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Exposicions sobre

LA REPÚBLICA 
AL MASNOU
INAUGURACIÓ
Dissabte 14 d’abril 

19 h / Espai Casinet
Amb la presència del M. Hble. Sr. Roger Torrent 
i Ramió, president del Parlament de Catalunya.

DEL 14 D’ABRIL AL 3 DE JUNY

“Les llavors del progrés 
(1931-1936)”
Espai Casinet

Pl. de la Llibertat, 17

Horaris: divendres, de 17 a 20 h / dissabtes, d’11 a 14 h i de 

17 a 20 h / diumenges, d’11 a 14 h

 

“La vida quotidiana al Masnou 
(1931-1936)”
Casa de Cultura

Pg. de Prat de la Riba, 16

Horaris: de dimarts a divendres, de 16 a 20 h / dissabtes, de 

10 a 14 h i de 16 a 20 h / diumenges i festius, de 10 a 14 h

Activitat complementària:
Visites guiades per a escoles i grups. 
Més informació: Museu Municipal de Nàutica del Masnou 

93 557 18 30 / museu.nautica@elmasnou.cat



La Segona República (1931-1936) va ser un període curt però molt intens, farcit d’esdeveniments polítics que omplien les 

tertúlies dels masnovins i masnovines d’ara fa gairebé noranta anys i que van marcar profundament les seves vides: 

la proclamació de la República de Francesc Macià el 1931, l’Estatut de Núria del 1932, els Fets del 6 d’Octubre de 1934 o el cop 

d’estat del juliol del 1936, entre d’altres. Durant aquests anys, ressonaven pel Masnou mots com revolució, transformació social, 

llibertat i autonomia. També, però, lluita, repressió i exili.

«No tan sols eren objecte d’exportació les patates; per 
exemple, l’abril de 1935 sortiren, des de l’estació del 
Masnou i en direcció a França, 6.746 quilos de llegums, 
verdures i fruites, 1.388 dels quals eren facturats pels 
sindicats i 5.358 pels comerciants.»

«(...) i els preus dels articles de primera necessitat, 
l’any 1931, amb molt poca variació el 1933 i el 1936, 
eren els mostrats als documents reproduïts»

«(...) concórrer a la Fira de Mostres de Barcelona de 
1933 per donar a conèixer l’activitat de la vila, amb 
l’edició de fullets de propaganda industrial, comercial i 
turística.»

La vida quotidiana (1931-1936).



Dues exposicions, l’una a l’Espai Casinet amb el títol de “Les llavors del progrés (1931-1936). La República al Masnou” 

i l’altra aquí, a la Casa de Cultura, anomenada “La vida quotidiana”, ens endinsen en el món d’aquells anys.

Quant costava un quilo de tomàquets de poma o un manat de cebes? I un bitllet de loteria? Quin era el jornal d’un paleta? 

I el sou d’un mestre d’escola? Per quant es llogava una caseta de bany a la platja?

Les respostes numèriques a totes aquestes preguntes, aparentment banals, així com les referències a aspectes de la vida 

quotidiana, són les que prenen vida en aquesta exposició i les que ens ajuden a comprendre el dia a dia d’aquelles persones 

que van viure durant la Segona República.

«Els crònics problemes dels fraus de pes i dels horaris 
del mercat s’intentaren afrontar amb diverses mesures, 
la imposició de multes i la fixació del tancament els 
diumenges per a tots els comerços del poble, l’any 
1934, excepte forns, pastisseries, cafès i confiteries.»

«Amb tot, l’obra cabdal pel que fa al mercat en fou el 
tancament i la cobertura.»

«Un pas important en la configuració de l’anarcosindicalisme 
a la vila fou l’assemblea de la CNT-AIT al cafè de Las Delicias 
el mes de juliol de 1931 (...).»

La República al Masnou



«Els abastadors seguien sense poder sacrificar bous 
a l’escorxador del poble, que quedà reservat a les 
vedelles i els moltons, dels quals el mes de juny de 
1931 es mataren 6.002 quilos a 4,24 pessetes i 
2.748 quilos a 4,75, respectivament, tots provinents 
de Barcelona.»

«Els taxis tenien la parada davant l’estació d’Ocata, 
a la plaça de la Llibertat, i havien de pagar 5 pessetes 
mensuals per ocupació de la via pública i 8 si no eren 
del poble.»

«La construcció de voreres i canalons a càrrec dels propietaris 
es veié afavorida amb mesures diverses (...).»

«Dins el procés de densificació de la trama urbana, els patis 
davanters d’algunes cases, separats dels habitatges pel carrer, 
van començar a ser edificats, sense que no manquessin les 
queixes d’alguns veïns, com els del carrer Dr. Curell, que es 
veien privats de llum, aire i sol. L’Ajuntament, el juny de 1936, 
dictà que en els carrers d’amplada inferior a 4 metres no es 
podien construir en els patis edificis de més de 4 metres d’alçada.»

«La proliferació d’automòbils anava entorpint la circulació dels 
vianants, fins que, el juliol de 1931, es prohibí l’estacionament 
a les voreres, i el 1933 es recordà la velocitat màxima de 20 
quilometres/hora a la carretera amb cartells anunciadors.»



«Prosseguí la dinàmica urbanitzadora dels anys de la 
dictadura, amb obertures i prolongacions de carrers i 
vendes i compres de terrenys a les urbanitzacions.»

