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El diumenge dia 12 d’abril 
de 1931, es van celebrar a tot 
l’Estat les darreres eleccions 
municipals del règim mo-
nàrquic d’Alfons XIII, un 
règim que ja havia quedat 
en entredit després del seu 
suport a la dictadura de 
Primo de Rivera i a la sagnia 
humana de les guerres del 
nord d’Àfrica. L’espectacular 
triomf de les candidatures 
republicanes a les principals 
ciutats va deixar en evidència 
el desig de canvi dels electors.

A Tarragona es van presentar 
dues candidatures. D’una 
banda, la Candidatura de 
Centro y Derecha, amb la 
representació dels partits que 
donaven suport al sistema 
monàrquic. La integraven 
homes de la Lliga Regiona-
lista encapçalats per Josep 
Yxart de Moragas, del Partit 
Liberal, amb Anselm Guasch, 
president de la Diputació 
de Tarragona i home fort 
del marquès de Marianao,
i altres forces conservadores i
tradicionalistes. El seu pro-
grama manifestava el respecte 
al poder constituït, tot fent 
professió dels sentiments 
religiosos, de l’autonomia 
dins la unitat territorial de 
l’Estat i de la defensa aferris-
sada del dret a la propietat. 

D’altra banda, la Coalició 
d’Esquerres, integrada per 
republicans i socialistes. Entre 
els seus integrants dominaven 
els industrials i professionals. 
Provenien de diversos partits: 
Acció Catalana Republica-
na, Republicans Federals i 
Partit Socialista. Tenien un 
programa més municipalista 

que se centrava en problemes 
concrets com l’abastament 
d’aigua, el problema escolar, 
la beneficència o la relació 
entre la ciutat i el port.

UNA MANIFESTACIÓ 
FESTIVA EL 14 D’ABRIL 
DE 1931 VA CELEBRAR 
LA VICTÒRIA DE 
PERE LLORET COM 
A NOU ALCALDE

Celebrades les eleccions 
municipals, a Tarragona, el 
resultat fou indiscutible:
els partidaris de la República 
amb el 72% dels vots gai-
rebé tripliquen el 28% dels 
vots obtinguts per les dretes 

monàrquiques. Els republi-
cans van guanyar en els sis 
districtes en què es dividia la 
ciutat. Pere Lloret com a líder 
del grup majoritari de les can-
didatures republicanes ja era 
el futur alcalde de Tarragona.

El dimarts dia 14 d’abril de 
1931, cap a les 13.30 h, amb 
la confirmació del triomf 
republicà a les eleccions 
municipals, es va constituir 
la Junta Local Revolucionària 
que va nomenar Pere Llo-
ret alcalde republicà interí 
i Macià Mallol, governador 
civil interí. Una improvisada 
manifestació, cívica, pacífica 
i festiva els va acompanyar 

fins a l’ajuntament, on, des 
del balcó, passades les 16 h, 
es va dur a terme la procla-
mació de la Segona República 
a Tarragona. El periodista 
Lluís de Salvador descriu les 
sensacions que va sentir  amb 
aquests mots: “Ningú, sense 
haver-ho viscut, podrà fer-se 
una idea exacta de la grandesa 
sobirana d’aquella emoció 
que nosaltres sentírem, 
començàvem una nova vida.”  

Ara, 90 anys després, la 
Comissió de Programes de 
Memòria de l’Ajuntament
de Tarragona coordina un se-
guit d’actes per commemorar 
aquesta efemèride històrica. I

La Segona República
a Tarragona, ara fa 90 anys 
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La manifestació republicana entrant a l’actual plaça de la Font en direcció a l’ajuntament,
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