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RESUM

[CAT] La tesi doctoral Protocol i cerimonial oficial de la Generalitat de Catalunya (1931-
1981). Continuïtats i provisionalitats analitza el protocol oficial de les institucions públiques 
que han ocupat el Palau de la Generalitat entre 1931 i 1981. L’estudi identifica la tasca duta a 
terme pels diferents professionals de les oficines de protocol que van treballar sota les ordres 
dels successius presidents de la Generalitat de Catalunya durant la República, la Diputació 
de Barcelona en el franquisme i la Generalitat restablerta de la transició. També s’examina 
la manera com els representants d’aquestes institucions van fer ús del protocol oficial per 
escenificar el seu poder davant de la ciutadania. El ventall cronològic abordat ha permès 
comparar períodes molt diferenciats de la història contemporània del país i observar-ne les 
continuïtats i les provisionalitats en matèria de protocol i cerimonial oficial. El mètode de re-
cerca s’ha basat en la triangulació dels resultats obtinguts de les fonts d’arxiu, la bibliografia 
especialitzada i les fonts orals. 

[ENG] The Doctoral dissertation Protocol and official ceremonial of Generalitat de Cata-
lunya (1931-1981). Continuities and temporariness explores the official protocol held by 
public institutions settled in Palau de la Generalitat between 1931 and 1981. The research 
shows the tasks done by the public servants who worked in the protocol office for the suc-
cessive presidents of the autonomous government of the Generalitat de Catalunya during 
the republican period, the province government of the Diputació de Barcelona throughout 
the course of Franco’s dictatorship, and the restored Generalitat in the democratic transition 
period. The work also looks at how the politicians representing these institutions used the 
official protocol in order to stage their political power to the citizens. The chosen chronolo-
gical range facilitated the investigation a comparison between the very different historical 
periods of Catalonia and to observe the continuities and temporariness related to protocol 
and official ceremonial.
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A. OBJECTE D’ESTUDI

Aquesta és una recerca sobre el protocol i el cerimonial oficial de les dues institucions pú-
bliques que han residit al palau gòtic-renaixentista de la Plaça de Sant Jaume de Barcelona 
durant el període 1931-1981: la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. La 
primera dificultat de la investigació és la mateixa definició de la paraula «protocol». Des de 
sempre, aquesta ha estat una tasca complicada pel fet de tractar-se d’una matèria confusa 
que no ha tingut clara la seva adscripció a cap de les principals disciplines de les ciències 
socials ni de les humanitats. Com diu l’acadèmica María Teresa Otero, cal realitzar l’enqua-
drament teòric d’una disciplina, el protocol, que sembla que està “flotant en l’espai”, sense 
relacions orgàniques ni estructurals amb altres ciències socials. Es plantegen els seus nexes 
d’unió amb la història, la sociologia, la diplomàcia, el dret o l’antropologia, però quin és 
el marc en el qual es desenvolupa, quina dependència i relació manté amb altres matèries, 
o quin és el seu grau de cientificitat?2 En una línia similar s’expressen Sierra i Sotelo: la 
aproximación al estudio del protocolo resulta dificultosa por tratarse de una disciplina es-
casamente tratada a nivel científico y académico. Además, posee una terminología confusa 
(ceremonial, protocolo y etiqueta) y en ocasiones mal definida y con poco rigor científico3.

Quan parlem de «protocol» ens referim a la norma cerimonial diplomàtica o palatina esta-
blerta per decret o per costum, és a dir, és aquell sistema, regla o ordre que regula els actes i 
les conductes que han de seguir-se en un esdeveniment oficial; i entenem per «oficial» quan 
té lloc entre representants del poder públic en contextos institucionals. Hi afegim allò que hi 
diu el diccionari de l’IEC, en la seva segona edició: conjunt de regles que cal observar pel 
que fa a l’etiqueta, les presidències, etc., en les cerimònies i en les relacions oficials. El Dic-
cionari Català-Valencià-Balear diu que el protocol és el formulari de l’etiqueta a observar 
per un cap d’Estat en les cerimònies oficials, en les relacions amb els ambaixadors, etc. Les 
dues definicions catalanes són incompletes en tant que recorren a un “etcètera” ben ambigu, 
però inclouen els termes «cerimònia i etiqueta», dels quals parlarem més endavant.

A voltes, doncs, amb la definició de «protocol», és necessari explicar que la protocol·lista 
María Teresa Otero ha analitzat en profunditat els usos de la paraula, des de la seva creació 
a la Grècia clàssica fins l’actualitat4; l’autora explica que l’etimologia del mot ha portat a 
confusions perquè, en grec vulgar antic protos es refereix, literalment, a “el primer”, i kollon 
vol dir “cola” o “pega”, del que es deriva que la paraula «protocol» es referiria a un primer 
document enganxat a un altre amb l’objectiu de donar-li validesa. Al llarg dels segles, però, 

2 OTERO, M.T. La història del protocol. Barcelona: UOC, 2009, pàg. 7.
3 SIERRA, J.; SOTELO, J. (2008) “El estado actual del protocolo a nivel jurídico y profesional”, ICONO 14. 

Revista de comunicación y nuevas tecnologías. Núm. 11, pàg. 2.
4  OTERO, M.T. Teoría y Estructura del Ceremonial y el Protocolo. Sevilla: Mergablum, 2000, pàg. 19-22.
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el nom ha anat designant diferents significats, des del segell imprès o escrit que a l’An-
tiguitat servia per validar actes públiques —el protocollum llatí—, fins a definicions més 
modernes, com les que serveixen per designar els grans llibres que contenien les normes de 
govern d’una administració o d’un territori. En paraules d’Otero, en el món romà s’hauria 
anomenat protocol el segell autentificador dels documents públics, en l’Imperi Bizantí es 
designaven així els mateixos documents sobre l’Administració imperial que els dignataris 
portaven en les grans cerimònies, i ja en el regnat dels Reis Catòlics els llibres originals 
de registre de les escriptures públiques. Així, protocol hauria passat a ser el document en 
el qual s’inscriuen acords notarials i posteriorment diplomàtics, i per extensió, en l’època 
moderna, les mateixes normes contingudes que hi havia referides a l’àmbit d’actuació del 
poder5.

La dificultat d’establir una definició exacta del mot «protocol» no ha de ser obstacle per 
poder-ne estudiar el seu camp d’actuació ja que, en major o menor mesura, hi ha un cert con-
sens sobre quin és aquest àmbit. Un àmbit que, a partir de les tesis de l’expert José Antonio 
de Urbina6, segueix la següent classificació segons el col·lectiu al qui va adreçat el protocol:

• Laic o religiós.
• Civil o militar.
• Social.
• Diplomàtic.
• Empresarial.

En el cas de la present investigació, hem analitzat el protocol oficial d’una institució pública, 
per tant, s’inclouen diversos elements de la relació anterior, com ara el protocol laic (espe-
cialment en temps de la República i la transició democràtica), el protocol civil, el militar i 
el religiós (sobretot en temps de la dictadura franquista) i el protocol diplomàtic. L’adjectiu 
«oficial» s’ha afegit recentment a la paraula «protocol» però no sense polèmica, ja que tra-
dicionalment s’ha considerat que la denominació «protocol» només podia fer referència a 
aquells actes relatius o pertanyents a l’àmbit de l’Estat, donat que el subjecte del protocol 
sempre ha estat el funcionari estatal; en canvi, en els darrers temps s’han anat afegint adjec-
tius per distingir diferents tipologies de la disciplina, com acabem de veure a la classificació 
de José Antonio de Urbina, de manera que en aquests moments cal especificar sempre de 
quin tipus de protocol parlem quan utilitzem aquest mot.

El protocol anomenat «oficial» rep també el nom de «protocol d’Estat» perquè fa referència 
al corpus normatiu que regeix la conducta dels seus representants, i aquests ho són de l’apa-
rell de l’Estat. Com diu Vilarrubias, en la Administración Pública también existe para sus 

5 OTERO, M.T. Protocolo y organización de eventos. Barcelona: UOC, 2009, pàg. 27.
6 Citat a: OTERO, M.T. (2000). Op. cit., pàg. 236.
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instituciones, políticos y funcionarios su normativa, su jerarquía, su ordenamiento, que las 
eleva a la categoría de fundamentales por representar su propia imagen, su ser, su estar, sin 
cuya simbología y atributos, la Administración sería una multitud masificada de edificios, 
personas, uniformes y banderas (...)7. Segons aquest expert, és imprescindible que en qual-
sevol circumstància en la que concorrin dos o més representants públics (en actes públics o 
oficials) se segueixi una regla que respecti la igualtat jurídica que cada cos té davant les lleis. 
I el protocol és la garantia que ha de permetre el compliment d’aquesta igualtat jurídica. La 
jurista Blanca Cid afegeix que per diferenciar el protocol d’Estat del que té un ús social cal-
dria definir el primer com «aquells actes oficials la realització dels quals ve determinada per 
la necessitat d’aplicar unes disposicions legals de compliment obligat»8. 

L’adscripció del protocol a les ciències socials i el seu enfocament en termes comunicatius 
és el resultat de les investigacions i les propostes d’Otero, que considera que el protocol està 
emmarcat en el cerimonial, un sistema de comunicació que l’Estat posa en funcionament en 
els actes per relacionar-se òptimament amb els seus públics. Segons l’acadèmica, es tracta 
d’una comunicació verbal i no verbal la finalitat de la qual és ordenar l’àmbit espai-temps 
en el que actua l’emissor amb el doble objectiu de transmetre de manera fidedigna la pròpia 
identitat i, amb ella, l’equilibri de forces existent en la comunitat i, en segon lloc, generar o 
mantenir un clima favorable que permeti un desenvolupament cordial de determinats actes 
o esdeveniments especials9. 

A banda de les consideracions semàntiques del mot protocol, cal fer referència també a les 
paraules cerimonial i etiqueta. La primera, es refereix a aquells actes que tenen lloc durant una 
solemnitat i que són prescrits per llei o per costum; en aquest sentit, el cerimonial és l’aplicació 
pràctica del que mana el protocol i, per tant, està subjecte a aquest en quant al seu desplega-
ment. L’etiqueta, finalment, és l’acció d’observar el cerimonial d’un acte protocol·lari i, per 
tant, queda reservada als participants de l’esdeveniment, ja siguin els seus organitzadors o els 
seus protagonistes. L’exercici de l’etiqueta permet que persones que no tenen familiaritat entre 
elles perquè no es coneixen puguin relacionar-se de manera efectiva sense incórrer en errors. 
En contextos socials, aquesta pràctica és constant per raons òbvies i cadascú la gestiona amb 
les seves millors habilitats. En situacions presidides pel protocol oficial, en canvi, cal actuar 
sota uns paràmetres molt determinats perquè sovint les persones no només es representen a 
elles mateixes, sinó que també ho són d’una institució o organització pública.

El darrer mot que cal comentar és “majordomia”, una paraula que a Catalunya havia de-
signat històricament els serveis de protocol de les administracions públiques del país i que 

7 VILARRUBIAS, F. Tratado de protocolo nacional e internacional. Heráldica, Vexilología y Emblemática. 
Organismos Internacionales y metodología y formación. Oviedo: Ediciones Nobel, 2010, pàg. 34-35.

8	 CID,	B.	(2006)	“El	protocolo	oficial”.	Asamblea: Revista Oficial de la Asamblea de Madrid, pàg. 46.
9 OTERO, M.T. (2009). Op. cit., pàg. 17.
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va caure en desús pels volts dels anys cinquanta del segle XX, amb la irrupció del conjunt 
de tècniques denominades relacions públiques. La majordomia és l’exercici del càrrec de 
majordom i aquest, el maior domus en llatí, era el major d’una casa, és a dir, l’encarregat 
de dur-ne l’administració. Com que es tractava d’un càrrec associat al servei d’altri, només 
els estaments socials més elevats podien tenir majordoms a les seves residències, respon-
sabilitat que en època contemporània es va estendre a edificis i dependències oficials i es 
va adjudicar a servidors públics. A principis del segle XX, la majordomia d’institucions 
com l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona tenia assignades funcions bàsiques de por-
teria, manteniment i administració, però progressivament s’hi van anar incorporant tasques 
d’atenció personal, representació, missatgeria i assistència, especialment quan es tractava de 
relacionar-se amb altres representants d’administracions públiques. Als anys de la república, 
el servei de protocol de la Generalitat de Catalunya se l’anomena Oficina de Majordomia 
i Cerimonial, on la introducció de  la paraula “cerimonial” indica ja tota una sèrie d’hàbits 
vinculats a l’exercici del protocol oficial. En la documentació de l’època, el titular d’aquesta 
oficina és anomenat indistintament majordom o cap de majordomia o cap del negociat de 
majordomia, però les seves funcions, com es demostra en aquesta recerca, són exactament 
les d’un cap de protocol actual.

B. MARC CRONOLÒGIC

En la present investigació s’estudia el protocol i el cerimonial oficial de la Generalitat de 
Catalunya entre el període que va de l’any 1931 al 1981. L’inici de la recerca se situa el 14 
d’abril de 1931, quan el polític Lluís Companys va proclamar la República catalana des del 
balcó de l’Ajuntament de Barcelona, una acció que va desencadenar un devessall de procla-
macions anàlogues des de milers de consistoris catalans i espanyols i que va culminar amb 
l’adveniment de la Segona República espanyola i la fugida del rei Alfons XIII a l’exili. A 
Catalunya, les reivindicacions polítiques, sustentades sobre una voluntat popular majoritària 
expressada a les urnes, permeteren la recuperació d’una institució d’autogovern multisecu-
lar: la Generalitat de Catalunya, entitat que va ser retornada al seu emplaçament original: el 
Palau gòtic i renaixentista del centre de la ciutat; i, per primera vegada a la seva història con-
temporània, es va crear un parlament autonòmic. Aquestes dues institucions van sobreviure 
les nombroses vicissituds ocorregudes durant el període republicà, però foren novament 
abolides a la fi de la Guerra Civil. L’any 1939, doncs, el nou règim dictatorial que va sortir 
vencedor de la contesa va esborrar tot rastre de la Generalitat republicana i va retornar a l’or-
ganització administrativa provincial instituïda al segle XIX. Les anomenades diputacions 
van substituir qualsevol sistema d’autogovern anterior i, la de Barcelona, va ser ubicada no-
vament al Palau de la Plaça Sant Jaume. S’obria, per tant, un període de quatre dècades que 
acabaria amb la mort del dictador Franco, l’inici d’un període de transició i la recuperació de 
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la institució de la Generalitat i del Parlament per causa d’una combinació d’elements polítics 
i socials que pressionaven en aquest sentit. El govern provisional de Josep Tarradellas va 
durar tres anys —mentre no s’aprovava una nova constitució espanyola— i va conduir a la 
celebració de les primeres eleccions autonòmiques des dels temps de la Segona República. 
Les majories resultants a l’arc parlamentari de la cambra catalana van permetre investir el 
demòcrata-cristià Jordi Pujol com a primer president electe de la Generalitat de Catalunya 
del període democràtic recent. Al cap de pocs mesos, mitjançant un decret de la presidència, 
es publicava la primera llei de l’Estat espanyol relativa a les normes de protocol i cerimonial 
en l’àmbit català, el decret 189/1981 de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest text legal delimita, per darrere, el límit cronològic de la present recerca.

Així doncs, l’abast temporal d’aquesta investigació doctoral comprèn mig segle de la història 
del nostre país: de 1931 a 1981. Des del punt de vista de les institucions analitzades, són ob-
jecte d’estudi la Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya del període republicà; 
la Diputació de Barcelona del període franquista; i la Generalitat de Catalunya del període 
1977-1981. Com que durant aquests cinquanta anys la Generalitat i la Diputació habiten el 
mateix edifici històric del centre de la ciutat de Barcelona, hem entès que hi ha una continuïtat 
institucional, malgrat que els marcs competencials i ideològics d’una i altra administració si-
guin del tot diferents. Al títol d’aquesta recerca hi apareix només el nom de Generalitat de Ca-
talunya perquè és la institució de referència, perquè és la que ha perviscut en el temps i perquè, 
històricament, la seva seu va ser construïda per acollir-la. Prova d’això és que, malgrat que la 
Diputació de Barcelona segueix vigent, a finals dels anys vuitanta del segle passat va haver de 
cercar un nou emplaçament per ubicar-hi les seves dependències centrals ja que la Generalitat 
tenia prevalença en l’ocupació del palau de la Plaça Sant Jaume.