«A finals de 1933 es plantejà la construcció d’una casa per ser 
sortejada amb la combinació de la Loteria Nacional, amb la 
finalitat d’aconseguir fons destinats a disminuir l’atur forçós i a 
assistència social, tal com ja havien fet altres ajuntaments amb 
iniciatives similars. En la sol·licitud a l’organisme de loteries, 
l’alcalde, Tomàs Ferrer, hi incloïa la finalitat i el caràcter de prova, 

«L’objectiu del primer Ajuntament republicà fou endegar 
obres per tenir, en un termini de deu a quinze anys, 
arranjada i embellida la vila. La prioritat fou la construcció 
o renovació de les voreres i del clavegueram, una 
qüestió sanitària urgent a causa del poc diàmetre i el 
deteriorament d’aquest, amb alguns desaigües que 
passaven al descobert per patis, i del llançament directe 
de les aigües brutes.»

«El passeig es veié millorat des de l’estiu de 1931 
amb la reposició dels bancs i amb la plantació de 50 pins 
marítims.»

«Les primeres reformes que es feren a les cases 
consistorials estigueren determinades per l’obertura, 
als baixos, de la sucursal de la Caixa d’Estalvis de la 
Generalitat (...).»

ja que hi havia la intenció de fer-ne d’altres: “este ayuntamiento 
que, desde la proclamación de la República, se ha ocupado 
intensamente del paro forzoso, invierte semanalmente unas mil 
pesetas en ayuda a los obreros parados y, a pesar de los turnos 
establecidos de tres jornales por semana, no llega a cubrir todas 
las necesidades.”»



«A més dels permisos per instal·lar casetes particulars de 
bany, que es llogaven per 25 pessetes (...) Una proposta 
nova de l’època fou la d’instal·lar cadires de lloguer a la 
platja en benefici dels pobres.»

«Les cada cop més nombroses visites i estades de 
particulars i socis d’entitats de Barcelona i rodalia 
feren proliferar el nombre de barraques de bany a la 
platja, que en aquells anys de la República regentaven 
Antoni Valls Huguet, Joan Muray Puig, Artur Rafart Martí, 
Ramon Massana Santandreu i Josep Bofill Purcallas.»

«Un primer pas de cara al veïnat fou l’obtenció del 
permís perquè el parc de la finca de Can Malet pogués 
ser visitat els dies festius i poc després es constituí la 
comissió pro parc municipal (...).»

«En realitat, els treballs no començaren fins a l’abril de 
1935, amb la construcció del primer espigó, davant el 
mercat.»

«El 17 d’abril de 1934 s’aprovà la construcció de la 
casa en un terreny de la urbanització Bell Indret, al 
carrer Sant Joan, venut per Tomàs Vives Jansana per 
100 pessetes, segons projecte de Pere J. Bassegoda. 
Construïda per Pere Roca Vilà per 14.800 pessetes, 
amb els jornals de paleta a 13,10 pessetes i els de 
peó a 8,80, fou taxada en 21.000 pessetes; 
s’imprimiren 48.000 paperetes d’1,10 pessetes en 
combinació amb la Loteria Nacional del 2 de gener 

de 1935 i es deixà per als venedors de loteria una 
comissió del 15%. La guanyadora fou Teresa Rosés 
Rosés, veïna de Barcelona. Però els objectius no 
s’assoliren, ja que hi hagué una pèrdua de 4.538,10 
pessetes en vendre’s tan sols 19.479 bitllets, amb uns 
ingressos de 21.426,90 pessetes, mentre que les 
despeses (construcció de la casa, drets de timbre i 
impostos a l’Estat, propaganda, impressió de bitllets, 
etc.) arribaren a 25.965 pessetes.»

Relació dels sous del personal de l’Ajuntament del Masnou, 1934.



Borses de treball convocades per l’Ajuntament del 
Masnou els anys 1932, 1933 i 1934.

Estat de comptes de la festa de la proclamació de la 
República Catalana organitzada per Palestra el 1932.

L’Ajuntament del Masnou sol·licita a la Companyia 
dels Ferrocarrils MZA la rebaixa del preu del bitllet de 
Barcelona al Masnou. 

Josep Dachs Folguera notifica a l’Ajuntament del 
Masnou la recepció de l’ordre del Governador Civil 
referent a l’aportació per l’assegurança de maternitat 
de les obreres el 1931.

«(...) un dels problemes greus era el de la casa habitació dels 
mestres, les reclamacions dels quals eren un tema recurrent, des 
de pagament del lloguer per al consort o del subministrament 
elèctric, i la mateixa retribució, que fins al 1935 no s’augmentà 
de 700 a 750 pessetes.»

«L’obtenció immediata de recursos s’arbitrà amb el 
cobrament de 5 cèntims per cadira a l’envelat de la 
Festa Major i el 5% del consum a restaurants i fondes (...)»

«(...) l’any 1931, per primera vegada, es feu un balanç econòmic 
minuciós per part de la comissió de festes, que comptabilitzarà 
un benefici de 500 pessetes a partir de l’ajut dels industrials i dels 
anuncis i valorà positivament allò recollit en les dues subscripcions 
populars per a les sardanes i el lloguer de més cadires a l’envelat 
que l’any anterior.»

Fragments estrets del llibre 
Història contemporània del Masnou, 
de la historiadora Rosa Toran.



Crèdits Casa Cultura

La vida quotidiana (1931-1936)
La República al Masnou

Ajuntament del Masnou

MagmaCultura

Museu Municipal de Nàutica del Masnou

Arxiu Municipal del Masnou  

Rosa Toran Belver

Jaume Benabarre

Maud 

Arxiu Municipal del Masnou  

Organització

Conceptualització

Coordinació

Documentació

Assessorament històric

Disseny

Producció i muntatge

Fotografies i documents

Crèdits Casa Cultura.indd   1 10/5/18   9:15



A 0.1

Els anys vint del darrer segle van ser temps molt convulsos. El cop d’estat del 
general Primo de Rivera el 13 de setembre de 1923 va propiciar la suspensió dels 
ajuntaments legalment constituïts, amb el beneplàcit del rei Alfons XIII.

