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CONEIX LA NOSTRA HISTÒRIA  

 
14 D'ABRIL 1931. VISCA LA REPÚBLICA ! 

 

Els anys 30 del S.XX, constitueixen una dècada d'una densitat i intensitat històrica 
immensa. És un període marcat per la inestabilitat arreu, al continent europeu es 
produeixen canvis importants davant la feblesa de les democràcies liberals per 
afrontar la crisi econòmica, es produeix la radicalització per una banda de les 
esquerres i per l'altra l'aparició del nazisme a Alemanya i la consolidació del feixisme 
italià. 
 
A l'estat espanyol l'aclaparadora victòria dels partits republicans en les eleccions 
municipals del 12 d'abril de 1931, provocarà l'exili del fins aleshores rei d'Espanya 
Alfons XIII. Davant d'aquests fets, el dia 13, Francesc Macià líder d'Esquerra 
Republicana (ERC) i guanyador de les eleccions a Catalunya proclamarà des de la plaça 
Sant Jaume la República Catalana dins de la Federació Ibérica. El dia 14 la 2ª 
República és proclamada a tot l'estat espanyol davant l'entusiasme popular i la 
República catalana de Macià es transformarà en Generalitat. Per Catalunya constitueix 
un dels períodes més esperançadors de la seva història contemporània i va crear un 
clima d'expectació gairebé romàntic en l'imaginari col·lectiu de les classes populars 
significava la ruptura amb les cadenes del passat i l'assoliment de totes les ànsies. 
 
La República també ens arribarà a Masquefa; el mateix dia 14 d'abril un camió que 
venia de Barcelona va aparèixer al migdia per l'entrada del barri del Serralet tocant la 
botzina, tal i com ara passa quan guanya el Barça, els ocupants del vehicle duien una 
gran bandera republicana que la feien anar a tort i a dret i cridaven entusiasmats Visca 
la República!, els veïns més partidaris varen sortir al carrer per celebrar-ho, els més 
petits però no entenien gairebé el que estava passant i pensaven que els del camió 
amb aquella bandera tan "estranya" eren un grup de gitanos hongaresos i 
"saltimbanquis" que venien a muntar un circ. A la tarda del mateix dia, els republicans 
de Masquefa que havien guanyat a les urnes, anirien a la casa de la vila aleshores 
situada al carrer Major núm. 67, per comunicar el resultat de les eleccions i per 
demanar la clau de l'Ajuntament.  
 
El dia 15 d'abril Joan Bonastre Ferrer ( Cal Layo), es convertirà en el primer alcalde 
escollit democràticament de la 2ª República a Masquefa. Les primeres mesures que va 
adoptà l'equip municipal republicà estaran orientades en dues línies: 
Primer.- Reajustament econòmic del municipi i control de la despesa pública: La 
suspensió de subvencions i sous desproporcionats d'alguns funcionaris amb la intenció 
de sintonitzar-los amb les possibilitats econòmiques del municipi. S'inicia l'estudi 
comparatiu de les despeses de llum de Masquefa en relació amb els pobles més 
propers. 
Segon.- Preocupació per l'ensenyament: s'activen les gestions oportunes amb el govern 
de la República per a la instal·lació d'una nova escola de parvulari a Masquefa. Amb 
aquests objectius s'inicia a Masquefa una nova etapa que va patir dues interrupcions, la 
primera l'any 1934 a conseqüència dels "Fets d'octubre", l'alcalde Joan Bonastre serà 
substituït per ordre de la Guàrdia Civil per una Junta Gestora fins que les noves 
eleccions de febrer de 1936 li tornen a donar la majoria a Masquefa, la segona i 
definitiva interrupció es produirà el juliol de 1936 amb l'esclat de la guerra civil 
espanyola (1936-1939) i la derrota militar de la República davant l'exercit franquista. 
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