Des del punt de vista de l’ordenació del protocol d’Estat, l’adveniment de la República repre-
senta un canvi profund en els costums establerts fins el moment. A partir de 1931, l’abolició 
de la monarquia suposa, també, la supressió d’un protocol oficial monopolitzat pels costums 
de la dinastia borbònica, especialment pel que fa referència als títols nobiliaris, les ordres 
reials i a cossos de la noblesa. Els nous ideals republicans, fonamentats en la democràcia, 
la igualtat social i els drets civils no són compatibles amb les distincions que la monarquia 
reparteix arbitràriament entre seguidors i adeptes de la vella i la nova aristocràcia, tampoc 
amb les prebendes de què gaudeixen aquests col·lectius. S’ha dit, sense gaire fonament, que 
la República va comportar la destrucció de la tradició del protocol espanyol i que aquells 
foren anys de caos i desorientació en aquesta matèria, però cal tenir en compte que, en rea-
litat, els canvis foren mínims perquè les necessitats seguien essent tant peremptòries com 
en anteriors règims: se seguien celebrant esdeveniments oficials on hi assistien autoritats de 
rang divers i on calia una assistència professional que en regulés el desenvolupament. I això 
es va complir estrictament. El protocol republicà, doncs, existeix i, com es pot comprovar en 
aquesta tesi doctoral, a Catalunya té un desplegament perfectament regulat que, suprimida 
la reialesa, segueix aplicant la lògica del sentit comú, de la consuetud i dels costums locals. 
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I aquesta continuïtat queda reforçada pel fet que els professionals que la protagonitzen són 
pràcticament els mateixos que en el règim precedent.

La dictadura franquista, per la seva part, va restablir l’ordenament protocol·lari anterior a 
la República i no va legislar en la matèria més que per suprimir disposicions promulgades 
durant el període, com ara les referents a la bandera i l’himne nacionals. Durant tot el fran-
quisme, doncs, se segueix amb el protocol borbònic i el General Franco, ocupa el tron vacant 
en caràcter transitori, segons la Llei de Successió en la Prefectura de l’Estat, de 1947. Només 
a les acaballes del règim, quan els imperatius biològics obliguen a pensar en un relleu del 
dictador, s’aprova la primera i única disposició de caràcter general del franquisme sobre pro-
tocol oficial. Fou el Decret 1483/1968 de 27 de juny sobre Actes Oficials, just un any abans 
del nomenament del Príncep Joan Carles de Borbó com a successor de Franco a títol de rei. 
Aquest decret és la primera normativa contemporània sobre protocol, la segona serà la que 
promogui el Govern de Jordi Pujol l’estiu de 1981.

Per acabar, els següents temes no són objecte d’estudi d’aquesta investigació, tot i que me-
reixerien l’atenció d’altres futures recerques perquè no han estat mai abans examinats i, en 
ser-ho, permetrien completar allò que sí que hem analitzat a les pàgines presents. Així doncs, 
malgrat haver topat amb abundosa informació que ho hagués permès, no hem investigat 
aquestes matèries:

• El protocol i el cerimonial oficial de l’Ajuntament de Barcelona al llarg de la seva 
història.

• El protocol i el cerimonial oficial del Tribunal de Cassació de Catalunya durant 
la República.

• El protocol i el cerimonial oficial de les màximes institucions del franquisme a 
Catalunya: Capitania General de l’Exèrcit i Govern Civil.

• El protocol i el cerimonial oficial de l’Església Catòlica durant la Segona 
República, el franquisme i la transició.

Les raons de tal exclusió són, lògicament, funcionals: cal concretar un tema d’estudi i evi-
tar la dispersió i l’acreció de la tesi doctoral. És evident que els ítems esmentats tenen en 
comú que es tracta d’institucions públiques catalanes —a excepció de l’Església— i, en el 
seu moment, han estat coetànies i han col·laborat en múltiples ocasions en l’organització 
d’esdeveniments de tota mena al servei de la representació del poder, fos quin fos el règim 
vigent. Noves investigacions haurien d’enllaçar-se amb la present i oferir, a la fi, un corpus 
del protocol oficial de Catalunya a l’època contemporània.
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C. MARC METODOLÒGIC

Com hem dit anteriorment, aquesta tesi se centra en una matèria de la qual no existeixen es-
tudis previs a Catalunya; no hi ha publicacions ni cap tipus d’investigació que hagi explicat, 
ni tan sols superficialment, la història contemporània del protocol oficial català. És un camp 
absolutament verge i, per aquest motiu, hem tingut la màxima llibertat per abordar-lo des 
de la perspectiva que s’adeqüés millor als nostres gustos, capacitats, objectius o preparació; 
precisament, aquesta no ha estat la primera recerca històrica que dúiem a terme i hem aplicat 
aquells recursos i aquelles estratègies que hem assajat en anteriors investigacions qualitati-
ves efectuades en contextos acadèmics i professionals previs.

A continuació es fa relació i exposició dels mètodes emprats en la present recerca, així com 
de les tècniques d’extracció i contrastació d’informació aplicades per acabar bastint el dis-
curs que s’estén al llarg de les pàgines d’aquesta tesi. La màxima que sempre ha regit el tre-
ball ha estat la de crear un nou coneixement que permetés comprendre millor el nostre passat 
i el nostre present, i donar-li forma de la manera més entenedora possible. I aquest procés ha 
estat efectuat tenint molt presents totes les investigacions anteriors i posant tota l’atenció en 
enllaçar les nostres descobertes amb els discursos científics publicats fins el moment actual. 
Tot el procediment ha seguit els següents passos:

1. Definició del tema d’estudi. 

La idea inicial era prendre el Decret 189/1981 de protocol i cerimonial en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya com a punt de partida i recopilar tots aquells elements històrics, 
polítics i ideològics que haguessin conduit fins la seva redacció. Es tractava d’analitzar les 
motivacions que van permetre fer aquest text legal i posar-les en relació amb el context de 
l’època des dels màxims punts de vista possibles. Aquesta llei tenia la particularitat que era 
la primera normativa a tot l’Estat espanyol que regulava les qüestions del protocol oficial 
d’una administració pública des de la fi del franquisme. 

Però en veure que el text era, fins a cert punt, una refosa d’una llei anterior, el decret 
1483/1968, publicat durant el franquisme, quedava clar que, més que un punt de partida, el 
decret de la Generalitat podia ser un punt d’arribada, motiu pel qual el treball va prendre una 
altra dimensió: es podia estudiar el protocol de la moderna Generalitat de Catalunya i de la 
institució precedent, la Diputació de Barcelona, des del mandat de Juan Antonio Samaranch 
fins un dels esdeveniments protocol·laris més importants que han tingut lloc a Catalunya en 
els darrers temps, la celebració dels Jocs Olímpics de Barcelona de l’any 1992. La recerca 
va iniciar-se en dues direccions: cap el passat i cap el futur de la data esmentada: l’any 1981. 
Una de les suposicions d’inici era que el mandat de Joan Antoni Samaranch al capdavant 
de la Diputació de Barcelona—pel seu caràcter i per la seva formació acadèmica interna-
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cional— havia estat determinant en la renovació del protocol i el cerimonial oficial de la 
corporació provincial, predecessora de l’actual Generalitat. Per això el títol inicial de la tesi 
(Protocol i cerimonial oficial a Catalunya 1973-1992) fixava la data d’inici en el moment en 
que Samaranch fou escollit President de la Diputació. L’altra hipòtesi era que els Jocs Olím-
pics de 1992 havien estat l’esdeveniment protocol·lari més important del període anomenat 
democràtic i, per tant, podia marcar el límit cronològic de la investigació. L’abast cronològic 
comprenia dues dècades transcendentals de la història del país i permetia fer un exercici 
comparatiu de dos períodes històrics, el franquisme i la democràcia, des d’un mateix context 
físic, el Palau de la Generalitat.

En començar la recerca documental per mirar d’identificar les bases històriques de la pràcti-
ca del protocol oficial de la Diputació de Barcelona del tardofranquisme ens vam trobar amb 
què algun arxiu, essencialment el de la corporació provincial, tenien molta informació, però 
incompleta; a més, com a resultat de pertànyer a un període dictatorial, era essencialment 
homogènia i molt repetitiva. Per altra banda, vam comprovar que la presidència de Sama-
ranch no havia aportat massa res a la qüestió que ens ocupa, sinó que havia estat continuista, 
com totes les anteriors. El treball exploratori, doncs, va portar a retrocedir als primers anys 
del franquisme, moment en el qual vam topar amb una documentació que no esperàvem a 
l’arxiu provincial: tots els expedients de l’oficina de majordomia i cerimonial que s’havien 
conservat de la Generalitat republicana. 

La descoberta permetia, ara sí, traçar una línia argumental del protocol oficial català entre 
tres períodes aparentment molt diferenciats com eren la Segona República, el franquisme i la 
transició democràtica. En aquest moment, doncs, vam establir la cronologia definitiva de la 
recerca doctoral. La investigació començaria l’any 1931 amb la proclamació de la República 
a Catalunya i acabaria cinquanta anys més tard en motiu de la publicació de l’esmentat de-
cret de protocol al mateix lloc, el Palau de la Generalitat. Aquesta cronologia rodona —mig 
segle— permetia descriure i comparar l’exercici professional dels tècnics catalans de proto-
col oficial durant els anys apassionants i convulsos de la República, també durant la llarga i 
fosca dictadura feixista, per acabar amb el restabliment de la Generalitat just a l’inici de la 
transició democràtica. A més, aquesta finestra temporal donava la possibilitat de demostrar 
les continuïtats i ruptures que s’havien produït en un període absolutament transcendental 
de la història del nostre país i explicar l’estat actual del protocol i el cerimonial oficials a 
Catalunya, quelcom que cap investigació anterior ha fet. A més, la intenció metodològica 
primigènia de combinar les fonts documentals amb fonts orals exhortava a apressar la recer-
ca i a prioritzar els testimonis d’una època que, per raons biològiques, podien desaparèixer 
abans. L’estudi, doncs, del període 1981-1992 i més enllà el deixàvem per a futurs treballs 
post-doctorals, si s’esdevenen.
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2. Recerca de dades.

Des d’un bon inici vam tenir clar que aquesta investigació havia de fonamentar-se en tres 
fonts d’informació: arxius, bibliografia i testimonis vius. Es tractava de fer una tasca des-
criptiva ingent, ja que no s’havia fet abans, i per això calia combinar les dades obtingudes 
d’aquests tres recursos. En primer lloc, vam començar per tractar el període al voltant de 
1981, per això vam recórrer al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, 
que és un arxiu sense catàleg ni inventari on no ens van poder oferir cap document relatiu 
al decret 189/1981, motiu pel qual ens va adreçar a l’Arxiu Nacional de Catalunya, d’on 
tampoc vam obtenir cap dada rellevant d’aquesta època. Alhora, vam trucar a la porta del 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, però no hi consta cap fons que aporti informa-
ció addicional als textos legals que publica periòdicament; també vam consultar els serveis 
bibliogràfics i arxivístics del Parlament de Catalunya per conèixer si hi havia hagut algun 
treball parlamentari previ d’alguna comissió en relació al decret 189/1981. En aquest cas 
tampoc vam trobar cap document al respecte.

Simultàniament vam iniciar una recerca arxivística, diguem-ne, ortodoxa, a l’Arxiu General 
de la Diputació de Barcelona, ubicat al recinte de la Maternitat. A l’inventari d’aquest arxiu 
vam localitzar una sèrie sobre majordomia i cerimonial que arriba fins el darrer quart del 
segle XIX, aproximadament. Aquesta ha estat la font principal d’informació per aquesta tesi 
i una de les més valuoses. A l’inici vam anar reculant en el temps, des del retorn de Tarra-
dellas, l’any 1977, a la presa de possessió de Samaranch, el 1973. Després, vam constatar 
que els expedients de majordomia i cerimonial tenien una certa entitat i vam creure neces-
sari remuntar-nos fins l’any 1939 per entendre el període franquista. No ens esperàvem que 
d’aquella data també hi hagués documentació republicana, però ara ja sabem que un bon 
gruix dels arxius de la Generalitat de Catalunya els custodia, paradoxalment, la Diputació 
de Barcelona. 

Per curiositat i per l’interès evident que tenia aquella informació vam revisar tots els expe-
dients del període republicà mentre anàvem contemplant la possibilitat d’incloure també 
aquest període a la tesi doctoral, com així ha estat. L’arxiu de la Diputació té un horari 
extremadament restringit —de 10h a 14h, de dilluns a divendres— i unes normes estrictes, 
carregoses i inoperants de consulta de la documentació, extrem que alenteix el treball fins a 
l’exasperació; al mateix temps, hi ha grans restriccions en la reproducció de documents i, per 
acabar-ho d’adobar, un nombre significatiu d’expedients que es descriuen a l’inventari han 
desaparegut físicament de les unitats d’instal·lació. L’inventari no està actualitzat i tampoc 
hi ha catàleg. Per posar un exemple, el cas més flagrant són els plecs de documentació de les 
visites del General Franco a Barcelona, però també alguns expedients de personal. Per altra 
banda, la pàgina web és molt bàsica i pràcticament res està digitalitzat.
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Tenint en compte que la nova cronologia de la tesi anava de 1931 a 1981, calia consultar 
dos arxius obligatòriament: l’Arxiu Nacional de Catalunya i l’Arxiu Montserrat Tarradellas 
i Macià. El primer havia de servir per recuperar informació del Parlament de Catalunya del 
període republicà, la documentació del qual s’havia perdut gairebé en la seva totalitat fins el 
descobriment, l’any 2000, dels papers del Mas Perxés, un valuós aplec de l’arxiu de la cam-
bra catalana traslladat a aquesta masia de l’Alt Empordà durant la fugida de les autoritats 
republicanes a la fi de la Guerra Civil. La consulta tampoc és fàcil: s’han de passar diversos 
filtres i cal fer una reserva online de la documentació abans de desplaçar-te a l’arxiu, sense 
saber si els expedients sol·licitats són extensos o no. Pel que fa la web, permet fer cerques 
telemàtiques, però hi ha bastants errors de descripció dels documents fotogràfics, així com 
faltes d’ortografia.

L’altre arxiu, el de Josep Tarradellas, és de visita obligada per qualsevol estudiós de la Re-
pública, l’exili i la transició, motiu pel qual vam consultar-lo repetides vegades al llarg dels 
anys de la present recerca. Desplaçar-se fins a Poblet és un gran maldecap pels investiga-
dors, també ho són els horaris restringits de l’arxiu i una pàgina web que ofereix poquíssima 
informació. En canvi, tots aquests entrebancs queden parcialment compensats per la diligèn-
cia i l’amabilitat del personal que hi treballa.

Altres centres documentals han estat fonamentals en tant que han permès fer cerques en lí-
nia de fitxers textuals i fotogràfics imprescindibles per complementar les dades trobades als 
arxius esmentats. Són l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, que aplega diversos 
arxius virtuals, les hemeroteques de diaris com La Vanguardia i l’ABC, i l’Arxiu de Revistes 
Catalanes Antigues de la Biblioteca de Catalunya. Aquests recursos són molt preuats en tant 
que permeten un accés directe a documentació digitalitzada les vint-i-quatre hores del dia 
en qualsevol moment de l’any; alhora, el fet de tenir motors de cerca agilitza moltíssim la 
localització de paraules o noms concrets. En contrapartida, els cercadors no sempre encerten 
perquè les tipografies originals poden estar en mal estat, al mateix temps que eliminen gai-
rebé completament les troballes accidentals que es produeixen amb el contacte directe amb 
les fonts en el treball presencial d’arxiu.