Acabada la dictadura amb la dimissió de Primo de Rivera l’any 1930, s’inicià el període 
conegut com Dictablanda, en què es començaren a restablir les normes constitucionals 
i els consistoris.

La proclamació 
de la República Catalana

Carta de Francesc Macià per la Proclamació de la
República Catalana com a Estat integrant de la Federació Ibèrica. 
Francesc Macià. 14 d’abril de 1931.

El 12 d’abril de 1931 hi hagué unes eleccions municipals que determinaren la 
caiguda de la monarquia d’Alfons XIII. I dos dies més tard, el 14 d’abril, Francesc Macià 
proclamava la “República Catalana dins d’una federació de repúbliques ibèriques”.  

Al Masnou, l’alcalde de transició entre la monarquia i la República fou 
Joaquim Cusí i Furtunet, que ja tenia experiència com a regidor 
republicà a Figueres. El nou consistori estava format per una meitat de 
regidors propietaris de les grans fortunes del poble i per una meitat 
de regidors escollits en les últimes eleccions municipals, el 1917.

La proclamació de la República al Masnou va ser el mateix dia 14 d’abril. 
Una comitiva de persones, moltes provinents dels Laboratoris 
Cusí, arribà a l’Ajuntament, on l’enterramorts Antoni Grau Brunat 
anuncià el canvi de règim.

Panells Casinet 120x200.indd   1 10/5/18   9:58



A 0.2

Francesc Macià al Palau de la Generalitat de Catalunya.
14 d’abril de 1931. 

   Sapigueu 
fer-vos-en dignes!
“En moment de proclamar l’Estat Català sota el règim de la 
República Catalana, us saludo amb tota l’ànima i us demano em 
presteu la vostra col·laboració començant per proclamar la 
República a la vostra ciutat i preparant-vos per a defensar-la 
quan us cridi. Per la llibertat de Catalunya, per la germanor 
dels altres pobles d’Espanya i per la pau internacional, sapigueu 
fer-vos-en dignes.” 

Francesc Macià, 14 d’abril de 1931.
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A 0.3

LES  LLAVORS  DEL 
PROGRÉS (1931-1936)

La República al Masnou

Panells Casinet 120x200.indd   3 10/5/18   9:59



A 1.1

El nou govern republicà té un esperit totalment reformista, i intenta assegurar el 
compliment dels principis de la nova Constitució espanyola, la qual pretén separar 
l’Església i l’Estat i lluitar pels drets i la igualtat social. Les principals accions dutes a 
terme pel nou govern d’esquerres cerquen donar resposta a les injustícies 
socials, als dèficits econòmics estructurals i al retard cultural i educatiu. 
Tots els ajuntaments han d’aplicar les noves lleis transformadores en l’àmbit local.

Autoritats municipals. D’esquerra a dreta: Tomàs Ferrer i Sust, 
Francesc Maristany Millet amb la vara d’alcalde, Pere Antoni Millet Villà, 
Jaume Itxart Ballester, i Joaquim Cusí i Furtunet. Fotografia de Manuel Sendra. 
Any 1931.

Accions i obra 
de govern 
del consistori 
masnoví durant la 
Segona República 
(1931-1934)
Accions catalanistes 
d’un nou govern d’esquerres
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Plànol del tancament i cobertura del mercat. 
Any 1934.

Barriada Amadeu I. 
Cases destinades als obrers de la fàbrica de Can Xala. 
Anys 1930-1939.

A 1.3

Plànol de la plaça de la República 
(actual plaça d’Espanya). 
Any 1933.

Altres millores urbanístiques, algunes de gran envergadura, són: la cobertura del mercat; les reformes 
a l’escorxador; l’ampliació del cementiri; la proposta de municipalització de les aigües, que es va 
dur a terme durant els anys de guerra; les millores en el servei de telèfon i telègraf; la renovació de 
l’enllumenat del passeig; algunes iniciatives d’urbanització, com la de la plaça de la II República, 
la del Torrent Umbert i la Colomina; la construcció del primer espigó davant del mercat, i la 
proposta de reurbanització de la finca de Can Malet, l’obertura del parc de la qual, en 
aquell moment, es va aconseguir només per als dies festius.
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A 2.1

Dinamisme 
econòmic i laboral

Desenvolupament econòmic del Masnou: 
fàbriques i cooperatives  

L’any 1932, el Masnou compta amb un gran ventall de petites i 
mitjanes empreses, algunes de renom, com la Josep Dachs Folguera, 
Laboratoris Cusí, Cooperativa La Primitiva, Fibras Aglomeradas de Rafael Bori, 
Gaseosas Fernández, Fàbrica de Seda Saiz Roig, Maristany Hermanos o 
Can Xala, entre d’altres. 

Laboratoris Cusí va ser una gran empresa farmacèutica 
sota la direcció i presidència de Joaquim Cusí Furtunet. 
Es va convertir en un emblema de la indústria moderna i comptava 
amb les millors condicions laborals de tot Catalunya. 

Joaquim Cusí Furtunet i treballadors dels laboratoris. 
Anys 1930-1939.

Gaseosas Fernández tingué el seu origen a l’any 
1898. A més de la fabricació de gasoses i sifons, 
posava els taps a les cerveses Damm. 
Va ser una de les fàbriques més importants durant el període republicà.  

Carro de repartir 
Gaseosas Fernández. 
Anys 1931-1939.
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A 2.2

Nova legislació laboral

Dies festius de l’any 1936.

