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CONTEXT
La proclamació, el 14 d’abril de 1931, de la República Catalana, transformada poc després en Generalitat de Catalunya, obrí al Principat un període constituent per bastir
l’estructura jurídica de la nova autonomia catalana dins la Segona República Espanyola. El setembre de 1932 s’aprovà l’Estatut de Catalunya i el novembre fou elegit el
Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya, partit representant de
les classes populars, es consolida com a partit hegemònic. El tomb conservador de les
Corts espanyoles a les eleccions de novembre de 1933, i l’accés al poder central d’un
centre-dreta hostil al model autonòmic i a les reivindicacions de les classes populars,
originà un conflicte entre els governs català i espanyol.
RESUM
L’octubre de 1934, la involució conservadora i feixistitzant del govern de l’Estat espanyol, hostil als propis principis de la Segona República Espanyola, genera un esperit revolucionari a tot l’Estat, que tindrà les màximes expressions a Astúries i a Catalunya. En el
cas català, el dia 6, el govern de la Generalitat de Catalunya proclama l’Estat català dins
la República Federal Espanyola. La iniciativa fracassa per la manca de suport popular i la
lleialtat de l’Exèrcit a la República. La repressió comprengué la detenció de 30.000 militants i dirigents de les esquerres entre els quals el mateix Lluís Companys, president de
la Generalitat de Catalunya i el seu govern, la clausura de centres polítics, la suspensió
de periòdics, el desnonaments de rabassaires al camp, i l’anul·lació de fet de l’Estatut de
Catalunya fins al triomf electoral del Front Popular el febrer de 1936.
LINKS
Discurs de Companys del 6 d’octubre de 1934
www.joancomorera.cat/documents/d2.pdf
Història d’Esquerra Republicana de Catalunya
www.esquerra.cat/partit/historia
Hiperenciclipèdia d’Esquerra
www.memoriaesquerra.cat
Panoràmica de l’Esquerra Nacional
www.irla.cat/documents/6768055BEN-panoramica.pdf

PROCLAMACIÓ DE L’ESTAT CATALÀ. GENERALITAT DE CATALUNYA, 6 D’OCTUBRE DE 1934

3

4

DILINAME | CATALONIA 03

PROCLAMACIÓ DE L’ESTAT CATALÀ:
GENERALITAT DE CATALUNYA,
6 D’OCTUBRE DE 1934

Catalans:
ILes forces monarquitzants i feixistes que d’un temps ençà pretenen trair la República,
han aconseguit el seu objectiu i han assaltat el Poder.
Els partits i els homes que han fet públiques manifestacions contra les migrades llibertats de la nostra terra, i els nuclis polítics que prediquen constantment l’odi i la guerra a
Catalunya, constitueixen avui el suport de les actuals institucions.
Els fets que s’han produït donen a tots els ciutadans la clara sensació que la República,
en els seus fonamentals postulats democràtics, es troba en gravíssim perill.
Totes les forces autènticament republicanes d’Espanya i sectors socials avançats, sense
distinció ni excepció, s’han aixecat en armes contra l’audaç temptativa feixista.
La Catalunya liberal, democràtica i republicana no pot estar absent de la protesta que
triomfa arreu del país, ni pot silenciar la seva veu de solidaritat amb els germans que,
en les terres hispanes, lluiten fins a morir per la Llibertat i el Dret. Catalunya arbora la
seva bandera, crida tothom al compliment del deure i a l’obediència absoluta al Govern
de la Generalitat, que, des d’aquest moment, trenca tota relació amb les institucions
falsejades.
En aquesta hora solemne, en nom del poble i del Parlament, el Govern que presideixo
assumeix totes les facultats del Poder a Catalunya, proclama l’ESTAT CATALÀ de la República Federal Espanyola, i, en establir i fortificar la relació amb els dirigents de la protesta
general contra el feixisme, els invita a establir a Catalunya el Govern Provisional de la
República, que trobarà en el nostre poble català el més generós impuls de fraternitat en
el comú anhel d’edificar una República Federal lliure i magnífica.
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El Govern de Catalunya estarà en tot moment en contacte amb el poble. Aspirem a establir a Catalunya el reducte indestructible de les essències de la República. Invito tots els
catalans a l’obediència al Govern i a què ningú no desacati les seves ordres.
Amb l’entusiasme i la disciplina del poble ens sentim forts i invencibles. Mantindrem
a ratlla a tothom, però cal que cadascú es contingui subjectant-se a la disciplina i a la
consigna dels dirigents. El Govern des d’aquest moment, obrarà amb energia inexorable perquè ningú no tracti de pertorbar ni pugui comprometre els objectius patriòtics
de la seva actitud.
Catalans: L’hora és greu i gloriosa. L’esperit del President Macià, restaurador de la Generalitat, ens acompanya. Cadascú al seu lloc, i Catalunya i la República al cor de tots.
Visca la República i visca la Llibertat!
Barcelona, 6 d’octubre del 1934.
Lluís Companys, President de la Generalitat. – Joan Casanovas, President del Parlament. - Els
Consellers: Joan Lluhí i Vallescà, Josep Dencàs i Puigdollers, Martí Esteve i Guau, Ventura Gassol i
Rovira, Joan Comorera i Soler, Martí Barrera i Maresma, Pere Mestres i Albet.
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