1957 
El 23 de juny, La Voz de Ibiza també recollia la informació que hi havia rumors que la 
candidatura de la Coalició de Dretes s'havia completat amb Carles Roman i Antoni Pou, de 
Concentració Republicana de Mallorca. Afegia el diari que "de resultar cierto, como parece, 
los tres candidatos para Ibiza serían el Sr. Azaña que presenta la Alianza, el Sr. Matutes por 
los republicanos centro y el Sr. Román por la coalición de derechas."1958 
L'endemà, el diari bloquista comentà que "El cariz que viene ofreciendo la política local, de 
cada dia con nuevas emociones y novedades, fué ayer el tema de actualidad en todos los 
centros de reunión de la isla. Los cafés políticos se ven animadísimos siendo en gran número 

1952 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.504. Eivissa, diumenge, 14 de juny de 1931, pàg. 2. 
1953 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.505. Eivissa, dimarts, 16 de juny de 1931, pàg. 3. 
1954 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, pàg. 2. 
1955 .- Respecte a la candidatura dels partits Regionalista-Autonomista i Conservador, s'advertia que 
"posteriormente se dice que ha llegado a un acuerdo pero ignoramos en que términos si bien nos consta que no 
figura ningún ibicenco." "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.506. Eivissa, dimecres, 17 de juny de 1931, 
pàg. 2. 
1956 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.510. Eivissa, diumenge, 21 de juny de 1931, pàg. 2. 
1957 .- La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
1958 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.511. Eivissa, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 3. 
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los campesinos que vienen a esta ciudad para recibir órdenes de sus respectivos jefes. Una 
variedad ofrecen estas elecciones y es que, como pueden votarse cinco candidatos, los 
ciudadanos no afiliados a los partidos que actuan podrán votar candidaturas irregulares con 
arreglo a sus ideales o a sus deseos y conveniencias y eso dará amenidad a la elección, pues 
entrando en juego factores tan diversos y tan grande variación de matices de ideales como 
representan los candidatos de Baleares, desde la ideología de Socias a la de Gabriel Alomar, 
no es dificil suponer que abundarán las combinaciones entre la parte neutra del cuerpo 
electoral. No así en cambio sucederá con los que figuran adscritos a los partidos que es de 
suponer se atemperarán a las normas a seguir acordadas por dichas agrupaciones."1959 Aquell 
dia, amb un clar intent d'intoxicació informativa contra la candidatura de Carles Roman, la 
publicació periòdica comentà que a Palma, semblava que els elements monàrquics únicament 
volien votar a Socias.1960 
El 25 de juny, La Voz de Ibiza afirmà que des del dia anterior es podia dir que ja s'havia entrat 
en un període de plena activitat política eivissenca.1961 I, l'endemà, com a rèplica a alguns 
comentaris de Diario de Ibiza, comentà que "Vienen haciéndose estos dias mil cábalas y 
conjeturas acerca de las elecciones del domingo dibujándose entre los comentaristas de café 
tres tendencias: los que enfocan la cuestión si otro objetivo que la forma de Gobierno, los que 
quieren ver unicamente al ibicenquismo y los afectos personales y los que con los ojos en alto 
defienden unicamente determinados postulados. Todo esto nos parecería muy bien si las 
campañas, de tertulia desde luego, fueran hechas con verdadera alteza de miras y sin 
apasionamientos sospechosos y manejos turbios. Creemos es llegada la hora de definirse y de 
que cada cual obre con arreglo a sus convicciones, pero con la mano sobre la conciencia, no 
llevando las cosas a un terreno peligroso y confundiendo la gimnasia con la magnesia como 
vulgarmente se dice. En Mallorca las clases ultraconservadoras –excepto algunos 
monárquicos que no quieren votar mas que a Socias– votarán la candidatura de derechas 
Socias, Fons(,] Manent, pero muchos de estos elementos que tienen por lema Orden, Patria, 
Familia, Religión y Propiedad, votarán también candidatos del centro por estimar que de no 
ser posible salvar un candiato de derechas, (que están gestionando según parece sea el afiliado 
a Alcalá Zamora, no por miras personales sino porque creen mas factible de ese modo poder 
defender su lema que para ellos es hoy capital) es de buen sentido político votar a los más 
afines, y por las mismas razones de instinto político no puede evitarse que haya izquierdas 
que prefieran ayudar a los del centro que dejar triunfar a las derechas siquiera sea en un 
puesto. Seamos pues prácticos los ibicencos y no nos gastemos en luchas estériles 
mayormente sabiendo que Matutes ha de hacer por Ibiza cuanto esté en su mano y que nos 
conviene poder contar con el apoyo en la Asamblea constituyente de sus compañero de 
candidatura."1962 
El 27 de juny, l'òrgan del Bloc informà que a Menorca hi havia rumors que les dretes estaven 
desorientades, ja que mentres uns eren partidaris de votar solament Ruiz Manent, altres 
estaven decidit a donar suport a la candidatura de Centre i Ruiz Manent per contrarrestar la 
pujança de les esquerres.1963 Aquell dia, també el rotatiu afirmà que "se viene fantaseándose 
mucho estos días con motivo de las elecciones y se lanzan en público ciertas candidaturas que 
por lo heterogéneas nadie puede creer en ellas." Acte seguit, repetia el que havien manifestat 
els directors del Bloc en què es pensava votar la candidatura de Centre.1964 

1959 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 2. 
1960 .- "Notas políticas", a La Voz de Ibiza, núm. 2.512. Eivissa, dimecres, 24 de juny de 1931, pàg. 3. 
1961 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.513. Eivissa, dijous, 25 de juny de 1931, pàg. 2. 
1962 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.514. Eivissa, divendres, 26 de juny de 1931, pàg. 2. 
1963 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1964 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
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El dia abans dels comicis, el diari dels Matutes, féu un pronòstic –que fonamentava en els 
comentaris de "persones arribades de Palma"– en el qual es considerava molt segur el triomf 
de tres federals, tres de centre i un socialista, ja que s'havien refusat tota combinació amb les 
dretes.1965 
Finalment, el 28 de juny, La Voz de Ibiza afirmà "pródigo fué el día de ayer en emociones 
para cuantos esperaban que llegara la elección sin manifestaciones de entusiasmo. El 
entusiasmo se produjo y lo que llevaba trazas de ser un simulacro de lucha se convirtió en un 
verdadero combate electoral con innovaciones hasta ahora desconocidas en nuestras 
costumbres políticas, podríamos decir que se presentan una elecciones mezcla del estilo 
americano y del caztizo(sic] sistema del país: reuniones, concilíabulos, mitines al aire libre, 
proclamas, manifiestos, declaraciones políticas, programas, requisa de autos, conferncias 
telefónicas, etc., es decir todos los medios modernos de propaganda electoral. ¡A votar 
ciudadanos que Cortes constituyentes no se convocan todos los días!"1966 Així mateix, "para 
que los lectores sepan a que atenerse" publicà les tres candidatures i, a més, comentà que 
existien candidatures particulars en les quals es procurava que figurassin els eivissencs en 
totes les candidatures. Acabà dient "El cuerpo electoral tiene donde escojer para ejercitar 
libremente el derecho del sufragio."1967.  
La nit del 27 de juny, abans de tancar l'edició, La Voz de Ibiza recollí les darreres impressions 
dels directius del Bloc que afirmaren que "la elección está hecha desde el viernes por la 
noche; ahora nuestros adversarios trabajan unicamente para tener una elección lucida, 
especialmente para determinados candidatos" i afegien que "El Centro desde luego cuenta con 
el triunfo. No les quepa duda que mañana habrá muchos bloquistas de las 12 de la noche..."1968 
 
6.5. La proclamació de candidats a diputats 
El diumenge, 21 de juny, la Junta Provincial del Cens Electoral, sota la presidència 
d’Anselmo Gil de Tejada, es reuní en l'Audiència Territorial per proclamar els candidats a 
diputats a Corts Constituents. Després d’estar reunida des de les 8 a les 12 h. del matí, 
s’havien presentat les sol·licituds de deu candidats: els de la Conjunció Republicano-
Socialista Gabriel Alomar Villalonga, Francesc Julià Perelló, Alexandre Jaume Rosselló i 
Josep Teodor Canet Menéndez –presentats per deu regidors de l'Ajuntament de Palma– (no es 
proclamà el ministre de la Guerra Manuel Azaña, tot i que feia part de la candidatura), dels 
republicans de Centre Joan March Ordinas i Lluís Alemany Pujol –que feren la seva 
presentació personalment com a exdiputats–, del Partit Conservador Josep Socias Gradolí –
també es presentà personalment com a exdiputat–, dels partits Regionalista i Autonomista 
Bartomeu Fons Jofre de Villegas i de la Dreta Liberal Republicana Josep Maria Ruiz Manent 
–ambdós presentats per Socias i Valenzuela– i de Concentració Republicana Antoni Pou Reus 
–presentat personalment i per Miquel Roselló Alemany.–1969 Posteriorment, s’hi afegirien els 
evissencs Carles Roman i Pere Matutes. 
El 22 de juny de 1931, la Secció d’Ordre Públic del Ministeri de la Governació féu un resum 
de les dades rebudes sobre la proclamació de candidats a diputats a Corts Constituents. Així hi 
havia els següents partits: Acció Republicana (30 candidats), Aliança Republicana (34), Al 
Servicio de la República (9), Conjunció republicano-socialista (115), republicans (27), 
socialistes (105), republicans radicals (90), radicals socialistes (73), dreta republicana (124), 