El Govern de la República posa en marxa dues de les lleis més importants pel que fa a la 
millora de les condicions de treball dels obrers: la Llei de contractes de treball, que estableix 
convenis col·lectius, vacances de set dies i protegeix el dret a vaga; i, la Llei de jurats mixtos, 
que forma comitès igualitaris entre patrons i obrers sota la presidència d’un funcionari del 
Ministeri de Treball per a la resolució de conflictes.

                         La indústria tèxtil és un dels sectors més potents al municipi i       
la que aplegava major nombre de treballadors del Masnou.   

La fàbrica de lones Maristany Fabril Tèxtil SA, propietat dels 
germans Gerard, Jaume i Pere Maristany i Alsina, va estar activa des 
del 1844 fins al 1985. Era coneguda popularment com Cal Soberano 

per la denominació de les embarcacions de la família, que es dedicava 
al comerç marítim abans de la construcció de veles. Al llarg del temps, 

la fàbrica va desenvolupar altres produccions i servia material per al 
ferrocarril, l’exèrcit, correus, etc., i creava tot tipus de tendals.

Can Xala la va fundar Josep Sensat el 1841 i era coneguda amb el 
nom de “Vapor Sensat”. Es dedicava a la filatura, tissatge i fabricació de 

teles per a vaixells. El 1883 va ser absorbida per la Fàbrica Estapé 
i llavors va agafar el sobrenom de Can Xala. A principis del segle XX va 

canviar de propietaris i es va transformar en Indústria Lonera, 
Ballvé i HILMA fins que va tancar portes a finals del segle XX.  

Entre les iniciatives per la millora laboral, l’Ajuntament del Masnou redacta un 
nou reglament per al conjunt dels seus empleats, els atorga un augment de 
sou i aprova la jornada intensiva a les oficines durant els dos mesos d’estiu.     

Terrat dels laboratoris Cusí a les 8 del matí. 
Any 1932.

Nou reglament de l’Ajuntament per la millora laboral dels 
seus empleats (augment de sou, jornada intensiva, etc.). 

Anys 1931-1933. 

La Cooperativa obrera La Primitiva, dedicada a la fabricació 
de vidre, va ser constituïda després d’una vaga l’octubre 
de 1931 per antics treballadors de la Dachs Folguera. 
L’any 1933 es va transformar en societat limitada.

Acta de Constitució de la cooperativa 
La Primitiva. Any 1931. 
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A 2.3

Conflictes obrers
L’entusiasme del moviment obrer es fa palès en mítings en cafès i places. 
La CNT, el sindicat amb més implantació a la vila, el 1936 arriba gairebé 
a mig miler d’afiliats i impulsa actes d’informació sobre els acords entre 
treballadors i patrons.

Al setembre de 1931 es constitueix el Sindicat Únic de Treballadors del 
Masnou amb diverses seccions, com la del ram de la construcció, la 
fabril i la tèxtil.

Els obrers de diferents sectors reclamen els seus drets a través de 
reivindicacions per la millora de les seves condicions laborals. El 1931 
hi ha vaga al sector tèxtil, a la fàbrica Maristany Hermanos, per exigir la 
jornada de vuit hores i dies festius. El 1932 té lloc una altra aturada 
col·lectiva de la feina en el sector de l’agricultura degut a un conflicte 
entre patrons i arrencadors de patates. 

La vaga més important succeeix el mateix any a la fàbrica de vidre Dachs 
Folguera i té una llarga expansió, amb una mitjana de 123 homes i 14 dones 
que reclamen millores d’horari i salari. Es desenvolupa de forma pacífica 
i es resol el mes de novembre del 1931, però molts treballadors marxen 
per fundar la Cooperativa La Primitiva.

L’hort dels tarongers, actual Ca la Rita. 
Anys 1930-1939.

En el sector agrari, els patrons estan obligats a 
assegurar els obrers i a protegir-los en cas d’accidents 
de treball. L’Ajuntament del Masnou recorda als patrons 
l’obligació de complir les lleis i revisa les denúncies 
per incompliment de les bases signades amb els 
treballadors. 

Acta d’assemblea celebrada per la CNT i 
el Sindicat de la Indústria Fabril i Tèxtil. 
Any 1936.

Relació de vagues i règims de treball al Masnou 
entre el 12 d’abril i el 31 de desembre de 1931.

Relació de vagues de la fàbrica de vidre Dachs Folguera. 
Any 1931.
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A 3.1

L’ensenyament, 
eina transformadora de 
persones lliures
La principal preocupació del Consell Local d’Ensenyament és crear noves escoles. 
Pel que fa a pàrvuls, se n’obren dues de mixtes, una a Ocata i l’altra a prop del mercat 
o l’estació, i es crea un patronat escolar per organitzar els parvularis municipals. 
A més, s’afegeixen dos graus o cursos a cadascuna de les escoles nacionals.  

Una de les iniciatives més reeixides dels anys republicans és la creació de l’Escola 
del Treball i d’Estudis Secundaris, sota la direcció de Frederic Bosch Serra. 
L’objectiu d’aquesta escola és tenir un centre docent en el qual assisteixin tots 
aquells que, en abandonar els primers estudis, vulguin formar-se per començar a 
treballar en un comerç o una indústria.