En darrer terme, per l’experiència que tenim en la tècnica de les fonts orals i el tractament 
d’aquest tipus de recurs, una part important de la recerca s’ha fonamentat en entrevistes en 
profunditat amb testimonis directes i indirectes de la matèria estudiada. Així, vam poder 
fer entrevistes telefòniques i presencials amb descendents d’alguns dels actors principals 
del període republicà i franquista per tal d’anar una mica més enllà de la documentació 
textual. També vam poder entrevistar a protagonistes directes dels fets històrics descrits, 
informants nascuts entre 1921 i 1946. Concretament, foren entrevistats l’economista Josep 
Maria Bricall, un dels “homes del president” Tarradellas; l’actriu Montserrat Carulla, que 
va coincidir amb el matrimoni Costa Vilanova a Port de la Selva l’any 1970; Montserrat 
Catalan, secretària del president Tarradellas en el seu retorn de l’exili i actual directora de 
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l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià; els germans Jaumà Costa, néts de Dalmau Costa, 
cap de protocol del Parlament de la República, actualment residents a Mèxic i Anglaterra; 
Matilde Rubí i Juan José Egozcue, filla i nét respectivament d’Antoni Rubí, cap de proto-
col de la Generalitat republicana; Francesc Galmés, tècnic de protocol de la Diputació de 
Barcelona durant la transició; Fernando Lizcano de la Rosa, fill del cap de protocol de la 
Diputació de Barcelona en el darrer franquisme i els primers mesos del Govern Tarradellas; 
Pere Portabella, cineasta, polític i organitzador dels actes de rebuda al president Tarradellas 
l’any 1977; Raúl Rancé, tècnic de protocol de la Diputació de Barcelona durant la transició; 
i Felio Vilarrubias, tècnic de protocol de la Diputació de Barcelona entre 1940 i 1986. 

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Felio Vilarrubias, Pere Portabella, Montserrat 
Catalan i Raúl Rancé.

En quatre casos —Catalan, Portabella, Rancé i Vilarrubias— vam fer una entrevista en vídeo 
perquè fou possible, perquè hi accediren i perquè qualsevol recerca que es fonamenti en l’ús 
de les fonts orals no pot deixar de banda tota la informació no verbal que es transmet en una 
conversa i que una gravadora d’àudio no recull. Així mateix, l’evolució tecnològica dels 
darrers temps ha abaratit els equips audiovisuals i n’ha simplificat el funcionament, raons 
de més per fer-ne ús en la recollida de testimonis orals. Les entrevistes enregistrades han 
permès afegir elements connotatius importants al text de la tesi per bé que tot investigador 
ha de tenir present que el contingut d’aquestes converses sempre és subjectiu i, per tant, ha 
de ser contrastat invariablement amb altres fonts històriques.

Com succeeix en qualsevol recerca amb testimonis, només un informant va declinar parti-
cipar en la investigació: fou el grup format pels descendents del primer cap de protocol de 
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la Diputació de Barcelona durant el franquisme, José Pascual del Pobil, que no van acceptar 
les diverses invitacions que els vam oferir per contrastar les dades biogràfiques que havíem 
recollit del seu avantpassat.

3. Identificació dels elements principals.

La feina més ingent de tot el procés ha estat la que tenia a veure amb la descripció de tots els 
elements relatius al títol de la tesi durant el període escollit. La manca d’estudis previs sobre 
la història del protocol català feia impossible anar gaire lluny en l’anàlisi interpretativa ja 
que primer calia identificar i donar nom als principals ítems del tema investigat. En aquest 
sentit, doncs, ha calgut seguir un treball minuciós de detecció d’indicadors, d’interpretació 
dels mateixos i de descripció. Seguidament, s’han posat en context tot comparant-los i inte-
grant-los als discursos historiogràfics de la bibliografia seleccionada.

El següent pas va consistir en detectar les constants de cada període estudiat i les seves 
característiques. Aquestes constants tenien a veure amb l’articulació d’oficines de protocol 
professionalitzades en la República, el franquisme i la transició; també tenien a veure amb 
l’existència d’un funcionariat especialitzat que treballava directament al servei dels repre-
sentants dels poders públics analitzats; amb l’ús que el poder polític feia d’aquests serveis 
per projectar-se públicament; i amb les diferents denominacions que aquesta praxis profes-
sional rebia, ja fos majordomia, cerimonial, protocol o relacions públiques.

4. Recerca bibliogràfica.

La present investigació se circumscriu en la disciplina del protocol oficial, un terme que, 
tant en la investigació científica, com en els àmbits jurídics, diplomàtics i cerimonials, fa 
referència tant als principis, criteris i pautes que és necessari establir prèviament per tal 
que un procés es desenvolupi a la perfecció, com a la descripció processual en sí mateixa. 
Aquesta definició, manllevada de l’acadèmica Maria Teresa Otero10, s’aplica també a la tas-
ca que duen a terme milers de professionals que treballen a cadascun dels diferents graons 
de l’administració pública, des de les corporacions locals fins a la Casa Reial. En aquest 
sentit, l’exercici del protocol com a professió està perfectament regulat i, cada vegada més, 
recolzat per un nombre creixent d’universitats que aposten per donar cobertura acadèmica a 
aquesta sortida laboral.

Al mateix temps, però, la disciplina del protocol a Espanya ha intentat dotar-se d’un marc 
teòric que, fins fa pocs anys, era inexistent. La problemàtica permanent d’aquesta àrea del 
coneixement ha estat la manca de treballs acadèmics que permetessin bastir una estructura 
epistemològica a partir de la qual definir clarament en quin context es trobava i amb quines 

10 OTERO, M.T. (2000). Op. cit., pàg. 375.
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altres matèries convivia. Els professionals del protocol han produït històricament un nombre 
considerable de publicacions sobre el protocol i el cerimonial oficial, però en cap d’elles 
s’aprofundia suficientment en els fonaments científics de la disciplina. Eren, doncs, llibres 
pràctics basats en l’experiència adquirida i pensats per orientar altres tècnics  en l’exercici 
de la professió.

L’esmentada professora de la Universitat de Sevilla, María Teresa Otero Alvarado, ha estat, 
d’ençà de la publicació de la seva tesi doctoral l’any 2000, la principal teòrica de la discipli-
na i els seus treballs són els més sistemàtics i fonamentats, alhora que reconeguts per altres 
investigadors. Otero ha basat la seva obra teòrica en la història del protocol, la vinculació 
del mateix amb la comunicació social i els lligams del protocol amb les modernes relacions 
públiques. També ha estat la primera en identificar els autors històrics més rellevants i les 
diferents escoles doctrinals del protocol espanyol de les darreres dècades  del segle XX, que 
són:

• L’escola tradicional diplomàtica (Serres, Gandouin, Tristany).
• El dret (López-Nieto).
• La història (Martínez-Correcher, Vilarrubias, Domínguez-Adame).
• L’antropologia (Radic).
• La comunicació en qualsevol de les seves facetes (Pumar, Blanco Villalta, 

Noguero, Laforet, Marín Calahorro)11.

Menció a part mereix el tècnic de protocol, escriptor, historiador i professor Felio Vilarru-
bias, pel fet d’haver col·laborat directament en la present tesi doctoral i perquè, altrament, té 
el mèrit de ser el primer en començar a elaborar textos teòrics sobre el protocol a Espanya. 
La seva obra s’ha centrat en les fonts jurídiques del protocol oficial, en els orígens històrics 
de la disciplina i en els seus fonaments simbòlics. També es destaca pel gran esforç esmerçat 
en sistematitzar la llarga tradició del protocol i el cerimonial de l’Estat i posar-la en el paper 
per difondre-la arreu; alhora, Vilarrubias ha treballat incansablement per elaborar i divulgar 
el corpus del dret premial espanyol, i també ha dedicat moltes pàgines a reivindicar disci-
plines auxiliars del protocol, com són l’heràldica, la vexil·lologia i l’emblemàtica, per tal 
d’explicar-ne el seu poder simbòlic. L’autor barceloní, per la seva condició de funcionari de 
l’administració estatal, ha estat sempre molt sensibilitzat amb el subjecte del protocol, és 
a dir, amb el treballador públic, aquell que serveix els representants de les institucions per 
garantir el seu correcte funcionament i per aconseguir el màxim relleu dels actes públics o 
privats que organitza.

Al llarg de la seva extensa trajectòria professional, Vilarrubias es va dedicar en cos i ànima a 
servir els diferents representants públics pels quals va treballar, des de la Diputació de Bar-

11 OTERO, M.T. (2009). Op. cit., pàg. 58.
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celona, fins la Casa Reial. La seva voracitat lectora i un gran interès per la història el van dur 
a fer algunes incursions en arxius per reconstruir passatges del protocol català d’èpoques an-
tigues, però foren iniciatives que, malauradament, no tingueren continuïtat12. La seva abun-
dosa obra escrita està farcida de referències històriques i literàries fruit d’una lectura ingent 
i d’una memòria prodigiosa, però no s’hi entreveu l’aplicació d’una metodologia que estigui 
ben connectada a l’objecte d’estudi, sinó que són textos on s’hi aboquen, com hem dit, una 
quantitat vastíssima de coneixements adquirits al llarg de molts anys d’exercici professional.

Bona part de la literatura específica sobre el protocol espanyol, com hem dit, és molt tèc-
nica i està orientada principalment a donar servei als seus especialistes o a aquells que s’hi 
interessen des de la praxis professional. Aquestes monografies, però, tenen grans mancan-
ces a l’hora de bastir un relat científic perquè són meres transcripcions de normatives o de 
costums, però no investiguen en profunditat temes relatius al protocol, de manera que quan 
intenten abordar aspectes teòrics, ja siguin històrics, filosòfics o d’altra mena, acaben essent 
molt superficials i, molt sovint, gens documentades. Els articles científics mereixen una 
menció a part: són investigacions originals que es publiquen sota l’empara d’institucions 
universitàries o societats científiques i que poden oferir dades de millor qualitat. En trac-
tar-se, però, de temes molt específics o locals, no hem trobat cap que ni tan sols s’acosti al 
tema de la present recerca.

Pel que fa la literatura gris, existeixen algunes tesis doctorals, molt poques, que han tractat 
algun tema relatiu al protocol oficial espanyol. La de Elizabeth Castillero, de la Universitat 
de Málaga, codirigida per Antonio Castillo i l’esmentada Maria Teresa Otero, ofereix una 
bona anàlisi del cerimonial oficial durant el franquisme i, per aquest motiu, el treball que 
presentem en aquestes pàgines és complementari al seu. Una altra recerca a tenir en compte 
és la de María del Carmen Martínez, dirigida per Juan Luis Manfredi Mayoral de la Univer-
sitat de Sevilla, on s’investiga sobre el protocol com a eina de comunicació al llarg de la his-
tòria. En ambdós casos, es treballa sota el paraigua teòric d’Otero pel que fa la inclusió del 
protocol en el món de la comunicació social. En tercer lloc, cal esmentar la tesi de Manuel 
Casado, que ofereix una perspectiva històrica i jurídica del protocol de les Corts espanyoles 
des de la seva creació a principis del segle XIX fins el moment present.

La present tesi doctoral analitza la història del protocol català i, per aquest motiu, és també 
una investigació sobre la història contemporània de Catalunya, des de la República fins la 
transició democràtica. Donat el fet que en les monografies d’història no es fa gairebé cap 
referència a qüestions de protocol ni de cerimonial oficial, ha calgut pentinar la literatura 
especialitzada a la recerca de petits indicadors que permetessin construir un discurs fona-
mentat sobre qüestions com la imatge pública dels polítics, la representació del poder, l’or-

12 Es tracta de dos articles sobre els macers i el cerimonial de la Diputació apareguts a la Revista San Jorge i 
referenciats	a	la	bibliografia	d’aquesta	recerca.
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ganització dels actes multitudinaris, els gustos i les preferències personals dels polítics, les 
seves relacions interpersonals, els símbols del poder, les pràctiques polítiques tradicionals i 
les de nova creació, les seus del poder polític, les festivitats, la gastronomia dels àpats ofi-
cials, la vestimenta i els codis d’etiqueta, la diplomàcia, les relacions amb la premsa i amb 
altres públics, i tots aquells elements que no interessen a les recerques ortodoxes sobre his-
tòria però que, aplegats, han permès bastir aquest un estudi original i inèdit. Aquesta recerca 
intenta omplir un buit de coneixement que, fins el moment, ha restat inexplorat per raons 
diverses: no s’ha donat prou valor a l’objecte d’estudi com per considerar-lo digne d’una 
investigació; els experts que coneixien molt bé la pràctica professional del protocol oficial 
no tenien la preparació i/o el temps per abordar una recerca d’aquest tipus; o bé és una àrea 
del coneixement massa desconeguda com per despertar l’interès de l’acadèmia.

Aquesta no és una tesi feta per un historiador, per això hem hagut d’anar amb peus de plom 
a l’hora d’escollir les fonts d’informació bibliogràfica —en alguns casos molt abundosa en 
relació als anys estudiats—, tractar-ne adequadament el contingut i redactar el cos central 
de la investigació. Per analitzar el període republicà hem recorregut a obres clàssiques com 
la Història de la proclamació de la República a Catalunya (1977) de Ferran Soldevila, La 
Catalunya populista. Imatge, cultura i política en l’etapa republicana (1982), d’Enric Uce-
lay, el segon volum de la recent monografia, La segona república a Catalunya. Un país en 
tensió (1934-1936), dirigida per Jordi Cassassas (2015), però sobretot hem investigat en les 
biografies dels presidents de la Generalitat per intentar extreure’n aquells detalls que interes-
saven a la present recerca; sobre Francesc Macià hem anat als textos d’Enric Jardí, Francesc 
Macià: President de Catalunya (1981), Enric Ucelay, Francesc Macià: una vida en imatges 
(1984), a les memòries de la seva filla redactades per Zeneida Sardà en el volum Macià vist 
per la seva filla Maria (1989) i al text d’Ismael Pitarch, El president Macià i el Parlament 
de Catalunya (2009). 

Sobre Lluís Companys hem consultat el llibre de Josep Maria Poblet, Vida i mort de Lluís 
Companys (1976), el capítol d’Heribert Barrera a Lluís Companys. Trajectòria d’un pre-
sident (1990), les obres enciclopèdiques dirigides per Josep Maria Solé que duen per títol 
Història de la Generalitat de Catalunya u dels seus presidents: 1714-2003 (2003), Lluís 
Companys: president de Catalunya: biografia humana i política: 1931-1940 (2005) i textos 
que parlen indirectament d’ell, com ara les obres completes de Manuel Azaña en l’edició de 
Santos Juliá (2008). 

Entre els presidents Macià i Companys emergeix la figura de Josep Tarradellas que, en el 
període republicà, serà determinant en la configuració de la imatge pública de les màximes 
institucions d’autogovern de Catalunya, com són la Generalitat de Catalunya, la seva pre-
sidència i el Parlament. En aquest sentit, ha estat de molta ajuda la tesi doctoral de Joan 
Esculies (2012), Josep Tarradellas (1899-1936): dels orígens a la Guerra Civil, dirigida per 
Enric Ucelay, en tant que identifica una sèrie de factors clau en la estratègia comunicativa 
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de la Generalitat republicana durant els temps que Tarradellas va formar part del seu go-
vern. També hem examinat les semblances biogràfiques d’Ernest Udina, Josep Tarradellas, 
l’aventura d’una fidelitat (1977), l’assaig d’Oriol Malló, Tarradellas, un segle de catalanis-
me (2003), i Josep Tarradellas: 1899-1988 (2010), de Pep Martí. Pel que fa l’obra política 
del de Cervelló, ens hem documentat amb llibre de Josep Maria Sanahuja, Les Conselleries 
de Governació i Justícia de la Generalitat de Catalunya: 1931-1934 (1992), i amb els ex-
haustius volums dirigits per Francesc Bonamusa que es titulen Generalitat de Catalunya: 
obra de govern 1931-1939 (2006). L’apunt crític ens l’ha donat la monografia de Josep Be-
net, El president Tarradellas en els seus textos (1954-1977) (1992).