1965 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.515. Eivissa, dissabte, 27 de juny de 1931, pàg. 2. 
1966 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.516. Eivissa, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2. 
1967 ,- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.516. Eivissa, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2. 
1968 .- "La política en Ibiza", a La Voz de Ibiza, núm. 2.516. Eivissa, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2. 
1969 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes. Proclamación de candidatos a diputados a Cortes", a La 
Almudaina, núm. 16.708. Palma, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política. Proclamación de candidatos", a 
El Día, dimarts, 23 de juny de 1931, pàg. 2; "Política local. La proclamación de candidatos", a Correo de 
Mallorca, dilluns, 22 de juny de 1931, pàg. 2. 
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Izquierda Republicana (35), federals (32), nacionalistes (49), autònoms (29), reformistes (10), 
agraris (37), gremials (1), obrers (14), comunistes (22), catòlics (19), jaimistes (6), 
monàrquics (6), Acció Nacional (39), independents (48) i indefinits (61). Sumaven un total de 
1.015 candidats.1970 Segons un full imprés de la Secció d’Ordre Públic del Ministeri de la 
Governació sobre la proclamació de candidats a diputats a Corts Constituents, a les Balears 
foren proclamats 1 d’Acció Republicana, 2 d’Aliança Republicana, 1 republicà, 3 socialistes, 
1 de dreta republicana, 1 nacionalista, 1 monàrquic i 3 indefinits, en total 13.1971 
 
6.6. El dia dels comicis 
La jornada electoral va transcórrer sense incidents d’importància i dins una gran normalitat. A 
Palma, els col·legis electorals eren emparats per les forces de Seguretat, la Guàrdia Urbana i 
la Guàrdia Civil. A primeres hores del matí hi hagué aglomeració d’electors a les portes de les 
meses electorals, arribant-se a formar llargues cues. Al migdia, en molts de col·legis ja 
gairebé s’havia acabat la votació. No hi hagué grups d'esvalotadors pels carrers de la ciutat, 
fins i tot, "desde media mañana se notó por nuestras calles una desanimación impropia de día 
de elecciones." 
A l'hora dels recomptes en els col·legis, s'hi congregaren militants i simpatitzants dels 
diferents partits esperant els resultats de l'escrutini. 
Al llarg del dia, en els centres polítics, especialment els republicans federals, socialistes i 
republicans de Centre, havien estat molt animats.1972 A més, en el Centre Republicà, del carrer 
de Sanç, hi hagué una comissió permanent per atendre totes les reclamacions, dubtes i 
qüestions electorals qu es poguessin plantejar al llarg dels comicis.1973 
El diari verguista El Día destacà l'ordre i el respecte a totes les idees en què s'havien produït 
els comicis. A més, afirmava que, tot i la votació haver estat nombrosa, "no hubo ni 
coacciones ni alteraciones de orden, desarrollándose la lucha con toda normalidad."1974 
El diari regionalista La Almudaina comentà que les eleccions s'havien desenvolupat 
"normalmente, con tranquilidad que satisfizo a todos. Los colegios, amparados por fuerzas de 
Seguridad, Guardia urbana y Guardia civil, se vieron completamente tranquilos, exceptuando 
ligeros incidentes sin importancia."1975 
El diari catòlic Correo de Mallorca destacà que la votació havia transcorregut "tranquila, pero 
animada, resultando nutridísima." Assenyalava, a més, que les forces de seguretat havien fet 
un gran desplegament i se'n cuidaven que no s'alteràs l'ordre.1976 
—Incidents durant el dia dels comicis 
A Palma, solament es registraren incidents d'escassa importància en els col·legis de l’Institut, 
de la Llonja i del Sindicat. 
En el col·legi electoral de l'Institut –situat en l'Escola Normal de Mestres–, prop de les 16 h, 
hi hagué un enfrontament entre dos grups, que obligaren a la Guàrdia Civil a haver 
d’intervenir. La Benemèrita féu una càrrega, en la qual resultaren agredits 4 socis del Sindicat 
del Transport. A la Llonja, un grup va intentar rompre l'urna, fet que va ser impedit per les 
forces de Seguretat. Al Sindicat, un altre grup protestà perquè creia que un guàrdia urbà, que 
vigilava el col·legi, pressionava els electors per una determinada candidatura. Davant les 
protestes, el guàrdia s’hagué de retirar.  

1970  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
1971  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 31 A. Exp. núm. 3. AHN. 
1972 .- "Las elecciones", a El Día, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 3. 
1973 .- "Ante las elecciones para las Constituyentes", a La Almudaina, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 2; 
"Política. Oficina electoral", a El Día, diumenge, 28 de juny de 1931, pàg. 1. 
1974 .- "Las elecciones", a El Día, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 3. 
1975 .- "Las elecciones para las Constituyentes en Baleares", a La Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1931, 
pàg. 1. 
1976 .- "Las elecciones de ayer", a Correo de Mallorca, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 1. 
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A la Part Forana de Mallorca, hi hagué incidents a Manacor –amb la rompuda d’una urna en 
la Secció 4a del Districte 4t–1977 i a Capdepera.1978 A Manacor, el dimecres, es va repetir la 
votació en la Secció 4a i solament varen prendre part en la votació 29 persones.1979 
A Menorca i a les Pitiüses, les eleccions se celebraren sense incidents,1980 tot i que hi havia 
rumors que a Eivissa hi hauria protestes fonamentades en la compra de vots.1981 
A les Pitiüses, respecte a la participació, tant Diario de Ibiza com La Voz de Ibiza comentaren 
que el dia dels comicis hi havia hagut gran animació, "fins i tot més gran que en altres 
eleccions", com assenyalava el rotatiu bloquista. El 29 de juny, Diario de Ibiza, publicà una 
crònica sobre les eleccions i comentà que la participació havia estat molt alta. Assenyalà que 
"los electores acudieron a expresar su voluntad en las urnas en una alta proporción, lo que 
confirma el nacimiento del espíritu de ciudadanía y el aumento de educación cívica."1982  
En relació a la votació, des de molt prest, començaren a posar-se en moviment els encarregats 
de dirigir l'elecció i en els locals de les tres agrupacions en lluita, Centre, Aliança i 
regionalistes, es notava molta agitació.1983 
A les 8 h del matí es varen constituir les meses electorals en tots els col·legis sense 
incidències i s'inicià la votació. Al llarg del matí, es rebien notícies dels pobles que 
augmentaven l'expectació, tot i que aquesta vegada el telègraf jugava un paper molt important 
ja que la victòria definitiva no depenia d'Eivissa i hi havia el temor que "por estas sorpresas 
que son tan frecuentes en la política" no prosperassin les candidatures en les altres illes.1984  
Tal com assenyalà, Diario de Ibiza afirmà que en aquestes eleccions la majoria dels electors 
portava ja escrites les seves candidatures i això feia que haguessin estat molt poques les 
repartides en els col·legis. Aquesta circumstància féu motl difícil fer un pronòstic dels 
possibles resultats de la votació. A més, afegí que havien estat molts els electors que votaren 