Creació de noves escoles

El novembre de l’any 1932 es presenten els estatuts de l’Escola de Treball. 
La junta del patronat està integrada per totes les tendències polítiques i 
presidida per l’alcalde Tomàs Ferrer Sust, dos vicepresidents, comptador, 
vicecomptador, tresorer, secretari, vicesecretari, director d’ensenyaments 
i vocals, representants de les entitats (Biblioteca Enciclopèdica Popular, 
Casino, Centre Coral, La Calàndria, Sindicat Agrícola, La Protectora del 
Camp, Palestra, ERC, Lliga Catalana i Centre d’Acció Catalanista), dos 
patrons i dos obrers. La junta del patronat es constitueix el dia de Nadal a 
l’Ajuntament i compta amb la presidència honorària de Francesc Macià.

Escola Ocata. 
Exposició dels treballs escolars per la Festa Major. 
Any 1934.

Grup d’alumnes de l’Escola Ocata. 
Any 1933.

Panells Casinet 120x200.indd   9 10/5/18   9:59



A 3.2

La laïcització de l’ensenyament

L’any 1933 s’inaugura l’Escola del Treball. Hi assisteixen el conseller de 
Cultura, Ventura Gassol, i de Treball, Xavier Casals, i totes les autoritats 
masnovines, els impulsors i els futurs professors. També hi assisteix 
Hassan A. Attich, delegat comercial del Govern d’Egipte, molt relacionat 
amb persones del poble. El Cant de la Senyera va ser interpretat per 
l’Orfeó Masnoví i es clogué amb la interpretació d’Els Segadors.    

Els decrets i circulars del Govern de la República suprimeixen 
l’obligatorietat de l’ensenyament religiós. També exclouen els ordes 
religiosos de tota activitat comercial, industrial i educativa, i se’n dissolen 
i se’n nacionalitzen els béns.   

La posada en marxa dels valors del laïcisme, però, no es completa ja 
que, tot i la desaparició d’imatges i referències religioses a les aules, 
la mentalitat catòlica de molts mestres obstaculitza la feina del Govern.

Al Masnou es crea la Comissió Mixta, segons 
marca la llei, per regularitzar el traspàs de serveis 
d’ensenyament i aplicar les mesures de laïcisme 
escolar. Formada per sis regidors, el seu principal 
objectiu és endegar estudis i crear un patronat 
pro escoles municipals.  

Inauguració de l’Escola del Treball. 
Any 1933.

El pla d’estudis es basava en quatre cursos, un de preparatori i tres 
més, per a alumnes de 14 anys en endavant, que comprenia 

ensenyaments bàsics comuns i tres especialitats: comerç, 
indústria, arts i oficis (arts domèstiques, fusters, paletes, 

pintura i escultura, música, agricultors, electricistes, 
                                                  mecànics, tèxtils i comerç).                           

Programa de l’Escola del Treball. 
Any 1933.
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A 3.3

Referents de l’ensenyament al Masnou
La vessant educativa és una de les prioritats del nou règim republicà. Els grans eixos són 
principalment la lluita contra l’analfabetisme, l’increment de l’escolarització i de la graduació 
escolar, i la renovació pedagògica sota els principis de “l’escola nova”, que reforma la pràctica 
educativa i actualitza la formació dels mestres. Des d’un punt de vista ideològic, pretén 
transformar la identitat de l’escola pública per tal de convertir-la en democràtica, laica i única, 
i en el cas de Catalunya, a més, catalana.

Grup d’alumnes de les Escoles Nacionals. 
Any 1933.

Josep Pericot a l’Escola Ocata, curs 1933-1934.

Professors com Maria Canaleta, Josep Pericot, 
Lluís Tesis, Modest Clavé, Josep Donjò, Josep Coll 
i Dolors Purcallas obren les portes a una nova 
forma d’entendre la funció de l’educació. Aquests 
mestres enfoquen la seva tasca pedagògica més 
enllà de les aules amb una autèntica vocació de 
servei a la comunitat, preocupant-se no només 
per l’educació dels seus alumnes sinó també per 
les seves condicions familiars, laborals i afectives.
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A 4.1

Activisme social i 
cultural al Masnou 

Poc després de proclamar-se la República, s’inauguren nous equipaments, 
com la Biblioteca Enciclopèdica Popular i la Biblioteca de la Caixa de 
Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis, i s’impulsa l’activitat cultural amb 
       l’organització de festes i actes com la Festa Major, la revetlla de 
                     Santa Rosa, els Jocs Florals, exposicions d’artistes locals,    
                               sardanes i caramelles.

El 1931, l’Orfeó Masnoví interpreta un concert en què es canta una 
lloança a la vila feta per Frederic Bosch Serra: “Voldria posseir les 
qualitats del poeta per cantar-te, oh apreciat Masnou, amb sonors 
versos, tot el que vals i atresores [...] I amb més motiu ara que complint 
l’acord pres pels teus representants en el municipi d’homenatjar els qui 
foren apòstols de l’educació i l’ensenyança durant molts anys en les 
teves escoles públiques, pagues amb aquesta festa popular que tant 
t’enlaira un deute pendent i dones una clara prova de gratitud a aquests 
benefactors.”

Orfeó Masnoví de la Unió Masnovina al Casino. 
Anys 1930-1939.   

Associacionisme

Algunes de les entitats que contribueixen a l’enriquiment del teixit 
cultural del moment són: la Palestra, l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana, els Amics de les Arts, l’Agrupació Sardanista 
Pep Ventura, els cinc cors de caramelles de la vila, la banda Artistic Jazz, el 
Club Esportiu Masnou, la Societat Esportiva de Pescadors de Canya del Masnou i 
el Club Nàutic Masnou, que l’any 1932 va intentar construir un edifici com a seu social.

L’Orfeó Masnoví, agrupació coral fundada el 1928, té un paper cabdal en la vida 
musical de la vila. 
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A 4.3

Grup de persones davant l’església amb l’estandard 
de la Federació de Joves Cristians de Catalunya. 
Any 1934.