Altres llibres del període, com ara El catalanisme d’esquerra (1928-1936), de Joan B. Culla 
(1977), o el llibre sobre els Fets d’Octubre, de Manel López (2013), han servit per compro-
var detalls sobre la participació de determinats protagonistes del nostre relat en els esdeve-
niments que s’hi descriuen. Finalment, pel que fa la història dels mossos d’esquadra com 
a guàrdia presidencial, ha estat de lectura obligada el llibre institucional de Pere Anguera i 
altres autors, Mossos d’esquadra: història i present (2005), a banda dels treballs anteriors 
de encapçalats per Núria Sales, Els mossos d’esquadra (1981); i per conèixer la situació 
del cos policial durant el franquisme és de molt interès la monografia de Manel Risques, 
Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió sobre els mossos d’esquadra a 
la postguerra (2003).

Del període de la dictadura franquista hem utilitzat clàssics de referència com l’informe de 
Josep Benet, Catalunya sota el règim franquista (1973), o Els anys del franquisme, de Josep 
Maria Colomer, Josep Maria Ainaud i Borja de Riquer (1978). També ens han estat útils 
obres generals com les col·leccions dirigides per Josep Maria Solé (2005), El franquisme a 
Catalunya (1939-1977) o la Història del franquisme a Catalunya (2006), de Martí Marín. 
Però sobretot, ha estat una referència permanent el tercer volum de la Història de la Dipu-
tació de Barcelona, dirigida per Borja de Riquer (2007), especialment el capítol de Carme 
Molinero i Pere Ysàs, ja que ens ha permès tenir una panoràmica general del moment i, 
alhora, contextualitzar tota la documentació que anàvem consultant a l’Arxiu General de la 
Diputació de Barcelona.

Per documentar-nos sobre els anys de la transició democràtica ens hem interessat gairebé 
exclusivament pels llibres que tractaven l’operació retorn de Josep Tarradellas; així, hem es-
tudiat Una vida entre burgesos (1993), memòries de Manuel Ortínez, el Ja sóc aquí (1999), 
obra pòstuma de Tarradellas, I de sobte, Tarradellas, records del periodista Carles Sentís 
(2002), el treball historiogràfic La fi del silenci (2003), de Jaume Sobrequés, i Memòria d’un 
silenci (2003), de Josep Maria Bricall. No obstant això, per entendre l’exercici del protocol 
oficial en aquests anys d’impàs hem d’afegir l’assaig biogràfic que Esteve Riambau va fer de 
l’històric tècnic de protocol de la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona, Francesc Galmés, 
intitulat El poder de les formes (2011). Aquest text és, ara per ara, l’únic que s’ha publicat 
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on es fa una aproximació a la història del protocol català en el darrer quart del segle XX. La 
lectura d’aquest llibre va ser l’espurna que va encendre el foc d’aquesta recerca doctoral i és 
per això que té una significació especial per l’autor de la mateixa.

5. Interpretació i redacció del text.

El procés d’interpretació i redacció de la tesi ha estat gairebé simultani en tant que a mesura 
que anàvem desgranant conclusions a partir de l’anàlisi de la documentació, les posàvem 
per escrit. Una de les primeres accions fou la reconstrucció biogràfica dels cinc caps de 
protocol de la Generalitat i del Parlament de Catalunya durant el període estudiat. Aquests 
personatges, autèntics pals de paller de la professió en cada moment històric, eren un refe-
rent a tenir en compte en el procés d’anar composant la resta d’elements que giraven al seu 
voltant en l’exercici de la seva professió. En tractar-se, a més, d’un treball de reconstrucció 
històrica, vam dur a terme tot el procés d’escriptura seguint el fil cronològic de la tesi, és a 
dir, començant pels anys republicans, prosseguint en el franquisme i acabant a la transició 
democràtica. Aquests tres períodes històrics, altrament, van determinar d’una manera na-
tural l’estructura de la tesi en tres grans capítols o apartats. Aquesta divisió clàssica també 
permetia l’accés directe a determinada informació en futures consultes i evitava repeticions 
al llarg del redactat.

Com que el fil conductor de tot el text era la institució resident al Palau de la Generalitat, els 
subapartats de cada capítol van venir determinats pels mandats de cadascun dels presidents 
de les dues institucions que han habitat aquest palau en el segle XX, ja fos la Generalitat 
de Catalunya o la Diputació de Barcelona. Aquestes presidències, la més llarga de les quals 
fou la de Joaquín Buxó de Abaigar (1949-1967), determinen l’exercici del protocol oficial 
perquè les oficines encarregades d’aquest servei sempre van estar associades directament als 
gabinets de la presidència, fos quin fos el període històric i el color dels governants. Per tant, 
entre 1931 i 1981 van dirigir aquestes institucions una desena de presidents —sense tenir en 
compte mandats sobrevinguts o circumstancials— que, en alguns casos, van marcar un estil 
propi en la manera d’exercir el protocol oficial dels seus equips respectius.

L’extensió dels capítols no només va venir determinada per la durada cronològica del pe-
ríode històric que s’hi tractava, sinó per la densitat i la complexitat dels esdeveniments a 
descriure. És per això que el primer i el segon capítol tenen un nombre similar de pàgines, 
malgrat que la República dura uns sis anys i el franquisme trenta-nou. També cal tenir en 
compte que la dictadura va fer bandera de l’immobilisme i la continuïtat. El tercer capítol és 
més breu perquè descriu fets ocorreguts durant un espai de temps de tan sols quatre anys, i 
perquè se centra en esdeveniments històrics molt concrets i no pas en el dia a dia de la ins-
titució estudiada.
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D. OBJECTIUS

En una investigació sobre una àrea inexplorada del coneixement cal partir d’uns objectius 
força genèrics. A continuació s’especifica l’objectiu general d’aquesta tesi i, després, els 
específics.

1. Objectiu general: 

• Estudiar el protocol i el cerimonial oficial de la Generalitat de Catalunya entre 
1931 i 1981.

2. Objectius específics:

• Descriure la pràctica del protocol oficial al Palau de la Generalitat entre 1931 i 
1981.

• Comprovar el grau de relació existent entre les oficines de protocol i les instituci-
ons a les que donaven servei.

• Posar nom als principals professionals del protocol oficial de les màximes institu-
cions públiques de Catalunya.

• Analitzar la formació acadèmica i intel·lectual dels professionals del protocol ca-
talà durant el període estudiat.

• Ubicar els serveis de protocol en els organigrames administratius de les instituci-
ons estudiades.

• Trobar indicadors qualitatius per mesurar el nivell d’interès dels polítics catalans 
en relació a la representació pública del poder.

• Identificar les estratègies de comunicació política exercides pels representants 
públics a través dels seus equips de protocol.

• Identificar i descriure les principals cerimònies organitzades pel poder polític del 
Palau de la Generalitat. 

• Descriure els elements no verbals de representació del poder.
• Examinar tots els antecedents que van conduir a la redacció del decret 189/1981 

de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya.
• Comparar el decret 189/1981 amb legislacions anteriors.
• Contactar amb els testimonis històrics directes de l’exercici del protocol oficial a 

Catalunya durant el període estudiat.
• Contextualitzar la pràctica del protocol oficial a Catalunya amb el marc històric 

de cada moment.



34

E. PREGUNTES D’INVESTIGACIÓ

Aquesta recerca doctoral s’ha basat en una sèrie de preguntes i sub-preguntes a les quals 
ha intentat donar resposta. A continuació es formulen aquestes qüestions i les preguntes 
secundàries que se’n deriven.

Pregunta principal: 

• Existeix un protocol oficial de la Generalitat de Catalunya entre 1931 i 1981?

Preguntes secundàries: 

• Com s’organitzava el protocol oficial de la Generalitat de Catalunya entre 1931 
i 1981?

• Existien professionals del protocol formats i qualificats adequadament?
• Qui eren aquests professionals del protocol?
• Per a qui treballaven aquests professionals del protocol?
• Com sabem que exercien una professió singularitzada?
• Quina era la seva qualificació professional?
• Quines tècniques utilitzaven aquests professionals del protocol?
• En quines normatives legals es basaven aquests professionals del protocol?
• El nou Parlament de Catalunya també compta amb aquests professionals?

Pregunta principal:

• Com fou el protocol oficial a Catalunya durant la República? I durant el fran-
quisme? I durant la transició?

Preguntes secundàries:

• Hi ha diferències en la pràctica del protocol oficial entre cada període històric o 
cada règim polític?

• Quins canvis i quines continuïtats es produeixen en l’exercici del protocol oficial 
en un període o en un altre?

• Es pot parlar d’un protocol oficial “republicà”, “franquista” o “democràtic”?
• Quines lleis van regular el protocol oficial a cada moment?



35

Pregunta principal:

• El protocol oficial és una eina al servei del poder polític?

Preguntes secundàries:

• Quin ús han fet del protocol oficial els representants de les institucions políti-
ques radicades al Palau de la Generalitat entre 1931 i 1981?

• El Palau de la Generalitat ha estat, en ell mateix, un símbol de poder utilitzat 
en favor del protocol oficial?

• De quina manera el patrimoni arquitectònic és utilitzat per comunicar el poder 
polític?

• Els professionals del protocol tenen adscripció política?
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1.  
EL PROTOCOL OFICIAL DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA (1931-1939)
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1.1.  
ANTECEDENTS: LA DIPUTACIÓ DE LA DIC-
TADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

13 AGDB. Memòria 1928, pàg. 72-73.

Abans d’obrir el capítol del protocol oficial de la Generalitat republicana és convenient fer 
un apunt de la documentació generada pels funcionaris encarregats del cerimonial a la Di-
putació del període anomenat “primorriverista”. El fet és que en la consulta dels lligalls que 
es conserven a l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona, al recinte de la Maternitat, els 
expedients de l’esmentat període apareixen barrejats amb els de l’època republicana. Durant 
la tasca de revisió d’aquests documents, doncs, s’observen una sèrie de constants que seria 
bo apuntar —tot i que la dècada dels anys vint s’escapa del marc cronològic d’aquesta recer-
ca— per tal de contextualitzar millor la narració dels fets relacionats amb la majordomia i el 
cerimonial de la resta del segle XX. Les dades són les següents:

1. La Diputació de Barcelona d’aleshores comptava amb una oficina de protocol que pres-
tava servei a la presidència de la corporació i que s’anomenava “Oficina Mayordomía y 
Cerimonial”. Aquesta agència formava part de l’estructura administrativa de la Secretaria de 
la Diputació de Barcelona, en paritat jeràrquica amb unitats com el registre d’entrada, l’arxiu 
o el servei mèdic.

2. Els actes que organitzava l’oficina de majordomia i cerimonial dels anys vint estigueren 
marcats, como no podia ser d’altra manera, pel fervor monàrquic i la devoció religiosa. Fins 
i tot els esdeveniments de caire civil, com l’Exposició Universal de 1929, es van revestir 
de la pompositat aristocratitzant que imposava la presència de la família reial borbònica als 
actes oficials.

3. Les funcions de l’oficina de protocol venien determinades pel seu nom: Esta Oficina, 
como su mismo nombre indica, tiene dos funciones características muy distintas la una 
de la otra. La vigilancia de los servicios de limpieza, ornato y orden interior del Palacio 
Provincial constituyen, juntamente con los trabajos de organización de los actos que en el 
mismo se celebran, el primer grupo de sus obligaciones. El cuidado de las relaciones de 
la Corporación con el elemento oficial y entidades particulares, junto con la preparación 
y ejecución de los actos organizados por la Corporación fuera de su Palacio, forma el 
segundo grupo de sus actividades13. Per tant, fa aproximadament un segle, les obligacions 
de l’oficina de protocol de la institució pública més representativa de Catalunya eren 
pràcticament iguals a les d’ara: imatge, protocol i relacions públiques.
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4. Les convocatòries oficials dels actes protocol·laris sempre anaven signades pel president 
de la Diputació, mai pel cap de cerimonial. Seria un detall sense importància si no fos que 
aquest costum canvia durant la República i es manté al llarg de les quatre dècades de la 
dictadura franquista, és a dir, des de 1931 totes les convocatòries d’actes oficials ja no les 
signarà el president de la Diputació sinó el cap de protocol. En el règim republicà, liberal 
i igualitari es produeix una mutació en el reconeixement de l’estatus del servidor públic: 
abans era un súbdit anònim, ara un funcionari qualificat14.

5. El format de les invitacions cursades per l’oficina de majordomia i cerimonial és el mateix 
en el període de la Diputació monàrquica, de la Segona República i el franquisme: un full de 
mitja quartilla, lletra cursiva tipus Script, text superior imprès amb el càrrec del convocant, 
espai central en blanc per escriure a màquina el destinatari i la convocatòria, i text inferior 
imprès amb el nom i els cognoms del convocant. L’única diferència entre els tres períodes 
esmentats és que en el franquisme es van introduir les sigles de la fórmula del “besa la mà” 
(B.L.M.) a l’espai superior de les invitacions.

6. L’exercici de les funcions d’aquesta oficina se cenyia als estàndards de qualitat més ele-
vats i es basava en l’observació de les regles tradicionals del protocol oficial del país. Valgui 
com a exemple el banquet de gala que la Diputació va oferir el 29 de maig de 1929 a Ses 
Majestats els Reis i Alteses reials d’Espanya amb motiu de la inauguració de l’Exposició 
Internacional de Barcelona. Un dels cambrers que van servir el sopar, Pere Marcet, va des-
criure detalladament l’acte a una revista especialitzada de l’època amb un magnífic croquis 
de la taula ovalada del banquet amb els noms de la família reial i de les trenta-cinc altíssimes 
autoritats amb qui compartiren l’àpat15.

14 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3927.
15 La suntuosidad de aquel acto trajo ante nosotros una visión completamente nueva de las fiestas de esta na-

turaleza, muy diferente de las que nos había traído la contemplación de pinturas y dibujos antiguos, o de lo 
que nos habíamos imaginado por las descripciones que habíamos leído de las solemnidades cortesanas que 
se celebraban en las distintas mansiones de los soberanos europeos a mediados del siglo XVIII. (...) La Di-
putación Provincial ha sabido, con este acto, poner el nombre de Barcelona a la altura que se merece y los 
obreros del ramo gastronómico nos hemos sentido honrados de poder llevar nuestra modesta colaboración a 
esta magna obra, que tanto dice en favor del espíritu de caballerosidad, de las aptitudes organizadoras y del 
desarrollo y perfección del arte culinario en nuestra ciudad condal. A: MARCET, P. “Banquete de gala de la 
Diputación Provincial de Barcelona”, Renovación. Órgano oficial de la Asociación Profesional de Camareros 
de Barcelona, pàg. 13-16.
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Gràfic amb la distribució del servei de la taula reial del banquet de gala celebrat al Pa-
lau de la Diputació de Barcelona amb motiu de la inauguració de l’Exposició Universal.  
Revista Renovación.
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7. La localització d’un “Inventari de la secció de Majordomia i Cerimonial” a l’esmentat 
arxiu de la Diputació permet fer-se una idea de la dotació i les dimensions de l’oficina16: hi 
ha caixa de cabals, rellotge de caixa, dues màquines d’escriure americanes amb les seves 
taules, una taula d’escriptori, una de centre, cinc cadires de frare, dues de fusta corbada, una 
de giratòria, un armari, una màquina Ciclostile, un telèfon, material d’oficina i de decoració, 
entre ells un bust del Rei d’Espanya. Si reservem la cadira giratòria pel cap de l’oficina, les 
dues cadires corbades (model Thonet, probablement) pel personal de mecanografia i la resta 
al voltant de la taula de centre per les visites, és d’imaginar que a la secció hi deurien treba-
llar un mínim de tres persones.