1977 .- El president de la Secció 4a del Districte 4art de Manacor telegrafià al governador civil per dir-li que 
"presenta acta en la que manifiesta imposible continuar escrutinio debido a que en momento celebrarse grupo 
rompió urna. Mesa señala miércoles próxima nueva votación." "Las elecciones para las Constituyentes en 
Baleares. En Manacor se rompió una urna", a La Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 1. També "Las 
elecciones de ayer. En Manacor fué rota una urna", a Correo de Mallorca, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 1. 
1978 .- La Guàrdia Civil, concentrada a Capdepera el diumenge amb motiu de les eleccions, comunicà al 
governador civil que havia denunciat al jutge municipal els joves Pere Antoni Ferrer Alcina i Miquel Mayol 
Vidal com a pressumptes autors de “haber arrojado gran número de clavos, esparciéndolos por la carretera, en las 
inmediaciones de dicha población, con el propósito de dificultar la circulación de los automóviles que se 
dedicaban a transporte de electores de la colonia de Cala Ratjada, siendo uno de los coches más perjudicados el 
del vecino Sebastián Fuster Pascual, que sufrió daños en los neumáticos y cámaras de las ruedas de su coche por 
valor de cien pesetas. El Ferrer se confesó autor del hecho diciendo que había adquirido los clavos y los había 
arrojado por mandato de Juan Calafat Sirer[sic], mayor de edad, vecino de dicha población.” "Ardid electoral en 
Capdepera", a La Almudaina, dijous, 2 de juliol de 1931, pàg. 4; "De Capdepera. Lo que se hizo el día de las 
elecciones", a Correo de Mallorca, divendres, 3 de juliol de 1931, pàg. 4 A més, s'afirmava que el Foment del 
Turisme havia enviat la nota següent: "En la carretera de Capdepera a Cala Ratjada el domingo pasado, se 
pusieron clavos de abarca con la mala intención de pinchar los neumáticos de los automóviles que pasaran, como 
así sucedió efectivamente con varios de ellos. Es lamentable que pueda pasar esto en un país de turismo." 
1979 .- El resultat de la votació va ser el següent: Azaña (14 vots), Alomar (14), Julià (14), Jaume (14), Canet 
(14), Socias (8), Ruiz Manent (8), Roman (8), Alemany (7), Matutes (7) i Pou (1). "Elecciones parciales en 
Manacor", a La Almudaina, divendres, 3 de juliol de 1931, pàg. 3.  
1980 .- A Maó, la conjunció federal-socailista havia obtingut 6.766 vots; els centristes, 2.406 i les dretes, 
2.122. "De Mahón", a Correo de Mallorca, núm. 6.752. Palma, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 1. 
1981 .- "De Ibiza", a Correo de Mallorca, núm. 6.752. Palma, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 1. 
1982 .- "La lucha electoral de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 12.274. Eivissa, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1983 .- "En Ibiza. Las elecciones del domingo", a La Voz de Ibiza, núm. 2.517. Eivissa, dimarts, 30 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1984 .- "En Ibiza. Las elecciones del domingo", a La Voz de Ibiza, núm. 2.517. Eivissa, dimarts, 30 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
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paperetes combinades i "contra lo que se temía, no ocurrió en el campo el menor 
incidente."1985  
L'elecció va transcórrer sense cap incident, "reinando durante todo el día gran entusiasmo" i a 
les 16 h es declarà acabada la votació.1986 
El Bloc quan s'inicià l'escrutini encara confiava en el triomf pel que havia succeït a Eivissa i 
per les notícies de la nit anterior, però no va respondre Menorca, "donde el triunfo arrollador 
de las izquierdas fué formidable y por lo tanto las consecuencias desastrosas para las derechas 
y causa de que no sacara el centro mas que las minorías." A la nit, quan es va conéixer el 
triomf del Bloc a Eivissa, l'animació en el local augmentà "que materialmente no se cabía, 
reinando una satisfacción general porque para Ibiza el triunfo de la agrupación era rotundo 
cualquiera que fuera el resultado de la provincia."1987 
Així mateix, Diario de Ibiza assenyalà que fins ben entrada la nit no es varen tenir notícies 
completes dels resultats de l'elecció.1988 
 
Tornant a Mallorca, la protesta per la càrrega de la Guàrdia Civil davant el col·legi de 
l'Institut derivà en el conegut com el conflicte del Moll de Palma. L'endemà dels comicis, 
prop de les 9 h, es formà a la plaça de Cort un nombrós grup de persones per protestar de la 
càrrega de la Guàrdia Civil prop del col·legi de l'Escona Normal de Mestres. Arran que Bisbal 
no era a la batlia, els manifestants es dirigiren al Govern Civil. Concentrats davant l'edifici 
feren crits de protesta i intentaren impedir que un tramvia circulàs, però el regidor Rigo, que 
acompanyava els comissionats, els dissuadí dirigint-los la paraula des de la terrassa del 
Govern Civil. La Guàrdia de Seguretat hagué d'intervenir per dissoldre el grup, resistint-se 
una part dels manifestants. Una  comissió dels vaguistes s'entrevistà amb el governador civil, 
Francesc Carreras, per protestar que la càrrega del dia dels comicis hagués causat ferits i 
lesions a diversos individus. Carreras es va comprometre a obrir un expedient per aclarir els 
fets, castigar els culpables i fer una nota pública.1989 També el batle Bisbal i el regidor 

1985 .- "La lucha electoral de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 12.274. Eivissa, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1986 .- "La lucha electoral de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 12.274. Eivissa, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1987 .- "En Ibiza. Las elecciones del domingo", a La Voz de Ibiza, núm. 2.517. Eivissa, dimarts, 30 de juny 
de 1931, pàg. 2. 
1988 .- "La lucha electoral de ayer", a Diario de Ibiza, núm. 12.274. Eivissa, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 
1. 
1989 .- "Manifestación de protesta", a Correo de Mallorca, dilluns, 29 de juny de 1931, pàg. 2. La nota de 
premsa del governador Carreras deia: "Acontecimientos lamentables que se vienen desarrollando en esta ciudad, 
que culminaron en la manifestación callejera y tumultuaria de ayer, lunes, obligan al Gobernador civil a tomar 
medidas excepcionales en defensa del prestigio de su autoridad y de la paz pública amenazadas.  
 Tiene dadas el Gobernador reiteradas muestras de cariño y afecto a la clase trabajadora y está dispuesto 
a seguir dándolas como hombre profundamente liberal y demócrata que es, pero no está dispuesto a que, 
valiéndose de esta circunstancia, una minoría audaz, anónima, insolvente y perturbadora, conculque los deberes 
y atropelle los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Todo ciudadano tiene perfecto derecho de acudir a la 
autoridad en queja, en demanda de justicia y hasta para formular protestas, si se quiere pero sin que ello pueda 
ser en forma de coacción ni menos amenaza. Por cauces legales y de acuerdo con las leyes, el Gobernador 
atenderá, no lo duden, cuantas reclamaciones se le hagan , pero impedirá enérgicamente toda extralimitación que 
se lleve a cabo. Una vez más, el Gobernador con toda serenidad llama a los ciudadanos para que coadyuven a la 
labor de las autoridades porque así lo exige la tranquilidad y el bien estar públicos y la salud de la República. No 
está en el ánimo del Gobernador emplear la amenaza, pero sí hacer presente que está dispuesto a que la autoridad 
sea debidamente respetada, cosa que se cumplirá. Y nada más. Que cada cual responda como debe en estos 
momentos difíciles que atravesamos." "Las elecciones para las Constituyentes en Baleares. Nota oficiosa", a La 
Almudaina, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 1. També "La manifestación de ayer. Nota del Gobernador", a 
Correo de Mallorca, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 1.  
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Villalonga es dirigiren als manifestants, tractant de calmar els ànims. A l'horabaixa, un retèn 
de la Guàrdia Civil a cavall custodià l'edifici del Govern Civil.1990 
El 30 de juny, el Sindicat del Transport decretà la vaga al moll amb senyal de protesta per 
l'incident davant el col·legi electoral de l'Institut.1991  
L'1 de juliol, el governador Carreras s'entrevistà amb el tinent coronel de la Guàrdia Civil per 
aclarir l'actuació de la benemèrita als voltants del col·legi electoral de l'Escola Normal de 
Mestres. El governador comunicà que no estava de servei en el lloc ni hi era present el 
guàrdia Picornell al qual els obrers acusaven de ser el que havia causat les contusions i lesions 
a tres obrers. Tot i això, Carreras afegí que "de estar hubiera obrado como obró la fuerza, la 
que se limitó a evitar que dos grupos se agredieran y a repeler la agresión que se intentó 
contra dicha fuerza, armándose en grupo de piedras que algunos aún llevaban al acudir el 
domingo al Gobierno Civil, a protestar del hecho que está comprobado."1992  
El 3 de juliol de 1931, a les 12,20 h, el governador civil Carreras comunicà telegràficament al 
ministre de la Governació Miguel Maura que “desde martes pasado y con pretexto de 
supuestas lesiones causadas por Guardia Civil dia elecciones se declararon huelga obreros 
cargadores y descargadores Puerto. Aunque con alguna dificultad se han continuado 
operaciones carga con personal proporcionado por cargadores protegidos por fuerzas Guardia 
civil y Seguridad. Obreros piden para volver trabajo se retire fuerza Guardia civil a la que no 
creo prudente acceder.”1993 A les 22 h del mateix dia, el ministre de la Governació contestà a 
Carreras que “conforme con su parecer debe mantener Guardia civil como medida previsora 
de alteración de orden público.”1994  
El 30 de juny, el governador Carreras manifestà a la premsa que havia dirigit un ofici de 
felicitació i agraïment al personal de Telègrafs per la seva actitud i zel en la jornada 
electoral.1995 
 
La qüestió de les dobles actes 
La circumscripció de les Balears es va veure afectada per les dobles actes del ministre de la 
Guerra, Manuel Azaña, que també havia estat elegit diputat per València,1996 i de Gabriel 
Alomar, que havia acosenguit també l'escó per Barcelona capital.1997 Aleshores, el Govern 
Provisional pensava resoldre la qüestió de les dobles actes.1998 