El 1933 es crea la Federació 
de Joves Cristians de 
Catalunya Mar Blava. 
El grup masnoví, que és 
el número 159 de la 
Federació, esdevé diana de 
persecucions antireligioses 
durant la revolució de 1936.

Pel que fa les entitats religioses, Acció Catòlica, presidida pel 
poeta Josep Pujades Truch, és la que té més notorietat del 
moment. La seva lluita és a favor de l’escola catòlica i del 
restabliment de la processó del Corpus.

Altres associacions lligades a l’Església catòlica són la Catequística 
de Sant Pere, l’Associació de Filles de Maria, l’Apostolat de l’Oració 
i la Confraria Nostra Senyora del Rosari. Totes elles són privades 
de qualsevol subvenció municipal, tal i com fixa la Constitució 
republicana per a les entitats religioses.

El Centre Catalanista Republicà aplega la militància d’ERC sota la 
presidència de Llorenç Pla l’any 1932. Al juny de 1933 s’inaugura la Sec-
ción Femenina, amb més de cent afiliades, i es constitueix la Joventut 
d’Esquerra, i s’afirmen com a republicans i nacionalistes. 

La delegació masnovina d’Estat Català té una presència activa en l’activitat 
política de les joventuts del partit a Barcelona. 

El Partit Catalanista Republicà es constitueix al setembre de 1932. 
L’any 1933 es reorganitza i canvia de nom per Acció Catalana Republicana, 
mantenint els ideals del catalanisme i del republicanisme.
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A 1.2.a

Carta de l’alcalde Francesc Maristany Millet als ciutadans 
a favor de la catalanització dels rètols i escrits. 
Any 1931.

En aquest període es realitzen accions catalanitzadores, com per exemple 
la redacció oficial de les actes del consistori o la retolació dels comerços en 
català. Altres accions són la creació de noves escoles, el canvi de noms dels 
carrers, la redacció d’una memòria anual que garanteix la transparència de 
dades de les accions del consistori i la separació de l’Església de l’esfera 
pública i de l’ensenyament.  

Francesc Maristany Millet presideix el consistori masnoví des del 
16 d’abril de 1931 fins al 9 de novembre del mateix any, i el succeeix 
Tomàs Ferrer Sust fins al 13 d’octubre de 1934. El 18 de febrer de 1936 
recupera de nou l’alcaldia fins a l’esclat de la Guerra.  

En el plebiscit del 22 de juliol del 1931, el consistori masnoví va aprovar 
per unanimitat l’avantprojecte d’Estatut d’autonomia, l’Estatut de Núria.  

Acta de l’Ajuntament.
Any 1931.

Entre els anys 1932 i 1933 es canvia l’escut del Masnou. Se n’eliminen els 
símbols religiosos, tals com la tiara i les claus de sant Pere, i s’hi posa un 
bergantí, que simbolitza la personalitat del Masnou.

Escut del Masnou 
abans de 1932.

Escut del Masnou 
des del 1933 fins al 1939.                       
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En aquest període, l’Ajuntament emprèn obres públiques com a mitjà per fer front a l’atur obrer, un dels factors 
més aguts de la gran crisi. La prioritat és la construcció o renovació de voreres, la millora del clavegueram per 
motius sanitaris, la lluita contra la brutícia del municipi, les reformes a la casa consistorial i la construcció d’una 
casa per ser sortejada, entre d’altres.                               

Millores en l’obra pública

“Este ayuntamiento que, desde la proclamación de la República, 
se ha ocupado intensamente del paro forzoso, invierte semanalmente 
unas mil pesetas en ayuda de los obreros parados y a pesar de los turnos 
establecidos de tres jornales por semana, no llega a cubrir todas las 
necesidades”. Tomàs Ferrer Sust, 1933. 

Detall de pressupost d’obres públiques. 
Any 1932.

A 1.2.b
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A 4.2.a

Els espais d’oci cultural queden subtilment distribuïts per classes i ideologies. 
Així, a La Calàndria es reuneixen els obrers; al Casinet, la classe mitjana i els 
petits empresaris, i al Casino, la burgesia i els sectors benestants del poble. 

El Casino neix com a entitat el 1876 i dedica la seva activitat al teatre, 
a les reunions, actes polítics i jocs. El Casinet era una entitat destinada a 
la representació d’espectacles i cinema, a més d’albergar reunions i actes 
polítics. Competia amb La Calàndria, degut al seu passat en comú, ja 
que abans de 1906 formaven un sol centre, el qual, per desavinences, 
va donar lloc a les dues entitats independents.

Carta de la Biblioteca Enciclopèdica Popular. 
Any 1931.

Vista exterior del Casinet. 
Any 1933. 

Junta del Casinet, d’esquerra a dreta: Salvador Sampera, Josep Torrell, Francesc Renter, 
Josep Codina, Josep Pons Matons, Josep Duran (del vi), Josep Pujadas Truch, Pere Andiñach, 
Pere Mayolas, Nieves Iter de Sampera.
Any 1932.
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A 4.2.b

Interior del Casino. 
Any 1931.

La Calàndria. 
Any 1931.

Partits polítics i entitats religioses
Al llarg dels anys trenta hi ha una important eclosió de partits polítics i d’entitats locals que 
les representen al Masnou. 

La Lliga Regionalista (el 1933 passa a denominar-se Lliga Catalana) és representada al Masnou 
per l’entitat local de l’Associació Catalanista. És constituïda el 1932 sota la presidència de 
Pau Bertran Collell. La delegació femenina de l’entitat lligaire és Cívica Femenina, presidida 
per Josepa Sampera Vidal, i els seus mítings electorals i conferències s’acostumen a 
celebrar al cafè de Las Delicias.