Partint d’aquests punts, doncs, un estudi a fons de la documentació de l’Arxiu General de 
la Diputació de Barcelona fins el moment de la creació de les diputacions provincials, l’any 
1836, i d’altres fonts d’informació han de permetre reconstruir la història del cerimonial 
oficial de la Catalunya contemporània i observar les seves singularitats i/o connexions en 
relació al mateix protocol d’altres indrets de l’Espanya de l’època. 

16 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3931



42

1.2.  
EL PERÍODE REPUBLICÀ (1931-1939)

Durant l’etapa que va des de la proclamació de la República catalana el 14 d’abril de 1931 
fins l’entrada de les tropes franquistes a Barcelona el 26 de gener de 1939 la gestió del ceri-
monial oficial de les màximes institucions del país està força documentada. La informació 
que ha romàs als diversos arxius històrics consultats per bastir aquesta recerca demostren 
que durant aquells vuit anys van existir sengles oficines de protocol, tant al Palau de la 
Generalitat com al Parlament de Catalunya, que van funcionar amb una organització i una 
professionalitat a l’alçada de qualsevol negociat anàleg al de qualsevol democràcia avança-
da de l’època.

El procés durant el qual es van liquidar les diputacions catalanes i la nova Generalitat va 
assumir-ne les competències es va iniciar poc després de la proclamació de la República i es 
va allargar durant mesos. En aquest lapse de temps, les negociacions entre els representants 
dels governs de Barcelona i Madrid foren intenses per acordar quins serien els traspassos 
de poders, serveis i ingressos de l’Estat central que es farien efectius17. En canvi, l’oficina 
encarregada del protocol oficial de la Generalitat no va veure endarrerida la seva posada en 
funcionament per diverses raons: el fet de dependre directament de Presidència la convertia 
en una de les primeres unitats administratives que es van crear; no calia cap transferència de 
competències provinent de Madrid per exercir la representació política oficial de la màxima 
institució catalana; i, al capdavall, la nova oficina va mantenir el personal i el patró de fun-
cionament de la que hi havia en els temps de la Diputació.

Quan Macià promulga la República s’autoproclama President de Catalunya i, de fet, ocupa 
el despatx del fins aleshores president de la Diputació de Barcelona, Jaume Maluquer. Es 
podria dir que la primera estructura administrativa del nou Estat català serà la Presidència 
del seu govern. Així, els serveis que existien al voltant del president de la Diputació es 
mantenen amb molt poques variants. Al cap d’un mes, però, quan ja s’ha definit una mica 
més la situació, les funcions del president es descriuen en el primer text aprovat pel Govern 
provisional de la Generalitat (28 d’abril de 1931), on s’exposa que correspon al president 
la representació del Govern provisional de la Generalitat en totes les qüestions d’interès 
general; nomenar els consellers i fixar llurs atribucions; entendre en totes les qüestions que 
pertanyen a un departament especial, i resoldre les competències que es puguin promoure 
entre els departaments18.

17 DE RIQUER, B. (dir.) Història de la Diputació de Barcelona. Vol. 2. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1987-1988, pàg. 345.

18 BONAMUSA, F. (dir.). Generalitat de Catalunya: obra de govern 1931-1939 Vol. I. Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de la Presidència, 2006, pàg. 19 i ss.
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D’aquesta manera, degut a la transitorietat de la situació, el Departament de la Presidència 
va rebre diverses denominacions durant el període de provisionalitat de la nova Generalitat. 
Són les següents:

• Presidència de la República Catalana (14-18 d’abril de 1931).
• Presidència del Govern provisional de la Generalitat (21 d’abril de 1931 - desem-

bre de 1932).
• Presidència de la Generalitat (des de desembre de 1932).

En tots tres casos, una sèrie de serveis depenien directament d’aquesta unitat administrativa: 
es tractava de la secretaria de Presidència, l’oficina de majordomia i protocol, la consergeria, 
parc mòbil i els mossos de l’escorta presidencial. Com ja hem dit, durant unes poques set-
manes aquesta fou l’única estructura administrativa real de la Generalitat, en tant que bona 
part del seu personal ja ho era al servei de l’extingida Diputació de Barcelona i prestava uns 
serveis semblants a les autoritats anteriors.

L’organisme administratiu encarregat del protocol oficial del Govern de la Generalitat va 
rebre també diverses denominacions: Oficina de Majordomia i Cerimonial, Negociat de Ma-
jordomia i Cerimonial, Majordomia de la Generalitat o, simplement, Cerimonial. El respon-
sable ostentava el títol de “cap d’oficina” i, en alguns casos, pocs, se l’anomenava “major-
dom del Palau”. El càrrec requeia en un funcionari de la Diputació extingida que tenia el 
rang d’oficial primer i que, com a mínim des de l’any 1927, fins el 1936 fou responsabilitat 
d’Antoni Rubí i Sureda. Aquesta continuïtat del personal de majordomia va comportar tam-
bé una permanència en els hàbits protocol·laris, per bé que cada president va introduir-hi les 
seves modificacions, com veurem.

Si ens remuntem als orígens del nom, a la corona catalanoaragonesa el majordom era el pri-
mer funcionari de palau que tenia cura dels serveis de la casa reial. Era una dignitat reserva-
da a la noblesa i, a diferència d’altres corts reials, a Catalunya el majordom no es feia càrrec 
de l’administració del patrimoni, sinó que ho feia el mestre racional. Al primer terç del segle 
XX, la funció de la majordomia en àmbits civils havia perdut tota connotació aristocràtica i 
l’ofici va prendre un caràcter purament administratiu al servei de les institucions públiques. 
Així, la majordomia del Palau de la Generalitat durant els anys trenta es responsabilitzava 
de totes les qüestions que tenien a veure amb el protocol i el cerimonial oficials, però també 
amb aquells afers que avui estarien relacionats amb la consergeria i el manteniment d’un 
edifici públic.

L’oficina de Majordomia i Cerimonial de la Generalitat de Catalunya del període republicà 
donava servei, principalment, a la presidència del Govern i, per extensió, a la resta dels seus 
membres. La seva ubicació física era al mateix Palau de la Generalitat i, gràcies a un inven-
tari del seu mobiliari que data de l’any 1932, podem fer-nos una idea de les seves reduïdes 
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dimensions: al despatx hi havia dues taules, quatre cadires, dues màquines d’escriure ameri-
canes, un telèfon, un arxivador, un armari, un rellotge de caixa Lamy et Lacroix, un llum 
de peu, dos llums de taula i quatre diccionaris, entre els quals l’ortogràfic de Pompeu Fabra 
publicat per l’IEC l’any 1923. El creuament de la informació que aporta aquesta relació i els 
llistats de personal que treballava a Palau permeten deduir que a l’oficina hi deuria treballar 
el seu cap, un o dos oficials i un o dos mecanògrafs19.

La consulta hemerogràfica demostra que en una data tan primerenca com l’octubre de 1932, 
durant el període de la Generalitat provisional presidida per Francesc Macià, l’organigra-
ma del Govern comprèn una unitat administrativa anomenada “Majordomia i Cerimonial”, 
adscrita al Departament Central, que aleshores depenia de la Conselleria de Governació, la 
qual era ostentada per un jove Josep Tarradellas20. Aquesta circumstància, juntament amb la 
informació que aporta l’estudi de la documentació de l’oficina de Majordomia i Cerimonial 
de la Generalitat Republicana —inclòs el període comprès entre l’octubre de 1934 i el febrer 
de 1936— prova que, per la seva riquesa i diversitat, en aquest període transcendental de la 
història de Catalunya ja existia una cultura del protocol civil oficial; també es pot afirmar 
que aquesta dinàmica ja venia de lluny perquè les actuacions i els procediments que han 
quedat registrats en la documentació històrica tenen caràcter de consuetud i, per tant, estan 
perfectament assimilats pels seus executors. Valgui com a exemple un rebut per l’adquisició 
d’un àlbum per a firmes cobert de pell que, de la mateixa manera que avui, deuria usar-se 
com a llibre d’honor per deixar testimoni escrit dels visitants il·lustres21; és més, la cultura 
del cerimonial oficial està incorporada amb naturalitat a l’administració pública i això queda 
demostrat des del moment en que existeix una oficina específica dins l’organigrama del Go-
vern la qual compta amb un personal especialitzat.

19 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3883.
20 La Vanguardia, 4-9-1932, pàg. 6.
21 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4030.



45

Distribució d’autoritats pel dinar d’homenatge a Manuel Azaña ofert per la Generali-
tat de Catalunya (27-9-1932). AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3900, Exp. 9.
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1.2.1. LA PRESIDÈNCIA DE FRANCESC MACIÀ (1931-1933)

1.2.1.1. La imatge del President

La proclamació de Macià com a primer president de la Generalitat restaurada ha estat sem-
pre envoltada d’una aurèola d’èpica que, no obstant, té molt a veure amb el caràcter del pro-
tagonista. El fet que el 14 d’abril de 1931 Lluís Companys se li avancés en la promulgació 
de la nova legalitat al balcó de l’Ajuntament de Barcelona no va arronsar un Macià que, 
conscient de la importància dels gestos públics, va repetir l’acció una estona més tard per 
anar una mica més enllà i proclamar també l’Estat Català22. Després, juntament amb els seus 
seguidors, va travessar la Plaça de Sant Jaume, va entrar a l’aleshores Palau de la Diputació 
per fer aquell gest tantes vegades descrit: posar la mà a l’espatlla del president de la Diputa-
ció de Barcelona, Jaume Maluquer, i destituir-lo sense vacil·lacions23. 

Per altra banda, com diu l’historiador Jardí, la presa de l’Ajuntament i el Palau per part de 
Companys i Macià és simbòlica pel fet que no ataquen «l’acròpoli del poder» que la dic-
tadura primorriverista havia situat al passeig de Colom entre el quarter de les Drassanes 
i el govern civil, passant per la jefatura, on hi havia la Capitania remodelada, el Govern 
Militar i el Palau de Correus i Comunicacions, controlant d’aquesta manera el nus militar 
i de transmissions de la ciutat, com faria una insurrecció armada24. I és que en l’imaginari 
col·lectiu dels barcelonins i, per extensió, dels catalans, el poder civil havia estat sempre 
localitzat a la plaça de Sant Jaume, fins i tot des d’època romana.

Francesc Macià no provenia d’una família aristocràtica, ni tan sols burgesa, però sempre va 
ser fidel als valors de la tradició militar en la que s’havia format: paraula, honor, obediència, 
prestigi. Era, a diferència d’altres, un militar senyor, gestual, i capaç de generar la imatge 
d’un veritable cavaller25. El matrimoni amb Eugènia Lamarca, filla d’una família benestant 
de Lleida, havia d’accentuar el coneixement que Macià ja tenia de les bones maneres i del 
saber estar, més tenint en compte que des d’aleshores esdevindria un habitual de la bona 
societat lleidatana: Macià —en haver d’aprendre, encara que fos per herència matrimonial, 
les regles de la política local— també amplià la seva noció de la imatge. Calia ésser ele-
gant, no tan sols al saló de moda o al casino dels senyors, sinó també amb els “humils”: 

22 Cap afeccionat a la nostra història no ignora que la proclamació de la República espanyola per part de 
Companys des de l’Ajuntament de Barcelona el 14 d’abril contrarià vivament el líder independentista [Macià] 
que cuità a rectificar o corregir aquell gest ardit. A: JARDÍ, E. Francesc Macià: President de Catalunya. 
Badalona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1981, pàg. 451.

23 SOLDEVILA, F. Història de la proclamació de la República a Catalunya. Barcelona: Curial, 1977, pàg. 30.
24 JARDÍ, E. (1981). Op. cit., pàg. 377.
25 SOLÉ, J.M. (dir.). Història de la Generalitat de Catalunya i dels seus presidents. 1714-2003. Vol. III. Barce-

lona: Generalitat de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana, 2003, pàg. 64.
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per tarannà personal no fou una lliçó difícil d’assumir a Macià26. Al llarg de les dècades 
següents i fins la seva mort, el president fou sempre molt conscient de la importància de re-
forçar els missatges polítics amb una correcta escenificació pública i, quan convenia, fer ús 
de la polèmica i l’extravagància en benefici propi.

Durant tot el període de l’exili, que va de 1923 a 1930, Macià va anar forjant-se una imatge 
d’heroi que va obtenir un ampli ressò a la societat civil catalana de manera que a la seva tor-
nada s’havia convertit en un referent moral i un exemple de supervivència per a àmplies ca-
pes de la població: era un personatge insòlit, que no podia emmarcar-se en els vells motllos 
sinó en els nous, els dels joves. Era un símbol, heroi de la Catalunya nova, la de la joventut. 
(...) Aquestes consideracions rebien, a més, el reforç de la premsa francesa, la qual començà 
a denominar-lo “el Quixot català” arran de l’aventura de Prats de Molló. Era romàntic, alt, 
prim, un vell de cabells blancs, pulcre, i amb idees il·luminades27.

La presa del Palau de la Diputació de Barcelona, la proclamació de la República Catalana i 
les tenses negociacions posteriors amb les autoritats de Madrid van conduir al restabliment 
de les institucions d’autogovern catalanes sota el nom ambigu de Generalitat de Catalunya; 
en realitat, l’entitat històrica a la que es feia referència amb el nom de “Generalitat” era la 
Diputació del General de Catalunya, entenent com a “general” els tres grups de poder que 
representaven el territori en la baixa edat mitjana i moderna. La historiografia no té clar 
d’on va sortir el nom de “Generalitat” i l’atribueix a tres possibles autors presents direc-
tament o indirecta a les negociacions entre el Govern provisional català i el de Madrid del 
dia 17 d’abril: el ministre Fernando Giner de los Ríos, el conseller Carrasco i Formiguera i 
l’historiador Rovira i Virgili28. Sigui com sigui, la denominació de Generalitat feu fortuna 
i sota aquest paraigües nominal el president Macià va fer tots els possibles per bastir una 
estructura de govern que, en els primers anys, estava completament mancada de recursos i 
competències.

Una de les primeres decisions de Francesc Macià en relació a la imatge que volia do-
nar com a president de la Generalitat fou la d’habilitar una residència oficial. La casa 
familiar dels Macià es trobava a Lleida i, per tant, a Barcelona només podia allotjar-se 
al pis de la seva filla Josefina, com així ho feu els primers dies; després, el seu sen-
tit de la dignitat i la representació el dugué, en ser proclamat president, a llogar dues 
habitacions a l’Hotel Ritz, el millor de la ciutat, on residí amb la seva dona i la fi-
lla Maria prop d’un mes, fins que s’enllestiren les obres de les Cases dels Canonges29.  

26 UCELAY, E. Francesc Macià: una vida en imatges. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1984, pàg. 7.
27 SOLÉ, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 81.
28 SOLÉ, J.M. (dir.). Lluís Companys: president de Catalunya: biografia humana i política: 1931-1940. Vol. II. 

Barcelona: Generalitat de Catalunya i Fundació Enciclopèdia Catalana, 2006, pàg. 56.
29 SOLÉ, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 87.
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L’estada al Ritz l’havia procurada Amadeu Hurtado, conseller adjunt del Govern i advocat 
de l’hotel30.

La residència oficial era, per a Macià, un dels elements imprescindibles de dignificació de 
la figura del president de la Generalitat, càrrec que ell equiparava al de cap d’estat. Aquesta 
idea la va reproduir molt encertadament l’escriptor Agustí Esclasans: I ara ens cal puntu-
alitzar ben bé que aquest edifici no és “la Casa d’en Macià”, com diuen alguns barroers, 
sinó “la casa del President”. Cal aturar els peus a la grosseria de certs primaris que viuen 
sempre als núvols. La Generalitat de Catalunya té un President, que, per tant, és el Presi-
dent de Catalunya. Per aquest President, doncs, (actualment Francesc Macià) és l’edifici 
annex al Palau31.