1990 .- "La manifestación de ayer", a Correo de Mallorca, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 1. 
1991 .- Arran de la vaga, no foren descarregades les mercaderies dels vapors correus de Barcelona i de 
València i els descarregadors del moll demanaven per retornar al treball que "sea destituído del servicio en el 
muelle uno de los guardias civiles que dispersaron un grupo frente al Instituto." "La manifestación de ayer. Paro 
de los descarregadores del muelle", a Correo de Mallorca, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 1. 
1992 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dijous, 2 de juliol de 1931, pàg. 2; "Del Gobierno civil", a 
Correo de Mallorca, núm. 6.755. Palma, dijous, 2 de juny de 1931, pàg. 2. 
1993  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 39 A. Exp. núm. 14. AHN.  
1994  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 39 A. Exp. núm. 14. AHN. 
1995 .- "En el Gobierno Civil", a La Almudaina, dimecres, 1 de juliol de 1931, pàg. 3. 
1996 .- Manuel Azaña, abm 51.936 vots, va ser elegit diputat en la circumscripció de València capital, essent 
el segon candidat més votat, únicament superat per Alejandro Lerroux (54.027 vots).  
1997 .- En la circunscripció de Barcelona capital, Gabriel Alomar, amb 103.631 vots, va ser el segon candidat 
més votat, únicament superat per Francesc Macià Llussà (111.808 vots). 
1998 .- "La distinta naturaleza de las Cortes elegidas el domingo en comparación con los anteriores 
Parlamentos plantea con mayor interés que nunca el pleito de las actas dobles, es decir, el del momento de 
convocar las elecciones para los puestos vacantes. Es notorio que ahora va a elaborarse una Constitución y que la 
ausencia de los representantes de nutridos núcleos de electores –ya que la provisión de las actas que no se 
acepten, no podrá realizarse hasta un mes después de reunirse la Asamblea Constituyente– significa que en los 
primeros instantes de vida de la Cámara o sea los más importantes, carecerán de medio de expresión muchos 
miles de españoles. Habida cuenta de esta consideración los ministros se han ocupado de este asunto en Consejo 
y sobre no hallar medio legal de obviar el inconveniente, puesto que en realidad no se puede denunciar lo que no 
se posee, y no hay actas mientras la Cámara no les da su visto bueno, convinieron en que precisamente ahora, 
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6.7. Els resultats de les eleccions 
L’1 de juliol de 1931, a les 22 h, el ministre de la Governació envià la circular –núm. 104– a 
tots els governadors civils manant-los que tot d’una que hagués acabat l’escrutini de diputats a 
Corts Constituents, li telegrafiàssin donant el nom i llinatges de cada un dels proclamats, la 
seva qual·lificació política –“expresando el partido de que procedan y no el grupo a que se 
hubiese adscrito para luchar”–, el nombre de vots computats i les protestes que s’haguessin 
produït. En el cas d’haver-se de repetir l’elecció pels qui no haguessin obtingut el número 
suficient de vots, també s’havia de consignar els noms i demés circumstàncies esmentades, 
consignades amb tota claretat.1999 
El 5 de juliol, a les 13,50 h, el governador Carreras telegrafià novament al ministre de la 
Governació per comunicar-li que “con el fin de que no cause extrañeza en ese Ministerio, 
participo VE que hasta mañana no será posible telegrafiar numero votos obtenidos por 
candidatos triunfantes aunque adelante a VE han sido proclamados Don Manuel Azaña Diaz, 
Don Gabriel Alomar Villalonga, Don Alejandro Jaume Rosselló, Don Francisco Julio[sic] 
Perelló, Don Jorge[sic] Teodoro Canet Menendez, Don Juan March Ordinas, y Don Luis 
Alemany Pujol.”2000  
 
Els resultats en el conjunt de les Illes Balears 
Aquestes eleccions generals a les Balears, celebrades en ple fervor republicà i divisió de la 
dreta, foren les úniques que varen ser guanyades per la candidatura republicano-socialista, que 
obtingué 5 diputats. 
 
L'escrutini general de la Junta Provincial del Cens Electoral de les Balears 
El 5 de juliol, a les 10 h del matí, es va reunir en la sala de l'Audiència Territorial, sota la 
presidència d'Anselmo Gil de Tejada, els vocals de la Junta Provincial del Cens Electoral de 
les Balears, Secció de Mallorca,2001 per dur a terme l'acta d'escrutini general de les eleccions 
de diputats. Des d'aleshores, anaren concurrint per assistir a l'acte, amb veu però sense vot, els 
representants legalment autoritzats dels candidats a diputats, el republicà federal Lluís Ferrer i 
el republicà de centre Lluís Pascual. Alehores, es va procedir a fer l'escrutini. Havien 
participat en els comicis 79.951 electors. El recompte donà com a resultat: 
Manuel Azaña va ser el que obtingué més vots, 35.482, seguit de Francesc Julià (35.241 vots), 
Alexandre Jaume (35.224 vots), Gabriel Alomar (34.170 vots) i Josep Teodor Canet (33.778 
vots).   
Els dos escons de la minoria foren aconseguits pels candidats del Partit Republicà de Centre, 
Joan March (31.580 vots) i Lluís Alemany (30.101 vots). L'altre candidat republicà de Centre, 
l'eivissenc Pere Matutes, aconseguí 26.344. 
Els quatre candidats de la Concentració de Dretes, oscil·laren entre els 25.454 vots del 
regionalista Bartomeu Fons i els 16.928 vots de l'eivissenc Carles Roman,2002 mentre quedaren 
en una posició intermitja el conservador Josep Socias (24.050 vots) i Josep Maria Ruiz 
Manent (21.370 vots). Antoni Pou, de Concentració Republicana, solament va treure 10.970 

por no haberse efectuado las elecciones por distritos, sino por circunscripciones, no habrá electores sin 
representación. Por tanto, se aguardará como siempre a las aprobaciones de las actas. A las renuncias de los 
interesados y a la proclamación de las vacantes. Entonces será llegado el caso de anunciar la convocatoria de la 
nueva elección de que se trate." "Política local", a La Almudaina, núm. diumenge, 5 de juliol de 1931, pàg. 2; 
"Acuerdos del Gobierno respecto a las actas dobles", a Correo de Mallorca, dilluns, 6 de juliol de 1931, pàg. 3. 
1999  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 15. AHN. 
2000  .- Fondos contemporáneos. Interior. Serie A. Lligall 30 A. Exp. núm. 16. AHN. 
2001 .- Hi assistiren els vocals Sebastià Font, Josep Llabrés, Miquel Rosselló, Josep d'Oleza, Manuel Ferrer, 
Gabriel Santandreu, Miquel Suau, Guillem Fullana, Sebastià Crespí, Joan Castell i Antoni Torrens. 
2002 .- Segons el diari La Almudaina, aconseguí 16.920 vots. "La proclamación de diputados constituyentes", 
a La Almudaina, dimarts, 7 de juliol de 1931, pàg. 3.  
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vots. Els cinc candidats comunistes feren un resultats molt pobres: José Bullejos Sánchez (152 
vots), Manuel Adame Misa (138), José Silva Martínez (138), Dolores Ibarruri (134) i 
Encarnación Fullola (125). Altres 59 noms també obtingueren vots.2003  
Llegit el resum general del recompte, es féu constar que durant l'escrutini i a mesura que 
s'anaven examinant les actes de la votació de les seccions no s'havia formulat cap protesta ni 
reclamació. Seguidament, foren proclamats diputats a Corts Constituents els cinc candidats de 
la Conjunció Republicano-Socialista i els dos del Partit Republicà de Centre. A continuació, 
el president Gil de Tejada donà per acabades les operacions d'escrutini general i proclamació 
de diputats electes i s'acordà aixecar dues còpies de l'acta de la sessió i expedir les credencials 
de cada un dels candidats proclamats diputats electes.2004  
Per candidatures, al conjunt de les Balears, els cinc candidats de la Coalició Republicana-
Socialista aconseguiren un total de 173.613 vots (48,09%), mentre que els quatre de la 
Coalició de Dretes en tragueren 87.931 (24,36%) i els tres de la llista del Partit Republicà de 
Centre, 87.589 (24,26%). El candidat de la Concentració Republicana aconseguí 10.971 vots 
(3,04%) mentre que els cinc candidats del Partit Comunista en varen obtenir 720 (0,20%) —
tots a Mallorca.— Així mateix, altres candidats, de manera testimonial, tragueren 132 vots 
(0,04%) i hi hagué també 42 vots en blanc (0,01%).   
 