Carta a l’alcalde sobre la constitució de l’Associació Catalanista. 
Any 1932.

Carta a l’alcalde sobre el nomenament del 
Consell Directiu del Centre Catalanista Republicà. 
Any 1932.

A principis de 1934 es constitueix la Comissió Permanent de Cultura 
amb l’objectiu de donar impuls a la cultura i a l’ensenyament del Masnou. 
La comissió es forma amb Josep Pericot Llorensí, Josep Coll Creixell, 
Juli Bassols Iglesias, Josep Clarasó Roca i Maria Canaleta. El Consell 
Municipal de Cultura, com a òrgan assessor, es compon de representants 
de la Biblioteca Enciclopèdica Popular, Acció Catalana, ERC, Associació 
Catalanista de la Lliga, Partit Republicà Radical, l’Escola del Treball i la 
federació d’alumnes d’aquesta última.  
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A 5.1

 El Bienni Negre i 
els Fets del Sis d’Octubre 

L’empenta reformista assolida entre 1931 i 1933 queda frenada a partir de les eleccions 
del novembre de 1933, que donen el triomf a les Corts Espanyoles al Partit Republicà 
Radical de Lerroux i a la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), ambdues 
forces polítiques de centredreta. A Catalunya, guanya la Lliga Catalana enmig d’una forta 
conflictivitat social sustentada en el temor a retrocedir en els avenços aconseguits durant 
els primers anys de la República.

Al Masnou, tant en les eleccions generals com en les municipals del 
gener de 1934, la força més votada és ERC i l’alcaldia continua en mans 
de Tomàs Ferrer Sust.

El 4 d’octubre de 1934, sota la presidència de Lerroux, 
es forma un nou executiu en el qual la CEDA accedeix a les 
responsabilitats de govern. Es convoca per a l’endemà 
mateix un vaga general a l’àrea industrial barcelonina, i al 
Masnou es declara vaga els dies 5 i 6 d’octubre.

El Bienni Negre, un parèntesi en 
el reformisme republicà

Visita del president de la Generalitat, Lluís Companys, 
al cap del partit espanyol d’Acció Republicana que s’està al 
balneari de Sant Hilari Sacalm. 
Any 1934
Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Arribada del president i dels consellers de la 
Generalitat empresonats pels Fets d’Octubre de 

1934. D’esquerra a dreta: Pere Corominas, Lluís 
Companys, Martí Barrera i Joan Lluhí i Vallescà. 

Any 1936
Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

Míting, a l’Olympia, del Partit Republicà Radical amb 
motiu de les properes eleccions de diputats a les 

Corts Espanyoles. Membres del comitè provincial, 
entre ells Alejandro Lerroux i Juan José Rocha. 

Any 1933
Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona
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Gent al carrer per rebre el president i els consellers de la 
Generalitat empresonats pels Fets d’Octubre de 1934. 

Any 1936
Pérez de Rozas. Arxiu Fotogràfic de Barcelona

El president de la Generalitat de Catalunya, 
Lluís Companys i membres del Govern empresonats. 

Any 1934
Díaz Casariego. Arxiu EFE

 Fets d’Octubre a Catalunya
La vaga general, estesa a tot l’Estat espanyol, la revolució minera d’Astúries 
i la proclamació del president Lluís Companys de l’Estat Català, malgrat 
l’amenaça del Govern central d’acabar amb l’autonomia catalana, provoquen 
una jornada revolucionària coneguda com els Fets del Sis d’Octubre de 1934.

Poc després de la proclamació de Lluís Companys, es mana tallar les vies 
d’enllaç amb Espanya per evitar l’arribada de tropes a Barcelona, i diversos 
escamots armats es concentren en poblacions properes a la capital, entre 
les quals hi ha el Masnou.

La insurrecció acaba amb la detenció immediata del president Azaña, 
l’empresonament de Companys i d’uns tres mil consellers i empleats municipals 
d’esquerres, la suspensió de l’Estatut d’Autonomia i dels ajuntaments legalment 
constituïts, i dures mesures repressives contra els miners asturians, que 
deixen més de 1.000 miners morts.

Durant els anys que segueixen, coneguts com el Bienni Negre, es paralitzen 
la majoria de reformes fetes pel Govern anterior: la Llei de contractes de 
conreu queda anul·lada, es retornen les propietats als jesuïtes, s’atura el 
procés de laïcització de les escoles i augmenta la presència de l’Estat central 
en l’esfera política. 

A 5.2
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A 5.3

Pocs dies després, el consistori és suspès i queda sota control 
militar, i el regionalista Joaquim Piera Estefa és nomenat el nou 
alcalde del Masnou. 

El consistori, de caràcter dretà, demana a la població adhesió 
incondicional al Govern i estricte compliment de les lleis i normes 
de l’Administració municipal. Tots els actes i reunions del 
consistori hauran de ser autoritzats per la Comandància Militar 
de Mataró.

La repressió també arriba als ciutadans del Masnou que han 
participat en els Fets del 6 d’Octubre. Els que no són empreso-
nats opten per l’exili, sobretot a França i a Brussel·les, com el re-
gidor Pere Estapé Pagès, responsable de les joventuts d’Estat 
Català. Com molts exiliats catalans, pateix les penúries del pas 
a peu pels Pirineus, l’expulsió per part del Govern francès de 
les ciutats de Perpinyà i Tolosa de Llenguadoc i el canvi de re-
sidència permanent, a Orleans, París i Brussel·les. 