Feia només quatre anys, el 1927, que el cabiscol de la Catedral de Barcelona havia cedit a la 
Diputació de Barcelona “unes cases” del carrer del Bisbe que es trobaven en estat ruïnós32; 
eren 1.600 metres quadrats d’edificis dels segles XV i XVI que la corporació volia aprofitar 
amb la intenció d’ampliar les dependències oficials de l’ens provincial, per això es va fer 
una intervenció arquitectònica total i es va construir el pont d’estil flamíger que comunica 
el Palau amb les Cases dels Canonges, el qual fou inaugurat el dia de Sant Jordi de 1928. 
Amb Macià com a cap del Govern, les obres per adaptar l’edifici als usos d’una residencia 
presidencial van enllestir-se després de l’estiu de 1931 sota el comandament de l’arquitecte 
Jeroni Martorell, director del nou servei de restauració de monuments històrics de la Gene-
ralitat, amb un cost de 100.000 pessetes per a obres33 i 75.000 per a mobiliari34. 

Maria, la filla de Macià, descriu a les seves memòries l’interior de la Casa dels Canonges, 
on hi va viure una mica més de dos anys: La decoració era austera i alhora distingida, har-
monitzava perfectament amb la figura dels meus pares. (...) De mica en mica, tot es va anar 
posant al seu lloc. Aquelles velles parets de pedra van anar agafant caliu, emmotllant-se 
a la nostra intimitat. Aviat ens hi vàrem sentir gairebé tan a gust com a la nostra casa de 
Lleida. Gairebé, només, ja que el pare sempre trobaria a faltar el jardí35.

La premsa de l’època confirma el record de Maria Macià: se observa en las dependencias 
todas de la nueva residencia del presidente de la Generalidad un aire de simplicidad y 
austeridad dentro de una pureza de estilo y una cierta amplitud de proporciones36. Més que 
un palau ostentós símbol del poder que representava —per a això ja hi havia el Palau de la 

30 BONAMUSA, F. (2006). Op. cit., pàg. 31.
31 La Campana de Gràcia, 20-8-1932, pàg. 366.
32 AGDB, Memòria 1928, pàg. 19.
33 La Vanguardia, 31-12-1931, pàg. 8.
34 BONAMUSA, F. (2006). Op. cit., pàg. 31.
35 SARDÀ, Z. Francesc Macià: vist per la seva filla Maria. Barcelona: Edicions Destino, 1989, pàg. 216.
36 La Vanguardia, 3-9-1931, pàg. 8.
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Generalitat—, el president volia una llar confortable on retrobar-se amb l’esperit familiar 
que havia viscut a Lleida, després de gairebé una dècada d’exili, viatges, persecucions i tota 
mena de sobresalts.

Ara bé, els dos anys i mig que van des de la proclamació de la República fins el seu traspàs 
no foren en cap cas plàcids pel president Macià. Les lluites polítiques amb Madrid, però 
sobretot a Catalunya amb els seus detractors —de dins i fora del partit—van ser intenses i 
constants. Una de les polèmiques que interessa a aquesta investigació és la que versà sobre 
l’abast i la definició del paper de la Presidència que imposà ell mateix37. Durant l’any i 
mig del període provisional, la Generalitat institucionalitza un tipus de govern de caràc-
ter presidencialista, amb el president Macià auxiliat per un consell de govern i per una 
diputació i un parlament provisionals38. Tot i haver aconseguit ser el màxim mandatari de 
Catalunya i ser el cap d’un govern autònom, Francesc Macià va exercir una presidència més 
orientada a la representativitat que a l’execució, més individualista que no pas col·legiada. 
No se sentia còmode en el dia a dia de l’acció política de govern i sí, en canvi, en la tasca 
permanent de relacions públiques que va exercir per tot Catalunya.

Durant els trenta mesos llargs del seu mandat va recórrer el país de punta a punta en desenes 
de viatges oficials per tal d’aglutinar el màxim de suports possibles a la nova figura del Presi-
dent i també per retornar el suport popular que havia rebut durant l’exili i a la seva tornada. 
Moltes d’aquestes sortides eren programades generalment els diumenges i tenien un caràcter 
poc o gens oficial, no obstant això el president Macià acceptava invitacions a tota mena d’ac-
tes folklòrics o socials com ara obres de teatre, nomenaments de pubilles, esdeveniments 
esportius o concerts. Tots aquests actes foren documentats fotogràficament i, alguns, docu-
mentalment per l’oficina de cerimonial. És coneguda la fascinació que a Macià li produïa la 
imatge fotogràfica, i encara més, la cinematogràfica, i per això sempre va vetllar per cuidar 
al màxim la seva aparença, independentment de la circumstància en la que es trobés. 

A l’arxiu de la Diputació de Barcelona es conserven alguns expedients solts amb documents 
d’aquestes sortides. Deurien ésser recollits pel personal de l’oficina de protocol, que aleshores 
comandava Antoni Rubí i Sureda; són multitud d’invitacions adreçades al president, relacions 
de despeses, llistats d’acompanyants, rebuts i una col·lecció molt bona de menús d’àpats com-
memoratius del període Macià, però també de l’època de la presidència de Lluís Companys. 
Criden l’atenció els rebuts que el cap de protocol elaborava en relació als donatius en metàl·lic 
amb què el president agraïa la invitació de les entitats que visitava; hem d’entendre que aquests 
ajuts econòmics eren  una mena de subvenció informal que el president gestionava a discreció. 

37 SOLÉ, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 93.
38 PITARCH, I. El president Macià i el Parlament de Catalunya. Barcelona: Parlament de Catalunya, 2009, pàg. 

22.
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A vegades, fins i tot, la donació era una almoina per un captaire o una dona gran que s’havia 
acostat al president, i així ho feia constar el cap de protocol en una factura escrita a mà.

Invitació cursada pels serveis de majordomia i cerimonial del Palau de la Generalitat 
per indicació expressa del conseller de Governació, Josep Tarradellas (setembre de 
1932). AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3900, Exp. 9.

Fins el juny de 1936, totes les notes manuscrites que es conserven tenen la lletra de l’esmen-
tat Rubí i, per tant, sabem que era ell qui centralitzava l’agenda pública del president Macià. 
Pel que es desprèn de les fotografies i els documents, Antoni Rubí era un professional amb 
unes qualitats molt semblants a les que es demanen avui dia als tècnics de protocol de l’ad-
ministració pública: discreció, professionalitat, coneixements i fermesa. La seva formació 
com a seminarista i mestre nacional el dotaven del nivell cultural necessari per ocupar el càr-
rec que exercia, però a més, les imatges que se’n conserven el retraten com un home ferm, 
seriós en el gest i curós en el vestir, diplomàtic i responsable. A diferència del seu homòleg 
a l’Ajuntament de Barcelona, l’històric Manuel Ribé, que solia lluir invariablement un mos-
tatxo blanc encrespat, ulleres rodones, americana creuada de ratlla diplomàtica i botins amb 
polaines blanques, en Rubí duia sempre un vestit de tres peces de solapes amples i color 
gris, corbata curta i també ampla —abillament que no afavoria la seva complexió gran—, i 
sabates Oxford.  A l’hivern, solia vestir abric de llana de tres quarts i barret de feltre o bombí. 
En les ocasions que el protocol ho requeria també el trobem vestit d’etiqueta.

Les funcions del majordom de Palau havien evolucionat amb els anys i, ara, ben entrat el 
segle XX, el responsable de l’oficina de Cerimonial era un funcionari d’alt rang que treba-
llava colze amb colze amb el titular de la Presidència i la seva secretaria personal. Les anti-
gues funcions de porteria i custòdia de claus que s’atribuïen històricament als majordoms 
s’havien delegat a funcionaris de menor qualificació i el que corresponia als nous caps de 
cerimonial era assistir el President en totes aquelles accions relacionades amb la seva imatge 
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pública i la representació del seu càrrec. Al Palau de la Generalitat Antoni Rubí tenia les 
següents responsabilitats:

• Acompanyar el President de la Generalitat a les sortides oficials. 
• Organitzar els actes oficials que se celebraven a Palau.
• Coordinar-se amb els majordoms d’altres autoritats públiques en actes conjunts.
• Elaborar llistes de precedències, especialment en àpats oficials.
• Tenir cura del bon estat del mobiliari i la decoració de les instal·lacions de la 

cambra.
• Gestionar l’equip d’ordenances, conserges i porters que es trobaven sota el seu 

comandament.
• Gestionar el parc de vehicles oficials i els seus xofers.
• Gestionar el pressupost del seu negociat.
• Atendre les visites concertades al Palau de la Generalitat.

Una altra iniciativa relacionada amb la representació del nou govern fou l’adquisició del 
vestuari pel personal subaltern del Palau de la Generalitat, encàrrec que requeia sobre el cap 
de Majordomia i Cerimonial, Antoni Rubí. Per exemple, a la tardor de 1931, amb el canvi 
d’estació, Rubí va encomanar a la sastreria Campalans i Güell la confecció de diversos 
uniformes d’hivern per una plantilla d’unes quantes desenes de treballadors públics, entre 
ordenances, porters, xofers i ciclistes39. 

1.2.1.2. Les obres a la Generalitat i al Parlament

A finals de 1931 des del Departament de la Presidència es van abordar dues matèries clau 
que haurien de resoldre’s a l’any següent: els treballs de dignificació del Palau de la Gene-
ralitat i la ubicació del nou Parlament de Catalunya. Les dues qüestions van derivar-se al 
nou Departament de Governació, que des del 29 de desembre de 1931 va tenir com a titular 
a Josep Tarradellas, càrrec que va compaginar amb el de secretari de Macià. Fou ell qui va 
començar a definir de manera específica el departament i va aportar solucions duradores 
en l’estructuració del nou aparell administratiu de la Generalitat. De fet, quan Macià li 
va proposar la Conselleria, Tarradellas l’acceptà amb el benentès que d’aquesta manera 
podria seleccionar el funcionariat de la nova administració autonòmica i fer una proposta 
de reorganització de l’aparell burocràtic. (...) Finalment, i encara que estaven allunyades 
de les seves competències teòriques, el dinamisme personal de Josep Tarradellas va fer que 

39 ANC1-1-T-7677.
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l’abril de 1932 se li encarreguessin, juntament amb Ventura Gassol, les obres d’embelliment 
del Palau de la Generalitat40. 

El de Cervelló va aprofitar l’avinentesa per fer un desplegament extraordinari de recursos 
personals, ja que va escometre els dos encàrrecs amb diligència, professionalitat i rapidesa. 
Foren aquestes unes de les primeres gestions que va dur a terme al sí del Govern de la Ge-
neralitat i els resultats el posicionarien com una de les figures polítiques amb més projecció 
del moment, com així va ser. Només tenia trenta-tres anys, però molta intel·ligència política 
i una gran capacitat de treball.

Els nous representants del règim republicà van trobar-se amb un Palau de la Diputació que 
estava decorat amb el gust i la simbologia del període primorriverista i, és clar, ben aviat 
van creure convenient adaptar els seus interiors a la nova situació política. Durant el període 
en què el Palau havia estat seu de la Diputació, després de la supressió de la Mancomunitat 
l’any 1923, el president Milà i Camps hi havia anat introduint modificacions estètiques per 
donar als seus murs un marcat accent caràcter religiós i alhora, monàrquic. Una acció que, 
posteriorment, la premsa va qualificar d’epopeia de nou ric, fúria decorativa apocalíptica i 
deliri de grandeses infinit41. És per això que s’entén que la reforma que Macià va encomanar 
a Tarradellas fos rebatejada pel jove polític com a “dignificació” del Palau de la Generalitat 
o, com ell mateix es puntualitzà, “restitució”, ja que es tractava de deixar el Palau tal com 
era42.

Amb aquesta obra, Tarradellas va començar a redactar els extensos informes amb què do-
cumentaria la seva actuació política i que l’han fet cèlebre entre els historiadors per la seva 
qualitat. Així, en la introducció mecanoscrita del volum La dignificació del Palau de la 
Generalitat de Catalunya, el conseller de Governació va exposar clarament els motius de la 
intervenció artística que emprenia el nou govern de Macià: El meu primer impuls, en fer-me 
càrrec del Departament de Governació de la Generalitat, va ésser aquest: restituir el Palau 
al seu sentit històric. En el fons volia dignificar-lo per la mateixa raó amb què havia estat 
restaurat . Els crítics d’art i la premsa havien creat tot un ambient propici a base de parlar 
de restauració artística. Les raons que m’empenyien a començar de seguida i a precipitar 
sense perdre un moment, les obres de dignificació —vull dir-ho— eren, sobretot, raons d’or-
dre polític. Era la voluntat de fer que fos també visible en l’exterior del Palau del Govern de 
Catalunya la transformació interior del nostre poble que significava la constitució d’aquest 
Govern43.

40 BONAMUSA, F. (2006). Op. cit., pàg. 230-231.
41 La Campana de Gràcia, 30-8-1932, p. 364.
42 AMTM, Fons Josep Tarradellas, La dignificació del Palau de la Generalitat de Catalunya. 1932, pàg. 57.
43 TARRADELLAS, J. (1932). Op. cit., pàg. 57.
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Aquesta darrera frase és la més important de la seva declaració. Tarradellas deixa ben clar 
que en el nou ordre de les coses, és a dir, en la política de les democràcies liberals i modernes 
que després de la Primera Guerra Mundial maldaven per imposar-se a l’ascens dels totalita-
rismes, calia recórrer a tots els recursos possibles relacionats amb la imatge per reflectir les 
transformacions socials que s’estaven produint i també per apropar les institucions del poder 
polític al seu legítim propietari, el poble. Qualsevol element, ja fos arquitectònic, gestual, 
simbòlic o verbal, per insignificant que fos, era transcendental, i així ho pensava una perso-
nalitat molt sensibilitzada amb les formes i el protocol com Tarradellas.

Com hem dit abans, aquesta va ser la primera obra a la qual Tarradellas es va abocar com a 
conseller de Governació de la Generalitat. En va parlar amb en Ventura Gassol, conseller de 
Cultura, amb el qual va estar sempre d’acord en el començament, en el curs i en el detall de 
les obres. La qüestió va ser portada al Consell de Govern i Tarradellas va obtenir l’autorit-
zació i tot el marge de confiança del President per emprendre les obres, per a continuar-les 
amb la rapidesa que jo volia, sense traves d’ordre burocràtic ni aquella lentitud amb què 
acostumen a realitzar-se les obres d’aquest caràcter44.

El 16 de febrer de 1932 es va iniciar la reforma i la premsa se’n feu ressò de manera desigual 
segons la tendència de cada diari. Les capçaleres d’esquerra es limitaren a descriure els fets 
i, en alguns casos, a reconèixer que la intervenció tenia com a finalitat retornar al Palau la 
sobrietat artística que amb barroera dèria el Comte de Monseny i els seus volien estrafer 
amb reformes de mal gust45. La premsa conservadora o catòlica, en canvi, feu el primer atac 
i acusà el Govern de laïcisme, de manca de respecte per la tradició i d’esperit antiliberal per 
haver modificat elements decoratius de caire religiós del Palau, com ara una pica d’aigua 
beneita i una campana de la galeria gòtica que es van traslladar a l’interior de la Capella de 
Sant Jordi46.

En un comunicat oficiós a la premsa, Tarradellas va justificar les reformes amb l’argument 
que ja havien estat aprovades pel darrer president de la Diputació a finals de 1930, una de-
cisió que havia estat assessorada per experts de l’IEC, del FAD i dels Amics de l’Art Vell47. 
Per altra banda, en una conversa informal amb els periodistes, el conseller de Governació 
es defensava: Alguns diaris (...) s’han escandalitzat, han cregut que s’anava a cometre un 
sacrilegi. No senyors, res d’això; es tracta únicament i exclusiva de suprimir del Palau tot el 
que hi ha de mal gust artístic, després dels informes dels tècnics. (...) Ara s’acaben de des-
pintar les cartel·les que no representen motius religiosos com s’ha dit, sinó escuts heràldics. 