Mallorca 
A l'illa de Mallorca, dels 78.220 electors censats anaren a votar un total de 43.805, fet que 
suposava una participació del 56,00%. La major participació, que superà el 90%, va 
correspondre als municipis de Muro (98,70%), Sineu (97,76%), Escorca (97,50%), Sencelles 
(97,24%), sa Pobla (96,38%), Búger (96,21%), ses Salines (95,92%), Valldemossa (95,24%), 
Inca (94,68%), Estellencs (94,34%), Puigpunyent (93,36%), Campos (92,76%), Alaró 
(92,58%), Porreres (92,14%), Maria de la Salut (91,08%), Sant Joan (91,05%), Banyalbufar 
(90,87%) i Campanet (90,05%). En canvi, la menor participació –tot i que la resta de pobles 
superaren el 60%–, va ser les dels municipis de Sóller (58,23%) i Andratx (53,76%).  
A Mallorca, dels 52 municipis aleshores existents, la Conjunció republicano-socialista 
aconseguí ser la llista més votada a 26 pobles i ciutats, a 16 dels quals obtingué la majoria 
absoluta. Els millors resultats, en percentatge, foren a Calvià (73,26%), Fornalutx (71,14%) i 
Esporles (70,60%). A més, els triomf de les esquerres va ser indiscutible als municipis més 
grans de l'illa, com Palma (54,7% dels vots), Andratx (64,05%), Manacor (63,38%), 
Llucmajor (61,24%), Felanitx (56,66%) i sa Pobla (51,77%). En canvi, els pitjors resultats de 
la Conjunció republicano-socialista varen ser a Escorca –que no tragué cap vot–, Llubí 

2003 .- "La proclamación de diputados constituyentes", a La Almudaina, dimarts, 7 de juliol de 1931, pàg. 3; 
"La proclamación de candidatos a diputados constituyentes", a Correo de Mallorca, dilluns, 6 de juliol de 1931, 
pàg. 1. Obtingueren vots Antoni Massanet Moragues (11 vots), Fernando de los Ríos (11), Ramón Franco (9), 
Frederic Llansó Seguí (9), Francesc Salom (8), Josep Fons Marcet (5), Josep Socias Jofre de Villegas (5), 
Alexandre Rosselló (4), Azaña Díaz (4), José Sánchez Guerra (4), Francesc Macià (4), Niceto Alcalá Zamora 
(4), Lluís Companys (3), Alejandro Lerroux (3), Enrique Molina Ravelló (2), Manel Llofriu (2), José Calvo 
Sotelo (2), Rafael Benjumea Buenín (2) i, amb 1 vot, Antoni Sancho Nebot, Marc Uguet Oliver, Damià Cerdà 
Vicens, Joan Aguiló Salià, Jordi Aguiló Cetre, Miquel Coll, Joan March Monjo, Capitán Sediles, Comandante 
Giménez, Just Solà, Bartomeu Vaquer, Corroscosa Garcia, Gabriel Colom, Angel Ossorio Gallardo, Rafael 
Sánchez Guerra, Eduardo Barriobero, Concha Espina, Antonio Gómez, Pedro Navarro, Emili Darder, Josep 
Dosiol Gradots, M. Seguí Carreras, G. Carreras Orfila, Francesc Oliver Carreras, Francisco Oliver Pascuelin, 
Joan Pons Sintes, Pere Cardona Prieto, Miguel Cabanellas Ferrer, J. Pons Menéndez, Guillermo Garcia Parreño, 
Climent Casasnovas, Bartomeu Pons, Jaume Alejandro Rosselló, Lluís Tur, Manuel Navarro Ferrer, Antoni Juan 
Juan, Alejandro Sánchez Rosselló, Josep Noguera Rosselló Bonet, Francesc Juan Juan, Guillem Reinés i Pere M. 
Cardona. Actes de les eleccions de diputats a Corts Constituents. Sign. III-929. Arxiu General del Consell de 
Mallorca. 
2004 .- Actes de les eleccions de diputats a Corts Constituents. Sign. III-929. Arxiu General del Consell de 
Mallorca. 
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(4,52%), Valldemossa (10,00%) i Muro (10,18%). Tots aquests municipis, a excepció de 
Muro, tenien un cens reduït. 
Respecte a l'agrupació política més votada de la llista, la Coalició Republicana-Socialista va 
ser íntegrament votada a Búger, Santa Eugènia, Sencelles, Sineu i Valldemossa, fent els cincs 
candidats els mateixos vots. Azaña va ser el candidat amb més vots de la coalició als 
municipis d'Algaida,  Campanet, Campos, Felanitx, Lloret, Lloseta, Llubí, Llucmajor, Muro, 
Porreres, Sant Joan, Selva, Son Servera i Vilafranca. El principal dirigent del Partit Republicà 
Federal, Julià, va ser el més votat de la coalició a Bunyola, Consell, Costitx, Mancor de la 
Vall, Maria, Marratxí, Petra, Puigpunyent, ses Salines, Santa Margalida, Santa Maria i Sant 
Llorenç. Julià empatà com a candidat més votat amb Alomar a Banyalbufar, Capdepera, 
Estellencs i Santanyí. Gabriel Alomar va ser el que recollí més vots de la coalició a Alcúdia, 
Andratx, Binissalem, Calvià, Deià, Fornalutx, Manacor, Montuïri, Palma i Sóller. El socialista 
Jaume fou el més votat a Alaró, Artà, Esporles, sa Pobla i Pollença. Per contra, el menorquí 
Josep Teodor Canet no aconseguí ser el més votat de la coalició a cap municipi de Mallorca. 
El Partit Republicà de Centre –que solament presentava tres candidats– fou la candidatura 
més votada a 10 municipis i solament a tres –Costitx (52,69%), Lloseta (50,63%) i al 
municipi nadiu de March, Santa Margalida (51,83%)– obtingué la majoria absoluta. Així, a 
més, guanyà a Escorca (48,15%), Selva (45,36%), Sineu (40,73%), Petra (38,78%), 
Capdepera (35,52%), Sant Llorenç (33,96%) i Estellencs (32,67%). Per contra, féu els 
resultats més magres a Esporles (13,39%), Fornalutx (13,12%), Calvià (12,63%) i 
Puigpunyent (11,64%). 
En relació al candidat més votat de la candidatura del Partit Republicà de Centre, solament va 
ser íntegrament votada a Escorca, Inca, sa Pobla, Puigpunyent i Santa Eugènia. El financer 
Joan March va ser el més votat a la majoria del municipis de l'illa, a excepció d'Andratx, 
Calvià, Deià, Sant Joan i Sóller en què ho va ser Lluís Alemany. Hi hagué empats en nombre 
de vots entre March i Alemany a Campos, Estellencs, Fornalutx, Porreres i Sencelles. 
L'eivissenc Pere Matutes no aconseguí ser el més votat del partit en cap poble de l'illa. 
La candidatura de Dretes, guanyà a 18 municipis, en els quals solament a dos, Banyalbufar 
(50,57%) i Vilafranca (55,22%), aconseguí la majoria absoluta. El triomf fou bàsicament en 
els municis d’entre mil i tres mil votants, com Porreres (48,39%), Santanyí (47,38%), Santa 
Maria (46,61%), Bunyola (44,17%), Muro (43,94%), Algaida (41,08%), Campos (39,01%) i 
Binissalem (36,75%). Els pitjors resultats de la Coalició de Dretes varen ser a Andratx 
(6,25%), Maria de la Salut (7,39%), Calvià (11,31%) i Santa Margalida (12,33%). 
Quant a l'agrupació política més votada de la Coalició de Dretes, la candidatura va ser 
íntegrament votada a Búger, Estellencs, Inca, Puigpunyent, Santa Eugènia i Sineu. El candidat 
de la Dreta Social i antic cap del Partit Conservador, Josep Socias, va ser el més votat de la 
candidatura a Andratx, Artà, Banyalbufar, Binissalem, Campos, Consell, Costitx, Llubí, 
Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de la Salud, Montuïri, Muro, sa Pobla, Pollença, Santa 
Margalida, Santa Maria, Santanyí, Sant Joan, Valldemossa i Vilafranca. El candidat de la 
Dreta Liberal Republicana, el menorquí Josep Maria Ruiz Manent va ser el que obtingué més 
vots de la coalició a Bunyola, Fornalutx, Porreres –empatat amb Fons–, Sóller i Son Servera. 
Bartomeu Fons Jofre de Villegas, representant del Partit Regionalista a la candidatura, va ser 
el més votat a Alaró, Alcúdia, Algaida, Calvià, Campanet, Capdepera, Deià, Esporles, 
Felanitx, Lloret, Lloseta, Manacor, Marratxí, Palma, Petra, Porreres, ses Salines, Sant Llorenç 
i Selva. Per contra, el candidat eivissenc Carles Roman a Mallorca no va ser en cap municipi 
els més votat de la coalició i, fins i tot, no aconseguí cap vot a sa Pobla i Escorca.    
El candidat de Concentració Republicana,  Antoni Pou Reus,  solament féu uns relatius bons 
resultats a Alcúdia (12,50%), Porreres (11,59%), Llubí (10,19%) i Valldemossa (10,00%) 
mentre que no aconseguí cap vot a Andratx, Búger, Fornalutx, Lloret i Santa Eugènia. 
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La candidatura del Partit Comunista d’Espanya solament aconseguí vots als municipis 
d'Alaró, Bunyola, Llucmajor, Manacor, Marratxí, Palma, Pollença, Sineu i Sóller, tot i que no 
passà en cap poble l'1% dels vots. Els millors resultats els féu a Palma (0,78%) i Alaró 
(0,75%).   
 