 Fets d’Octubre al Masnou

Durant el 6 d’octubre, l’Ajuntament del Masnou és ocupat per un grup 
de joves armats d’ERC i d’Estat Català, sota la direcció del regidor 

Pere Estapé Pagès, amb la intenció de seguir cap a Barcelona. A mig 
camí, però, s’assabenten de la capitulació de Companys i decideixen 

tornar al Masnou i dispersar-se. 

Homes durant els Fets d’Octubre de 1934.
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A 5.4

Pere Estapé Pagès. 
Any 1935.

Francesc Vilà Arenas. 
Any ?

La repressió contra els que resten al Masnou afecta Miquel Colomer Juriol “Rosset”, Paqueta, 
Martí Vendrell Bellaguarda, Gregorio Piedrafita Urbizu, Felip Grau Ros, Josep Torrubia i 
Fèlix Valldeneu Arisa, entre d’altres. 
Molts són processats i quatre tancats a la presó de Mataró acusats d’auxili a la rebel·lió: 
Vendrell, Piedrafita, Valldeneu i Colomer, que continuen empresonats fins al mes de gener de 
1935. D’altres són processats per rebel·lió militar, com l’exiliat Pere Estapé o Ramon Güell i 
Narcís Serra, o bé reclamats, com Feliu Grau, Antoni Viladrosa, Genís Oliveras i Jaume Codiñach.

Al Masnou, s’engeguen diverses campanyes de solidaritat, principalment 
des dels Laboratoris Cusí, on el treballador Francesc Vilà Arenas actua 
com a mitjancer per informar Estapé sobre la situació que es viu al municipi. 

Carta de Francesc Vilà Arenas a 
Pere Estapé Pagès a l’exili.

Any 1935.

Carta de Pere Estapé Pagès a
Francesc Vilà Arenas des de l’exili.
Any 1935.

A més a més dels que pateixen exili o empresonament, a partir dels Fets del 6 
d’Octubre la repressió arriba a tots els àmbits. La Guàrdia Civil i els Mossos 
d’Esquadra, que han estat reforçats amb més efectius, exerceixen una vigilància 
extrema i un control estricte sobre sindicalistes i militars d’esquerra. De fet, es 
controlen totes               les intervencions dels oradors en els actes polítics i 
associatius,                   i en cas d’extralimitacions, els impulsors són detinguts, 
l’acte suspès                          i no s’autoritzen més actes del partit o l’organització.
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A 5.5

Doctor José Torrubia Zea. 
Any ?

En l’aniversari del 6 d’octubre, el delegat governatiu va enviar un telegrama 
a l’alcalde prohibint qualsevol acte públic.

Gregorio Piedrafita Urbizu. 
Any 1960 ?

El gener de l’any 1935, el local d’ERC va ser clausurat 
per l’alcalde Joaquim Piera. 
Fins al gener de 1936 no es va poder reobrir. 

Carta sobre la clausura del local d’ERC al Masnou. 
Any 1935.

El juliol de 1935, l’alcalde Joaquim Piera Estefa presenta la seva dimissió irrevocable 
per motius de feina i queda substituït per Frederic Gibernau Maristany fins a les properes 
eleccions de febrer de 1936.

A més a més dels que pateixen exili o empresonament, a partir dels Fets del 6 d’Octubre la 
repressió arriba a tots els àmbits. La Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra, que han estat 
reforçats amb més efectius, exerceixen una vigilància extrema i un control estricte sobre 
sindicalistes i militars d’esquerra. De fet, es controlen totes les intervencions dels oradors 
en els actes polítics i associatius, i en cas d’extralimitacions, els impulsors són detinguts, 
l’acte suspès i no s’autoritzen més actes del partit o l’organització. 
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A 5.6A 5.7

El febrer de 1936, després de la recessió en els avenços i principis 
progressistes, se celebren eleccions i es dona la victòria al Front Popular a 
Espanya i al Front d’Esquerres a Catalunya. La reposició dels ajuntaments 
és gairebé immediata. Es restableix l’Estatut d’Autonomia i el govern de la 
Generalitat, i els consellers que havien estat destituïts tornen a prendre 
possessió dels seus càrrecs.

Al Masnou, Tomàs Ferrer Sust torna a encapçalar 
el consistori fins a l’inici de la Guerra Civil, i fa 
renéixer els principis del primer bienni republicà. 
Els consellers destituïts recuperen els seus càrrecs 
i es reintegra i 
reorganitza l’equip de treballadors municipals. 
D’altra banda, es retorna al control dels cobraments 
i les despeses públiques i s’actualitza l’inventari dels 
béns municipals.  

Carta de l’alcalde Tomàs Ferrer Sust 
al president de la Generalitat. 
Any 1936.

Retorn als principis 
constitucionals
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A 5.7

“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!”

Lluís Companys, 6 d’octubre del 1934.
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A 5.8

El 17 de juliol de 1936 se solleva l’exèrcit d’Àfrica en un cop d’estat que serà 
seguit per l’extrema dreta, els carlins, els falangistes i l’Església, amb l’oposició 
dels militars fidels a la República i la resistència de les classes populars.

Tots els recursos del poble es posen al servei de la guerra, que acabarà 
amb l’entrada de les tropes nacionals l’endemà de l’ocupació de Barcelona, 
el 27 de gener de 1939.

Inici de la Guerra Civil

Després d’un bombardeig al voltant de l’estació del Masnou, que va 
provocar catorze morts, i, un cop confirmada la derrota republicana, 
es consuma l’ocupació militar, que esdevé l’inici d’un llarg període de 
Dictadura franquista. 

Visita de Francisco Franco al Masnou.
Any 1942.
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Crèdits Casinet

Les llavors del progrés (1931 – 1936)
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