44 TARRADELLAS, J. (1932). Op. cit., pàg. 57.
45 El Matí, 26-3-1932, s. pàg.
46 Flama, 25-3-1935, s. pàg
47 La Vanguardia, 17-4-1932, pàg. 8.
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(...) Tot ha tornat al seu lloc primitiu i fins alguns sacerdots que han vingut al Palau de la 
Generalitat, han afirmat que era més adient48.

Les operacions foren diverses i tan sols van afectar elements decoratius afegits recentment, 
però en  cap cas es van escometre modificacions estructurals dels espais del Palau. Durant 
els prop de tres mesos que va durar el procés, Tarradellas va actuar sempre assessorat per 
l’esmentat equip de tècnics especialistes i totes les decisions que es van prendre sempre 
foren ratificades pel Consell de Govern. Si no es va poder anar més enllà fou perquè el 
pressupost no ho va permetre. Un exemple és el Saló de Sant Jordi, del qual es va retirar 
una pintura frontal que es considerava una apologia de la monarquia, però no es va poder 
fer el mateix amb les laterals. El periodista Josep Maria Lladó va resumir d’aquesta manera 
la situació final del projecte: Ara el que cal és procedir a la reforma mural del Saló de Sant 
Jordi, reforma que naturalment serà retardada, com hem dit abans, gràcies a la frenètica 
disbauxa econòmica de la dictadura, que actualment defensen a tota veu tots aquells que 
consideren sectària i mesquina l’obra de dignificació artística que realitza el Consell de 
Govern de la Generalitat de Catalunya49.

Com hem comentat abans, Tarradellas es va assegurar que el president li permetés formar 
equips de professionals amb llibertat d’elecció dels seus membres. I en el cas de la creació 
del nou Parlament va cercar especialistes afins per nodrir de personal la nova cambra cata-
lana. Un dels homes de la seva màxima confiança era Dalmau Costa Vilanova, periodista 
i membre fundador d’Esquerra Republicana pertanyent a l’anomenat “grup de L’Opinió”, 
com Tarradellas mateix, amb qui havia fet amistat pocs anys abans.

En virtut de la nova normativa que establia les diferents categories de l’aparell administratiu 
de la Generalitat de Catalunya, Dalmau Costa va ser nomenat interinament com a oficial 
primer amb el càrrec de cap de departament50. Al seu costat hi havia l’escriptor Carles Sol-
devila, oficial major del Parlament, i per damunt dels dos, el president de la cambra, que ho 
seria en Lluís Companys des del desembre de 1932 fins el juny de 1933, quan passà el relleu 
a Joan Casanovas. Pel que informa la documentació consultada, la major part del personal 
contractat per treballar al Parlament fou manllevat de la plantilla de la Generalitat, de mane-
ra que mitjançant una comissió de serveis poguessin canviar la seva adscripció laboral a una 
altra unitat, com fou el cas de Dalmau Costa51.

48 La Humanitat, 31-3-1932, pàg. 1.
49 L’Opinió, 17-4-1932, pàg. 3.
50 ANC1-1-T-7740. Llibre d’actes del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Sessió del 28 de novem-

bre de 1932.
51 ANC INV-293. Expedient de Dalmau Costa del Negociat de Personal.
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Al mes de desembre de 1932, la plantilla de personal del Parlament —una vuitantena de 
professionals— es dividia en cinc grups:

• Presidència: eren sis secretaris de la mesa de la Presidència de la cambra, esco-
llits com a càrrecs de confiança.

• Secretaria general: una quarantena de treballadors públics, entre oficials, meca-
nògrafs i auxiliars administratius.

• Arxiu i Biblioteca: dos treballadors públics, que eren un bibliotecari-arxiver i un 
mecanògraf.

• Redacció del Diari de Sessions: vint treballadors públics, entre directors, redac-
tors i taquígrafs.

• Majordomia: seixanta-cinc treballadors públics, la majoria ordenances, però tam-
bé xofers, conserges, auxiliars i un cap de departament, en Dalmau Costa.

El llibre d’actes del Consell Executiu de la Generalitat recull l’estructura i ordenació de 
l’ocupació pública a l’administració de la Generalitat de Catalunya que Tarradellas va pro-
moure des de la conselleria de Governació, i que es dividia en tres grups:

• Grup superior tècnic: caps de departament, caps de secció i caps de negociat 
primers

• Grup administratiu tècnic: caps de negociat segons i oficials primers i segons
• Grup administratiu auxiliar: auxiliars primers i segons52. 

És probable que en Dalmau Costa no tingués els requisits per ocupar la categoria que exi-
gia el seu càrrec ja que, tot i la seva basta cultura, no estava en possessió del títol de lletrat, 
metge, enginyer, arquitecte o interventor de cabals públics, imprescindibles per ser cap de 
departament. Pot ser que pesés més la seva condició d’home de partit per damunt dels mèrits 
acadèmics o professionals que pogués presentar. En tot cas, com es pot llegir als testimonis 
de la seva biografia —recollits en aquest text—, en Costa posseïa aquelles qualitats i aquells 
intangibles que caracteritzen els homes amb grans habilitats diplomàtiques, i així fou recor-
dat sempre pels qui el tractaren.

52 L’ingrés a cada un dels grups s’hauria de fer per la categoria inferior mitjançant oposició o concurs, sense 
que els funcionaris poguessin passar d’un grup a l’altre si no era subjectant-se a les condicions generals d’in-
grés. Finalment, l’ascens de categoria dins de cada grup s’hauria de fer pel sistema de doble torn, de mèrits i 
d’antiguitat. Per ocupar les categories del primer grup primer s’havia d’estar en possessió del títol de lletrat, 
metge, enginyer o arquitecte o pertànyer al cos d’interventors de cabals públics, segons quina fos la funció 
específica que s’hauria d’ocupar. Per a les del segon, s’haurien d’haver cursat els estudis corresponents a 
l’Escola de Funcionaris de l’Administració Local de la Generalitat o, si s’esqueia per la funció, pertànyer a 
l’esmentat Cos d’interventors. A: ANC1-1-T-7724. Llibre d’actes del Consell Executiu de la Generalitat de 
Catalunya. Sessió del 22 d’agost de 1932.
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Les funcions del cap de Cerimonial del Parlament de Catalunya no s’han trobat en aquesta 
recerca, però es poden deduir per documentació que en parla de manera indirecta. Entre 
d’altres, les tasques assignades al majordom de la cambra eren les següents:

• Acompanyar el President del Parlament a les seves visites oficials.
• Atendre els mitjans de comunicació que treballaven al Parlament.
• Coordinar-se amb els majordoms d’altres autoritats públiques en actes conjunts.
• Assistir els membres diputats de la cambra en la seva acció de representació de la 

sobirania popular.
• Tenir cura del bon estat del mobiliari i la decoració de les instal·lacions de la 

cambra.
• Gestionar l’equip d’ordenances, conserges, porters i xofers que es trobaven sota 

el seu comandament.
• Gestionar el pressupost del seu departament.
• Atendre les visites concertades a l’edifici de la cambra catalana.

Josep Tarradellas, doncs, va complir amb el desig del President Macià d’habilitar el palau 
del parc de la Ciutadella per acollir-hi les instal·lacions de l’assemblea catalana de parla-
mentaris. El primer pas consistia en sol·licitar el permís a l’Ajuntament de Barcelona, titular 
de l’edifici, tal com consta al llibre d’actes del Consell Executiu de la Generalitat: Demani’s 
de l’Ajuntament de Barcelona la cessió de l’antic Palau de la Ciutadella d’aquesta ciutat, 
per a la instal·lació del Parlament de Catalunya i dels Departaments de Justícia i Dret i 
d’Economia de la Generalitat i notifiqui’s, a l’ensems, aquest acord a la Junta de Museus de 
Barcelona53. Al cap de pocs dies, l’Ajuntament feia efectiva la cessió amb l’aclariment que 
l’ús del referit Palau se cedeix solament per mentre hi funcioni el Parlament de Catalunya54. 
Es donava, aleshores, el tret de sortida a les obres d’adequació. 

En un temps rècord, els equips de professionals a qui es va encarregar la reforma del Palau 
van dur a terme una remodelació integral per tal d’adaptar l’interior d’un edifici que havia 
patit diverses transformacions i afegits al llarg de la seva història; construït inicialment com 
a caserna militar després de la Guerra de Successió, fou reconvertit en Palau reial el 1889 i 
en museu l’any 1915. Com recorda el jurista Pitarch, Francesc Macià havia insinuat diver-
ses vegades que si Catalunya conqueria alguna vegada poder polític propi hauria d’instal-
lar el seu parlament al palau del parc, com l’anomenava popularment la gent. (...) Macià, 
un dels primers polítics moderns de la Catalunya contemporània, amb una extraordinària 
capacitat intuïtiva per connectar amb la gent i per a crear emblemes identificatius, era 
un home de gestos i símbols. (...) Si Barcelona havia ofert un palau a una reina, sota una 

53 ANC1-1-T-7731. Sessió del 10 d’octubre de 1932.
54 Gaseta Municipal de Barcelona, 17 d’octubre de 1932, pàg. 993.
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monarquia abolida, amb la República arribava l’hora que el palau fos destinat a seu de la 
representació de la ciutadania, únic titular de la sobirania55.

Els diaris d’Esquerra Republicana, com La Humanitat, donaven la raó a la proposta del presi-
dent: Tothom ha convingut que entre els nombrosos edificis dels quals es parlà per a instal-
lar-hi el Parlament de Catalunya, era el Palau de la Ciutadella el que reunia les màximes 
avantatges i els mínims inconvenients. La seva capacitat, la seva situació, la seva arquitectura 
el fan apropiat per a estatjar dignament la Cambra catalana, a més, cal palesar el contrast 
històric, carregat d’ironia, que suposa la designació d’aquest palau per a estatge de les futu-
res Corts catalanes. Aquest detall sol havia de fer pujar la candidatura de la Ciutadella per 
damunt de les altres proposicions56

.

Visita a les obres d’habilitació del Parlament. Al centre, Tarradellas, a la seva es-
querra la periodista Irene Polo, i darrere d’ella, amb barret, Dalmau Costa (1-12-
1932). AMTM, Fons Josep Tarradellas.

 
Els mesos de novembre i desembre de 1932 foren frenètics pels operaris encarregats del con-
dicionament del nou parlament. Com que l’edifici era de titularitat municipal, el responsable 
de les obres era l’arquitecte municipal Josep Goday, però al final, la direcció efectiva de la 

55 PITARCH, I. (2009). Op. cit., pàg. 29-30.
56 La Humanitat, 6-12-1932, pàg. 1.
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rehabilitació recaigué en el decorador Santiago Marco, aleshores considerat un ebenista de 
gran prestigi a Catalunya i a l’estranger57; al seu temps, Tarradellas va estar molt pendent 
dels treballs durant la seva execució. A banda dels fusters de l’equip de Marco, diversos 
equips de ferrers, serrallers, vidriers, electricistes, llauners i una llarga llista de professionals 
van treballar en unes estances històriques sota la premissa de la sobrietat i l’elegància.

Tot i alguns contratemps que van alentir les obres, com una vaga d’ebenistes que va obligar 
a posposar la construcció de l’hemicicle definitiu del saló de sessions per l’estiu de 1933, els 
preparatius es van anar enllestint per la data de la inauguració, fixada pel sis de desembre de 
1932. El dia abans, la premsa va recollir els agraïments que el president Macià feu a Tarra-
dellas pel gran esforç que ha realitzat per tal que el local del Parc de la Ciutadella pogués 
ésser habilitat per a Parlament de Catalunya. Aquest reconeixement —afegí el senyor Ma-
cià— cal fer-lo extensiu als tècnics senyors Marco i Goday, al funcionari senyor Sabater i 
a l’oficial major interí, senyor Soldevila, així com a l’equip d’obrers, que han treballat amb 
singular abnegació i entusiasme perquè les obres fossin enllestides quan calia58. 

Finalment, el sis de desembre de 1932 va tenir lloc la sessió inaugural del Parlament de 
Catalunya. Fou una jornada històrica —i un dia assolellat— marcada pel seguiment massiu 
que feu la ciutadania de Barcelona i les seves institucions. Mentre que el Govern de la Gene-
ralitat va decretar que el dia fos festiu per tots els seus funcionaris, els habitants de la capital 
i tot tipus d’entitats van sumar-se a la celebració i escoles, despatxos i comerços van tancar 
per tal que la gent pogués anar al Parc de la Ciutadella a seguir en directe la sessió consti-
tutiva de la cambra catalana per la megafonia que s’havia instal·lat per a tal efecte. Com es 
recorda a la premsa de l’endemà, una gran parte de la ciudad apareció ayer engalanada, 
demostrando así el vecindario su satisfacción ante el hecho histórico de la apertura del 
Parlamento catalán (...). Los edificios oficiales, sin excepción, Bancos, Círculos de recreo, 
entidades políticas y culturales e infinidad de balcones particulares, lucieron colgaduras, 
viéndose ondear miles de banderas barradas (...). Todos los coches de las Compañías de 
tranvías y autobuses lucían banderas y gallardetes, así como muchos taxis59.

Protocol·làriament, l’acte fou organitzat amb tota la cerimònia: davant del Palau s’hi 
havien instal·lat unes graderies per autoritats i convidats especials, però la gentada 
que hi va acudir ja omplia tots els jardins del parc de la Ciutadella des d’una hora 
abans de les quatre de la tarda, moment previst per l’inici de la sessió. Una compa-
nyia de l’exèrcit, amb bandera, esquadra i música, va formar a la porta del Parlament 
per rebre les diferents comitives de convidats que van anar arribant, també amb an-

57 CASASSAS, J. (dir.). La segona república a Catalunya. Un país en tensió (1934-1936). Vol. II. Barcelona: Ara 
Llibres, 2015, pàg. 126.

58 L’Opinió, 6-12-1932, pàg. 1.
59 La Vanguardia, 7-12-1932, pàg. 4.



59

telació; eren la vuitantena de diputats electes i un centenar llarg d’autoritats civils i 
militars de Catalunya que, si bé no tenien cabuda al saló de sessions, se’ls permetia la 
lliure circulació per l’interior del palau60. Mentrestant, diferents esquadrons d’avions 
de l’exèrcit de l’aire van sobrevolar la zona en formació tot fent exercicis acrobàtics. 
 
Per la seva part, pocs minuts després de les quatre, el President Macià sortia del Palau de la 
Generalitat. A la porta l’esperava una secció muntada de la guàrdia urbana amb l’uniforme 
de gala i una multitud es concentrava a la Plaça de Sant Jaume —aleshores de la Repúbli-
ca— per saludar-lo i felicitar-lo. Les motocicletes de la guàrdia urbana obriren pas al seguici 
de vehicles del President i dels consellers del Govern pels diferents carrers de la ciutat per 
on passaren, tots plens de gent. En arribar la comitiva de Macià i el seu govern al Parc de la 
Ciutadella, els mossos d’esquadra foren els responsables de contenir un públic que cridava 
visques a la Generalitat, a Catalunya i a la República. En alguns moments, l’entusiasme dels 
assistents va acabar per trencar el cordó de seguretat i la gent va envoltar el cotxe descobert 
del president per saludar-lo de prop i aclamar-lo.