Menorca 
A Menorca, dels 11.409 electors assistiren a les urnes un total de 9.784, fet que suposà una 
participació molt elevada (85,76%). Aquesta oscil·là entre el 89,62% de Ferreries i el 74,97% 
de Sant Lluís –l'única participació inferior a l'illa al 80%.–  
A Menorca, la victòria de la coalició republicano-socialista va ser clara a tots els municipis, a 
excepció de Ferreries. La Conjunció Republicano-Socialista obtingué uns resultats 
extraordinaris tant a Maó (81,84%) com a Ciutadella (80,53%). Així mateix, també foren 
notables els resultats as Castell (74,60%), Sant Lluís (72,40%), es Mercadal (62,17%) i Alaior 
(54,90%).  
Respecte als candidats més votats de la coalició republicano-socialista, el menorquí Canet va 
ser el que obtingué més vots a Alaior, es Castell –empatat amb Azaña–, Ciutadella, Ferreries i 
es Mercadal. En canvi, Azaña fou el més votat de la coalició a Maó i el socialista Jaume a 
Sant Lluís.  
El Partit Republicà de Centre va ser la candidatura més votada al municipi de Ferreries, amb 
l'obtenció del 35,37% dels vots, seguida per la Conjunció Republicano-Socialista, amb el 
34,65%. El Partit Republicà de Centre, a més de guanyar a Ferreries, fou la segona força més 
votada a Alaior (27,24%), Maó (10,99%) i Sant Lluís (19,42%). Joan March va ser el candidat 
més votat del partit en tots els municipis menorquins. 
La Coalició de Dretes obtingué el segon lloc as Castell (13,70%), Ciutadella (12,98%) i es 
Mercadal (21,07%). Respecte al candidat més votat de la coalició, el dirigent conservador 
Josep Socias va ser el que obtingué millors resultats en tots els municipis i va empatar en vots 
amb Josep Maria Ruiz Manent as Castell i Sant Lluís. Sorprén l'àmplia diferència de vots a 
Menorca entre Socias (2.377), Fons (2.083) i Ruiz Manent (1.409), fet que suposà una 
distància de 968 vots a favor del primer respecte del menorquí. Així mateix, el candidat de la 
coalició, l'eivissenc Carles Roman solament obtingué 9 vots, 8 dels quals a Ciutadella. 
El candidat de Concentració Republicana, Antoni Pou, únicament aconseguí 18 vots (0,16%), 
tots concentrats a Ciutadella. Així mateix, la candidatura del Partit Comunista d'Espanya no 
aconseguí cap vot.  
 
Les Pitiüses 
A Eivissa, es produí el triomf a tots els municipis dels republicans de centre –verguistes–, tot i 
que solament aconseguiren la majoria absoluta a Sant Joan Baptista (50,85%). El candidat 
més votat de la candidatura a tots els municipis fou l'eivissenc Pere Matutes. 
La Coalició de Dretes quedà com a segona força política a Santa Eulàlia (23,90%) i Sant 
Antoni (34,72%). El candidat de la llista que obtingué més vots a l'illa d'Eivissa va ser 
l'eivissenc Carles Roman. En canvi, a Formentera el més votat fou el mallorquí regionalista 
Bartomeu Fons, director de la Salinera Espanyola. 
Els millors resultats de les esquerres –que quedaren com a segona força– foren a Sant Josep 
(29,63%) i Eivissa (29,52%). A Sant Joan Baptista es produí un empat (amb el 22,73%), com 
a segona força, entre la Coalició de Dretes i la Conjunció Republicana-Socialista. El candidat 
de la coalició d'esquerres que millors resultats féu va ser Manuel Azaña, que aconseguí ser el 
més votat a tots els municipis de les Pitiüses. 
Antoni Pou, de la Concentració Republicana, féu relatius bons resultats a Sant Antoni 
(11,96%), Sant Josep (9,50%) i Santa Eulàlia (8,74%). Per contra, la candidatura comunista a 
les illes d'Eivissa i Formentera no obtingué cap vot.   
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A l'illa de Formentera, es produïren un resultats totalment diferents dels d'Eivissa, ja que la 
Conjunció Republicana-Socialista aconseguí el 82,10% dels vots i el restant percentatge de 
vots es repartí entre la Coalició de Dretes (9,60%), el Partit Republicà de Centre (5,08%) i la 
Concentració Republicana (3,22%).  
 
 
Índex d'indisciplina2005 

 CD PRC CRS PCE 
Mallorca 0,36 0,21 0,09 1,12 
Menorca 1,61 0,21 0,05 0,00 
Pitiüses 1,47 0,14 0,91 0,00 

Illes Balears     
En les eleccions de juny de 1931, l'índex d'indisciplina de cada candidatura  va ser mínim, 
especialment en les candidatures més votades: la Conjunció Republicana-Socialista i el Partit 
Republicà de Centre..En canvi, la candidatura de la Coalició de Dretes, sobretot a Menorca i 
les Pitiüses tingué un índex d'indisciplina elevat, bàsicament arran de la inclusió de l'eivissenc 
Carles Roman. A Menorca, l'index d'indisciplina va ser alt en la Coalició de Dretes arran dels 
pocs vots al candidat eivissenc Roman. A les Pitiüses, l'índex d'indisciplina va ser elevat tant 
en la Coalició de Dretes –per l'alta votació de Roman i Fons i la baixa de Socias i Ruiz– com 
en la Conjunció Republicana-Socialista –especialment per l'elevada votació d'Azaña i la poca 
de Jaume.–  
 
Els vots per escó2006 

 CRS PRC 
Mallorca 26.597 25.747 
Menorca 6.834 2.329 
Pitiüses 1.292 2.694 

Illes Balears 34.723 30.770 
Com s'observa la mitjana de vots dels cinc diputats elegits per les majories de la Conjunció 
Republicano-Socialista va ser de 34.723 mentre que la dels dos per les minories del Partit 
Republicà de Centre, 30.770, representant una diferència de 3.953 vots. 
De totes maneres, en nombres absoluts de vots, la diferència entre el cinquè diputat per les 
majories de la Conjunció Republicano-Socialista, Josep Teodor Canet, i el primer per les 
minories del Partit Republicà de Centre, Joan March, va ser de 2.055 vots.   
 

 Azaña Alomar Jaume Julià Canet March Alemany 
Mallorca 26.629 26.165 27.602 27.304 25.283 26.435 25.060 
Menorca 6.820 6.784 6.749 6.754 7.061 2.407 2.251 
Pitiüses 2.027 1.219 851 1.153 1.220 2.667 2.720 

Illes Balears 35.476 34.168 35.202 35.211 33.564 31.509 30.031 

2005 .- Prenem la fòrmula de l'índex d'indisciplina de Juan J. Linz: "Hacia un análisis regional de las 
elecciones de 1936 en España", a Revista Española de la Opinión Pública, núm. 48. Abril-juny de 1977. També 
ha estat utilitzat per altres autors com J. Martínez Leal i Fernando Ayala Vicente. La fòrmula és la següent: 
 (A-B)*D/C 
 A.- Nombre de vots dels candidat més votat. 
 B.- Nombre de vots del candidat menys votat. 
 C.- Nombre total de vots de la candidatura. 
 D.- Nombre total de membres de la candidatura.  
2006 .- 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. 

 397 

                                                 



 

 
Índex de competitivitat electoral2007 

Candidatura Núm. candidats Índex de 
competitivitat 

CD 4  
PRC 3  
CRS 5  
CR 1  
PCE 5  

TOTAL 18 3,6 
En els comicis generals de juny de 1931, a les Balears es presentaren més de tres –exactament 
3,6– candidats,  per cada lloc de diputat. Així i tot, si suprimim del càlcul els cinc llocs 
testimonials de la candidatura comunista, tendrien una xifra de 2,6 candidats per escó de les 
majories.  
 
La celebració de la victòria republicano-socialista  
El 29 de juny, el governador civil Carreras va rebre un telegrama del diputat electe per les 
Balears i ministre de la Guerra, Manuel Azaña, en el qual agraia la felicitació i transmetia 
salutacions i gratitud als correligionaris.2008 
El 3 de juliol, visitaren el governador Carreras el diputat electe per Barcelona capital Antoni 
Maria Sbert i l'embaixador d'Espanya en el Quirinal i diputat a Corts Constituents, Gabriel 
Alomar, aquest darrer per acomiadar-se ja que a la nit embarcava cap a Itàlia per prendre 
possessió del càrrec.2009 
Tot i haver estat derrotat, el 30 de juny, el candidat de la Coalició de Dretes, Josep Maria Ruiz 
Manent visità al governador en el despatx per acomiadar-se. Així mateix, Ruiz Manent féu 
pública una nota d'agraïment als partits de la dreta pel seu suport, als ciutadans per la seva 
confiança i "a unos y a otros la magnífica lealtad en la votación, no por esperada en absoluto, 
menos estimada." També agraí a la premsa de dretes i independent la cooperació prestada.2010  
A Mallorca, el diumenge, 5 de juliol, l'Agrupació Socialista de Palma organitzà un lunch en 
honor del triomf del candidat socialista Alexandre Jaume.2011  
En canvi, a Menorca, s'organitzà una gran celebració al ciutadellenc Josep Teodor Canet per 
la seva elecció com a diputat electe de les Balears.2012 El divendres, 3 de juliol, a les 21 h, 
acompanyat de correligionaris republicans de Ciutadella, Mercadal i Alaior, Canet entrà a la 
ciutat de Maó pel carrer de Prieto i Caules. La comitiva es dirigí cap a la Casa del Poble, on 
va ser saludat pel batle Pere Pons Sitges, pel Comitè Republicà municipal, per la directiva de 
la Joventut Republicana i per representants de la Casa del Poble. Canet es dirigí a la 

2007 .- 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. 
2008 .- "Las elecciones", a El Día, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 3. 
2009 .- "Del Gobierno civil", a Correo de Mallorca, dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 5. 
2010 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 1 de juliol de 1931, pàg. 3. 
2011 .- "Política local", a La Almudaina, dimecres, 1 de juliol de 1931, pàg. 3 (convocatòria). 
2012 .- La Voz de Menorca, núm. 8.401. Maó, dijous, 2 de juliol de 1931, pàg. 1 (anunci); La Voz de 
Menorca, núm. 8.402. Maó, divendres, 3 de juliol de 1931, pàg. 1 (anunci); "Hoy llega el Diputado señor Canet", 
a La Voz de Menorca, núm. 8.402. Maó, divendres, 3 de juliol de 1931, pàg. 2, en el qual s'afirmava "hoy 
efectuará su primera visita a esta ciudad el diputado electo por Baleares, nuestro distinguido correligionario don 
J. Teodoro Canet Menéndez, que tan enorme proporción de votos a su favor obtuvo en esta ciudad. Según 
nuestras noticias existe el propósito de tributarle un recibimiento cariñoso y entusiasta. 
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concurrència des del balcó de la Casa del Poble2013 i després també prengué la paraula el batle 
Pons Sitges –que destacà l'optimisme davant l'esdevenir polític del poble menorquí.–2014 
L'horabaixa del diumenge, 5 de juliol, Canet visità els pobles de Ferreries, Sant Cristòfol, 
Mercadal i Fornells, on se li reteren rebudes multitudinàries i hi féu discursos per agrair el 
suport que li havien prestat.2015 
En aquells comicis, també varen resultar elegits diputats a Corts Constituents els mallorquins 
Joan Estelrich Artigues per la circumscripció de Girona2016 i Antoni Maria Sbert per la de 
Barcelona.2017 
 
Les denúncies de les componendes electorals 
En la sessió municipal de l'Ajuntament de Palma, de l'1 de juliol, el regidor republicà Luis 
Ferbal proposà que constàs en acta la satisfacció del consistori per l'elecció de diputat a Corts 
del regidor Francesc Julià, però també aprofità la intervenció per protestar per la manera en 
què s'havien fet les eleccions en els municipis de Mallorca "realizándose vergonzosas 
componendas, tal y como se efectuaban en los tiempos pasados de la Monarquía." El batle 
Bisbal mostrà la seva conformitat en la primera part de la proposta però en el cas de la 
denúncia manifestà que no hi podia haver acord sense citar casos concrets. El contestà Ferbal 
afirmant que estava disposat a formular la seva denúncia per escrit i afegí que havia presenciat 
"citando luego que un pueblo donde él se encontraba, el Colegio electoral estaba cerrado a las 
dos de la tarde, manifestándole al preguntar la hora, que eran ya las cuatro y media." A més, 
per recolzar la seva denúncia, afirmà que tenia el testimoni d'un alt membre de la magistratura 
que l'acompanyava en l'excursió. Aleshores, s'obrí un debat en el qual intervingueren Barceló 
Caimari –exposà que la denúncia de Ferbal s'havia de fer davant la Junta Provincial del Cens–
, Jaume Bauzà –que donà suport al que havia dit Ferbal "lamentando que todavía nos 
encontramos en pleno caciquismo"–, Bisbal –féu notar que ambdues proposicions es 
contradeien–, Julià –que afirmà que creia haver estat elegit pels vots del poble, afegint que "si 
hay una sola persona que dude de la elección" posava a disposició de l'Ajuntament i del poble 
la seva acta de diputat–, novament Bisbal –que comentà que Julià havia estat elegit pels vots 

2013 .- Segons la crònica, "una vez más confirmó sus buenas doctrinas republicanas expresando su 
compenetración con las aspiraciones políticas, sociales y económicas del pueblo y su decisión de ser siempre en 
las Constituyentes un defensor de la ideología democrática que procurará sea traducido en leyes." "Visita del 
Diputado electo por Baleares señor Canet", a La Voz de Menorca, núm. 8.403. Maó, dissabte, 4 de juliol de 
1931, pàg. 2. 
2014 .- "Visita del Diputado electo por Baleares señor Canet", a La Voz de Menorca, núm. 8.403. Maó, 
dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 2. 
2015 .- "De Mercadal", a La Voz de Menorca, núm. 8.405. Maó, dimarts, 7 de juliol de 1931, pàg. 2. 
2016 .- Joan Estelrich envià un telegrama al Centre Regionalista de Palma que deia: "Elegit Diputat 
comunicau correligionaris decisió meva defensar interessos Mallorca autonomia insular. Abraços." "Política 
local", a La Almudaina, diumenge, 5 de juliol de 1931, pàg. 2. També "De Felanitx", a Correo de Mallorca, 
dilluns, 6 de juliol de 1931, pàg. 4. 
2017 .- Antoni Maria Sbert va ser elegit diputat per la circumscripció de Barcelona capital, amb 95.395 vots, 
essent el 13è més votat, dels 17 que s'elegien. Sbert envià un telegrama al batle de Palma Llorenç Bisbal en el 
qual deia "Elegit diputat per Barcelona com fill de la ciutat de Palma us reitero l'amor filial que tenc per a ella i 
la meva amistat personal." "De Antonio M.ª Sbert. Un saludo a la ciudad", a El Día, dimarts, 30 de juny de 1931, 
pàg. 3 i "En la Casa de la Villa", a a Correo de Mallorca, dimarts, 30 de juny de 1931, pàg. 2. Dies després, 
Sbert tornà a enviar telegrames al governador Carreras i al batle de Palma Bisbal en el qual deia: "Elegit diputat 
per Barcelona en aquests moments en que cal que Mallorca es redressi us envio la meva adhesió segur de que el 
manament que he rebut del poble català tindrà que germanar tota identitat espiritual perquè sia compatible 
compatible amb l'amor que tinc a la nostra terra mallorquina a la que serviré llealment davant la meva 
consciència em dec al felicitar a tots els diputats per les illes els saludo en la vostra persona com cap de lo que 
hauria de ésser el gran i general Consell de Mallorca." "Del Gobierno civil. Un telegrama del señor Sbert", a 
Correo de Mallorca, dimecres, 1 de juliol de 1931, pàg. 2. També "Notícies polítiques", a La Veu de Mallorca, 
núm. 28. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 3.  
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del poble– i Ferbal –que donà noves explicacions dient que la seva proposició tendia a posar 
de relleu "el efecto moral producido por estas nefastas componendas pueblerinas" afegint que 
creia que Julià hagués resultat elegit pels vots de Palma i dels pobles on s'havia celebrat 
l'elecció.– La corporació acordà que constàs en acta la satisfacció del consistori per haver 
estat elegit diputat Julià.2018 
El diari La Almudaina, del 2 de juliol, dedicava l'editorial a comentar els resultats de les 
eleccions. Diferenciava la lluita electoral entre Palma –on "no hubo arreglo ni componendas; 
se luchó cívicamente"– i els pobles de Mallorca, on denunciava que a molts de municipis "la 
política estaba montada desde hace muchos años siguiendo el péndulo de los partidos 
turnantes: los votos eran para el partido gobernante por especial idiosincrasia del elector y 
comodidad de sus dirigentes, y en dos meses de nuevo régimen es de suponer no ha de 
haberse desterrado costumbre arraigadísima: es la influencia del Gobierno Civil, aún cuando 
en este, esté el hombre más independiente y alejado de la lucha electoral, por lo tanto la 
conjunción republicano-socialista tenía en su haber esos votos, no buscados, sino que caían en 
sus manos por la fuerza de la costumbre, a más de su preponderancia en Palma."2019 
El 2 de juliol, el regidor integrista, Gabriel Cortès, des de les pàgines del diari catòlic Correo 
de Mallorca també comentava els resultats dels comicis, destacant els bons resultats de la 
Coalició de Dretes, tot i que "luchaba con evidentes desventajas, entre las cuales no deja de 
ser digna de mención la influencia… personal de ciertos candidatos." Sens dubte, en els punts 
suspensius amagava una segona doble intenció. 
Però, les denúncies més explícites de les componendes electorals i les pressions del 
governador civil Carreras, es feren des de les pàgines del setmanari regionalista La Veu de 
Mallorca. El 4 de juliol, el setmanari dedicà l'editorial "Després de l'escrutini" a comentar els 
resultats dels comicis generals. Denunciava l'"existència d'un sens fi d'arreglos, ajustaments 
previs o componendes, digau-li com volgueu" i apuntava a la intervenció explícita del 
governador civil Carreras.2020 Així mateix, es féu al·lusió al debat municipal de l'Ajuntament 
de Palma de l'1 de juliol i a les pressions del governador civil Carreras sobre alguns batles.2021 

2018 .- Actes de l'Ajuntament de Palma. Arxiu Municipal de Palma. 
2019 .- "Después de las elecciones", a La Almudaina, dijous, 2 de juliol de 1931, pàg. 1. 
2020 .- "Per comprendre el que ha passat, basta passar els ulls amb certa detenció per les xifres de les 
votacions, ciutat per ciutat, vila per vila. L'exàmen d'aquestes xifres basta per a fer patent, a tothom que no s'ho 
miri obcecat pel partidisme, l'existència d'un sens fi d'arreglos, ajustaments previs o componendes, digau-li com 
volgueu. 
 A on, com i qui ha fet aquestes componendes, no és tampoc cap misteri. Una cosa així no hauria estat 
possible en els temps que correm sense la intervenció del Govern civil, sense la complicitat —no fos més que per 
donar-hi la conformitat,— de tots els sector votants, i per tant de la mateixa dreta, a qui escau la seva part de 
culpa; i sobretot sense un factor agent d'importància que aquí ha estat el partit personal o més ben dit potser la 
pròpia persona d'En March, amb possibilitat i voluntat de donar a les esquerres els vots que no havien de tenir en 
un[sic] lluita noble i imparcial. Una lluita com no éren sempre les del règim passat, indubtablement, però com 
havia d'haver estat la primera del nou règim actual perquè l'opinió no el segellés de bon principi i en plena 
infantessa amb el mateix estigma de les decrepituds politiques. […] I així les primeres eleccions generals de la 
segona República espanyola a Mallorca, han superat les més atrevides eleccions dels pitjors temps del 
caciquisme general i local. Aquesta és la veritat que hauran de reconèixer tots els qui no estiguen ofuscats per 
l'èxit del resultat. Els mateixos que eren els primers en combatre i atacar el caciquisme, han estat els qui han 
acudit volenterosament a ell i, consolidant-lo –perqué aixó és consolida sols d'admetrer-hi diàleg,– han pactat 
amb ell a canvi de l'assegurança del primer triomf electoral. Claudicació funesta i que demanarà molts esforços 
per ésser compensada. Hi ha taques que no s'esborren. Hi ha efectes polítics que són fruit, immediat o tardà de 
causes oblidades per massa sabudes. Per l'educació política del poble mallorquí, tan atrassada i rudimentària, les 
primeres eleccions republicanes no hauran estat més que la repetició aumentada i sense corregir de les sabudes 
lliçons del règim caigut, i ben caigut, minat per aquest mateix corc. Pobre Mallorca!" "Després de l'escrutini", a  
La Veu de Mallorca, núm. 28. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 1. 
2021 .- CIUTADÀ DANIEL: "Pel regidor Ciutadà Julià", a  La Veu de Mallorca, núm. 28. Palma, dissabte, 4 
de juliol de 1931, pàg. 3. S'afirmava que "Aquest gest cívic de sinceritat [la denúncia de Ferbal de componendes 
electorals] no fou compartit per altres membres del Consistori que feren l'esmuç i la figa blana per no confessar 
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També es denunciaren l'arrodiment dels resultats dels municipis de Búger, Escorca, 
Estellencs, Inca, Lloret, Petra, sa Pobla, Puigpunyent, Sencelles, Santa Eugènia, Sineu i 
Valldemossa.2022 Així mateix, es denunciaren els deutes contrets per alguns partits arran de les 
despeses de les eleccions.2023 
Novament, el 8 de juliol, el setmanari regionalista tornava a dedicar l’editorial a comentar els 
comicis generals passats i es tornava acusar el governador Carreras de l'amanyament dels 
resultats.2024 Així mateix, denunciava en els pobles compra de vots, coaccions de tot tipus i 
pressions sobre els batles del pobles durant la campanya, a més d'"una quinzena les actes de 
pobles que vengueren arreglades arbitrariament, no aís com devien sortir de les urnes, sinó 
així com convengué per fer triomfar a la candidatura esquerrana per majoria i a la del centre 
per minoria."2025 

les indignitats que a elles els consta se cometeren en l'amanyament electoral. Però el Sr. Juliá tal volta en vistes a 
afalagar les masses, digué, que si es dubtava de que ell no havia estat elegit pels vots aportats, posava el càrrec a 
disposició de l'Ajuntament i del poble. Molt bé Sr. Juliá; però heu d'ésser també sincer perquè si ho sou i anau de 
bona fe, no necessitau que vos ho digui ningú, vos mateix podeu tocar-ho i ho haureu ja tocat amb les mans.  A 
vos vos consten les pressions que sobre certs batles de pobles foren fetes per la superioritat i si això no vos basta 
repassau els n.ºs de vots que en els pobles consten emesos i vos convencereu que mai de dins les urnes surten uns 
bollos tan redonxets com figuren. Repassau les sèries de 200 i 40-40-40 de Valldemossa; els 250-250-250 i 400-
400-400 i 400 de Sineu; els 122-147 i 61 de Bújer; els 1400-1300 i 400 d'Inca; els 217 i 142 de Puigpunyent, els 
196 de Sancelles el 102-102 i 106 de Santa Eugenia i com ells mols altres; però sobre tot els 1001 i 1099 amb el 
màxim de 2208, n.º redó de tot el cens de Sa Pobla i veureu ben clar que no representen el parer i la voluntat dels 
qui figuren en les respectives llistes electorals sinó la componenda més arbitrària i més indigna que sols pot 
sortir de les voluntats forçades i coaccionades per l'autoritat, per la conformitat poruga d'uns altres i per la manya 
metalisada d'un cacic que va predir ja que manaria en monarquia i en república i que es veu avui ensalsat pels qui 
fins ara l'havien considerat com la rèmora per l'elevació del esperit cívic. Siau diputat, ciutadà Julià; per nosaltres 
no val la pena que renuncieu a l'acta, perquè sabem que mentres les autoritats consentin pactar amb els cacics, ja 
sien de l'un o altre règim, sempre sortirà mutilada i burlada la voluntat del poble." 
2022 .- NYAP: "Cifres eloqüents", a La Veu de Mallorca, núm. 28. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 
3. Després de reproduir una taula amb els resultats d'aquests municipis, copiades del diari El Dia, s'afirmava 
"aquestes dades que revelen el secret de l'amanyament electoral. Els manco versats en aquests afers saben com és 
casi impossible que normalment surtin de les urnes uns numerets tan rodons i tan ajustats com els que van en el 
quadre. Tots revelen les componendes més indignes, però sobre tot hi ha que fixar-se en dos que seran fites 
imborrables de la burda maniobra política que taca les eleccions de diumenge passat: són aquests, els de Petra i 
La Pobla. Conveniències de les combinacions obligaren als ajustadors a llevar més de 600 vots a N'Alomar i a 
En Jaume a Petra, quedant-se just amb 12 i 7 respectivament quan els seus companys de candidatura en tenien 
616, 621, etc. De n'Alomar rai, perquè ja n'hi sobraven molts de Palma i d'altres pobles però a En Jaume era 
precís cercar d'aon donar-ni més. Qué feren doncs? Molt senzill. El cens vell de La Pobla era de 1986 vots i eren 
pocs, però amb els recent entrats arriba el cens a 2208; i dò li abocaren a ell tot sol el total de vots sense que n'hi 
faltàs un i quedà arreglat, com hi quedà també per aquest preu l'assumpte de l'agressió al Sr. Bauzà. Era precís 
que La Pobla se rentàs la taca d'haver agredit a un socialista, i ho conseguí amb aquesta calderada de vots, junt 
amb els 1001 que se donaren al cacic centrista combinats amb els 1099 dels demés d'esquerra. Això són fets que 
canten fort, que estan a la vista de tothom i que provocaran sempre que els procediments caciquils seguits en 
anterior eleccions del temps de la monarquia i contra els quals protestaven fa dos mesos els qui ara estan en 
candeler, han estats superats en les derreres eleccions i contra ells no sols no han protestat els qui es deien amics 
del sufragi popular, i els puritans propugnadors de la sinceritat electoral, sinó que demostren encara estar ne 
arxisatisfets. O tempora! O mores!"  
2023 .- "Notícies polítiques", a  La Veu de Mallorca, núm. 28. Palma, dissabte, 4 de juliol de 1931, pàg. 3.  
2024 .- "Els seus comentaris que publicà [El Día] els dos dies sigüents eren de termes ultrallimonets pel 
Governador Civil com no poguent amagar el goig d'haver sabuda captar-se la seva gracia, i amistat i haver 
obtenguda la seva ajuda per conseguir amanyar-se la victòria de les dues candidatures que a la fí es convertiren 
en una. D'aquest amanyament ja n'hem parlat en el n.º passat amb dades elogüents i irrefutables." "De les 
passades eleccions. Parlem-ne encara", a La Veu de Mallorca, núm.29. Palma, dimecres, 8 de juliol de 1931, 
pàg. 1. 
2025 .- "De les passades eleccions. Parlem-ne encara", a La Veu de Mallorca, núm.29. Palma, dimecres, 8 de 
juliol de 1931, pàg. 2. 

 401 

                                                                                                                                               


	4.2. Les candidatures
	4.2.1. El Partit Conservador

	4.2.2. El Partit Liberal
	4.2.3. Els partits Regionalista i Autonomista
	4.2.6. El Front Únic Antimonàrquic
	4.2.7. La candidatura comunista
	4.7. Els resultats electorals

	6.2. Les candidatures
	6.2.1. La Concentració de Dretes
	6.2.2. El Partit Republicà de Centre
	6.2.3. La Concentració Republicana
	6.2.4. La Conjunció Republicano-Socialista
	6.2.5. El Partit Comunista d’Espanya

	6.7. Els resultats de les eleccions