En restablir-se l’ordre, el president i els membres del govern, tots ells vestits d’etiqueta, van 
baixar dels cotxes mentre la banda militar tocava l’Himne de Riego i els soldats presentaven 
armes. Macià i el general Batet van passar revista a la tropa i anaren cap a l’entrada princi-
pal. A poques passes del president, el seu cap de protocol, Antoni Rubí. En l’organització 
d’aquest acte hi va col·laborar el cap de cerimonial de l’Ajuntament de Barcelona, Manuel 
Ribé, el qual era la veu més experimentada per assessorar en el protocol d’unes celebracions 
que no tenien precedents. Recorda Ribé que, hablando con el señor Macià, se mostraba éste 
muy preocupado sobre si tendría o no honores militares como Presidente. Su espíritu militar, 
que de cuando en cuando aparecía a flote, se impuso a las demás razones políticas. (...) Me 
consta la satisfacción del señor Macià cuando el Gobierno de Madrid decidió que (...) el 
presidente de la Generalidad podría recibir honores militares61.

Després de la revista militar, set diputats i el cap del cerimonial del Parlament, Dalmau 
Costa, esperaven a la porta del Palau per donar la benvinguda a Macià i el seu Govern i 
acompanyar-los al vestíbul de la cambra catalana. Allà van romandre els macers de la Gene-
ralitat per escortar les autoritats per la gran escalinata de marbre fins el saló de sessions, on 
feia una estona que s’havia celebrat la sessió inaugural amb l’elecció del primer president 
de la cambra, que ho fou en Lluís Companys. A l’entrada del President Macià a l’assemblea, 
acompanyat dels macers i dels membres del Govern, la major part dels parlamentaris van 
aplaudir dempeus. El polític de Vilanova 

60 Aquesta política d’acreditacions fou denunciada pel setmanari DIC, catòlic i de dretes, sempre crític amb ERC, 
en considerar-la fruit d’un rigorisme dictatorial. A: DIC, 10 de desembre de 1932, pàg. 12.

61 RIBÉ, M. Memorias de un funcionario. Barcelona: Ediciones Marte, 1963, pàg. 294-295
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va fer un breu discurs, tot seguit el va fer en Companys i a les sis de la tarda, després de 
l’elecció de la resta de membres de la mesa, es va cloure la primera sessió de la nova cambra 
catalana.

Aleshores, les dues màximes autoritats de Catalunya i un grup de parlamentaris van sortir a 
fora de l’edifici per presenciar la desfilada de la tropa en columna d’honor, al so d’un pas-
doble, que havia vingut a retre honors als nous comandaments polítics de Catalunya i a les 
seves institucions. En acabar la marxa, tornaren a entrar i efectuaren una visita per les dife-
rents estances del palau i, posteriorment, Macià i el seu Govern van donar per finalitzada la 
jornada i van abandonar l’edifici. Companys, ara ja com a segona autoritat de Catalunya, va 
atendre els periodistes a qui va agrair les felicitacions, els va confessar la seva emoció i els 
va oferir la seva col·laboració tot apel·lant als seus anys de reporter: yo soy un viejo perio-
dista, y este aspecto de mi historia profesional lo consideraré siempre esencial en mi vida62.

Dalmau Costa, primer a l’esquerra, acompanya les principals autoritats del país 
(Macià, Batet, Companys, Tarradellas, Pi i Sunyer i Gassol) als seus cotxes oficials 
després de la inauguració del Parlament (1-12-1932). Fons ANC1-585.

El públic congregat a fora del Parlament va tornar a aclamar Macià i els seus conse-
llers quan van pujar als cotxes oficials respectius per tornar al Palau de la Generalitat.
Allà també els esperava una gernació que els van rebre amb visques i proclames. Una 
vegada més, fou obligada una salutació des del balcó del Palau: al·locució que, com 
sempre, va iniciar el conseller Ventura Gassol amb la seva oratòria lluïda i va cloure  

62 La Vanguardia, 7-12-1932, pàg. 5.
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el president Macià amb paraules abrandades. La premsa afí als colors del Govern  
resumia la diada que s’havia viscut amb les següents paraules: Barcelona, ultra aquesta 
gran manifestació de catalanitat, donà una vegada més una altíssima lliçó de poble respon-
sable, demostrant amb la correcció i la disciplina que el caracteritzen, que —contra el que 
algú encara gosa creure— és ben digne de la llibertat que li ha estat reconeguda, i que ahir 
rebia consagració definitiva amb l’obertura del nostre Parlament63.

En aquest punt, cal aclarir que els esmentats macers foren una guàrdia molt reduïda de 
quatre o sis membres que en els moments de màxima cerimònia acompanyaven les autori-
tats en els seus desplaçaments per les dependències del Palau de la Generalitat —Palau del 
Parlament, en aquest cas—. L’origen militar de la seva vestimenta els equiparava formal-
ment a un cos de guàrdia, però en aquest moment de la història no eren més que subalterns 
abillats solemnement. Els macers també rebien el nom de “petis”, un mot que antigament 
designava una casaca, també anomenada frac militar perquè en temps de Ferran VII era 
d’ús obligat pels sergents i músics de l’exèrcit, segons els Decrets reials de 183364. El ter-
me “peti” és d’origen incert i apareix als diccionaris espanyols fins a finals del segle XIX 
amb la definició que acabem de citar; els canvis en la indumentària dels cossos militars al 
llarg del temps fan caure en desús la paraula però es manté, en plural, en el vocabulari del 
cerimonial oficial espanyol del segle XX per denominar els macers o responsables de dur 
les maces en els acompanyaments de les comitives d’autoritats en actes oficials.

La casaca dels macers o petis era un frac tallat amb galó daurat, tapacoll tancat, barret 
bicorn i l’escut de la Casa (Diputació o Generalitat) a l’escarapel·la i a la botonadura dau-
rada. El comte de Montseny, que fou president de la Diputació entre 1925 i 1930, tenia un 
sentit accentuat del cerimonial oficial, probablement per la seva condició d’aristòcrata, i 
fou el responsable d’introduir una vestimenta encara més vistosa que el peti tradicional: 
l’uniforme anomenat “a la federica”, reservat per les grans ocasions. Aquesta denomina-
ció associava un tipus de vestit que suposadament es duia a la cort de Frederic el Gran 
de Prússia (1712-1786) i que projectava una imatge de gran luxe i distinció. En proposar 
aquest nou abillament, el comte de Montseny insistia en l’adhesió de la corporació que ell 
presidia a la monarquia d’Alfons XIII i se sumava a aquells sectors de la societat catalana 
delerosos d’aproximar-se als Borbons.

63 L’Opinió, 7-12-1932, pàg. 1.
64 NIEVA, J.M. Decretos de la Reina Nuestra Señora Isabel II dados en su Real Nombre por su Augusta Madre 

la Reina Gobernadora... Madrid: Imprenta Real, 1818-1838, pàg. 137.
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Saló de sessions del Parlament amb la disposició definitiva projectada per Santiago 
Marco (1933). Fons ANC2-93.

1.2.1.3. La cerimònia de presa de possessió i el medalló de president

Pel que fa la cerimònia de la presa de possessió de Francesc Macià com a president de la 
Generalitat, cal dir que no fou, en cap cas, un acte revestit de pompa. Però primer caldria 
identificar de quina cerimònia parlem. En proclamar la República el 14 d’abril de 1931 
Macià esdevingué un president investit per la força d’una revolució. La seva autoritat fou 
assumida en el moment que va sortir de l’Ajuntament, va travessar la plaça de Sant Jaume 
i va prendre possessió “del Govern de Catalunya”, tal com digué al balcó de Palau. En en-
frontar-se a Maluquer, asseure’s a la taula del seu despatx i utilitzar el paper oficial amb el 
distintiu de President de la Diputació per fer un dels primers comunicats, Macià s’autopro-
clamava president. La ratificació va venir una estona després al saló de sessions del Palau 
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quan, reunits nombrosos regidors electes, el van escollir President de la República Catalana 
per aclamació65.

Com ja hem explicat, aquest càrrec mutaria més endavant per les imposicions del Govern 
republicà espanyol i es convertiria en una presidència interina de la Generalitat i no esdevin-
dria definitiva fins l’aprovació de l’Estatut per part de les Corts espanyoles el setembre de 
1932, les posteriors eleccions al Parlament del 20 de novembre del mateix any i, finalment, 
l’elecció democràtica del primer president de la Generalitat republicana el 14 de desembre. 
En aquest cas sí que es pot parlar d’una presa de possessió ortodoxa, tot i que no tingué un 
guió massa lluït. Per a més detalls, el pressupost de la Presidència li assignava un sou de 
50.000 pessetes i 70.000 més per a despeses de representació66.

Per la investidura de Macià del 14 de desembre de 1932 es va organitzar un dispositiu sem-
blant al de la inauguració del Parlament, però el temporal de llevant que afectava Catalunya 
aquells dies en va deslluir l’efecte ja que la presència de públic fou molt menor. La sessió 
estava convocada a les cinc de la tarda. Uns minuts abans, Macià havia sortit del Palau de 
la Generalitat acompanyat del seu executiu en una caravana de cotxes coberts que seguí el 
trajecte habitual (Carrer de Jaume I, Via Laietana, Pla de Palau, Passeig Eduard Maristany i 
Parc de la Ciutadella) amb el mateix dispositiu de guàrdies de seguretat, d’infanteria i de ca-
valleria que el dia 6. A l’exterior del Parlament formaven diverses seccions de guàrdies d’as-
salt i la guàrdia habitual de mossos d’esquadra. Al vestíbul del Palau l’esperaven el president 
de la cambra i un grup de diputats; tots plegats van formar la comitiva que pujaria les escales 
precedits, una vegada més, pels macers vestits de gala de la Generalitat. En arribar a dalt, el 
seguici va fer entrada solemne al saló de sessions: primer els membres del Govern, després 
el President, tots enmig d’una gran ovació dels parlamentaris i convidats.

El President del Parlament, Lluís Companys, va donar per oberta la sessió d’investidura i 
va cedir la paraula a Francesc Macià, que va pronunciar un llarg discurs de caire patriòtic. 
Després es va procedir a la votació i, per majoria, Macià fou elegit President de la Genera-
litat de Catalunya. Companys prengué breument la paraula per preguntar al nou president 
si volia afegir res més; Macià, va dir unes paraules emocionades d’agraïment en les quals 
hi va incloure una fórmula pròxima a un jurament protocol·lari: Honorables diputats: Da-
vant vostre, que és davant de Catalunya; en aquest lloc sagrat per tots; des d’aquest alt se-
tial que tots hem d’honorar perquè representa la pàtria, prometo solemnement complir el 
mandat de Catalunya i ésser fidel al seu esperit i a la seva voluntat i ésser fidel guardador 
i impulsor de les llibertats de Catalunya67. Aquesta fou tota la cerimònia que va revestir 
l’acte d’investidura del president definitiu de la Generalitat, ja que després es va celebrar 

65 SOLDEVILA, F. (1977). Op. Cit., pàg. 24 i ss.
66 La Provincias, 23-12-1932, pàg. 11.
67 Diari de Sessions. Parlament de Catalunya, 14-12-1934, pàg. 65.
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un lunch al Palau de la Generalitat on no es van fer discursos ni declaracions. Hi assistiren 
diputats, representants municipals, membres del cos consular, altres autoritats i premsa. 

Jaume Aiguadé, Josep Tarradellas, Francesc Macià —amb el meda-
lló al coll—, Ventura Gassol, Lluís Companys i Manuel Ribé durant l’ofre-
na floral al monument de Rafael de Casanovas (Barcelona, 11-9-1932).  
Fons ANC1-64.

La concessió democràtica de la Presidència a Francesc Macià fou, aquesta vegada, més 
rigorosa des del punt de vista jurídic que la que van aprovar els regidors revolucionaris de 
l’extinta Diputació el 14 d’abril de 1931, però curiosament l’acte no fou sancionat poste-
riorment pel BOGC ni per cap altre document oficial. El Diari de Sessions del Parlament es 
limita a prendre’n acta, però no hi ha cap paper signat per Macià on es ratifiqui per escrit la 
presa de possessió. Aquest detall i la manca de pompa en la investidura dels presidents serà 
una constant al període republicà.

Ni en aquesta cerimònia ni en la del seu successor, Lluís Companys, es va exhibir el medalló 
de president que tots els candidats que han estat investits posteriorment han lluït. I això que 
el penjoll fou creat el setembre de 1932, abans de l’acte protocol·lari que va fer president 
a Macià. El promotor del collaret fou l’aleshores conseller d’Instrucció, Ventura Gassol, el 
qual, en nom del Govern, va encarregar a l’orfebre Jaume Mercadé la confecció d’un escut 
de la Generalitat per a ser penjat del coll del President com a emblema de la institució que 
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representava68. Gassol la va lliurar a Macià al balcó del Palau de la Generalitat el dia 10 de 
setembre com a afirmació popular69, quan el president va tornar de Madrid amb l’Estatut 
aprovat definitivament per les Corts espanyoles en un viatge que fou un bany de masses, 
especialment al llarg del tram ferroviari català que va fer el comboi que duia el president i el 
seu seguici des de la capital espanyola.

L’endemà, Macià va decidir dur el medalló penjat del coll durant els actes multitudinaris 
d’homenatge a Rafael de Casanova, en motiu de la Diada de l’onze de setembre. Els re-
porters es van fixar en l’artística i valuosa medalla i van fer les indagacions pertinents: El 
secretari del senyor Macià, senyor Alavedra, i per encàrrec del president l’ha ensenyada 
als periodistes dient que és un obsequi dels membres del Consell de la Generalitat. Aquesta 
medalla no és dedicada al senyor Macià sinó al president de la Generalitat70. La joia que 
va crear Mercadé, aleshores un dels artistes amb més anomenada de Barcelona, era d’or, 
envoltada d’àgata i amb un cordó també d’or i seda. Les formes i l’acabat, d’influència nou-
centista, reproduïen un escut com el de la Generalitat, però inspirat en els del Monestir de 
Poblet, potser perquè el seu creador era nascut a Valls. Com digué la premsa: La insignia, en 
suma, tiene gusto moderno pero fiel a la tradición catalana71. 

El que crida l’atenció és el fet que, exceptuant l’ocasió de la Diada, quan companys la va 
lluir en públic, la medalla va restar oblidada fins la fi de la dictadura franquista. Macià no se 
la va posar a la investidura del 14 de desembre i tampoc ho feu Companys un any més tard. 
Com veurem més endavant, Josep Tarradellas, sensible com sempre a les qüestions proto-
col·làries, va adonar-se del simbolisme del penjoll i de la força que projectava sobre el seu 
portador; per això, dècades després va fer tots els possibles per recuperar-la amb la intenció 
que la hi imposessin el dia de la seva investidura i, així, guanyar la legitimitat que molts li 
qüestionaven.

En aquest sentit, és probable que més enllà del moment en que el medalló fou lliurat, tot 
aprofitant una ocasió d’eufòria col·lectiva, ningú no sabés quina utilitat donar-li més enda-
vant. No deixava de ser un objecte que encara no havia estat revestit del valor que té actual-
ment i, en conseqüència, tan sols era una joia reeixida que tenia poques oportunitats de ser 
lluïda i que acabaria desada en un calaix. Si foren consultats, que no ho sabem, els tècnics de 
protocol de la Generalitat el més segur és que no hi trobaren una aplicació pràctica en tant 
que no hi havia precedents i, en aquests casos, la tradició mana.

68 ESCULIES. J. Josep Tarradellas (1899-1936): dels orígens a la Guerra Civil. Barcelona: Universitat Pompeu 
Fabra, Institut d’Història Jaume Vicens Vives, 2012, pàg 239. http://hdl.handle.net/10803/97041 [Consulta: 
1-8-2016].

69 La Publicitat, 11-9-1932, pàg. 7.
70 La Veu de Catalunya, 13-9-1932, pàg. 10.
71 La Vanguardia, 14-9-1932, pàg. 4.
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El fet que a l’endemà Macià decidís posar-se la medalla tenia sentit per la raó que havia 
de presidir un acte públic, també de masses, on podria ésser identificat d’una manera més 
notòria com a cap del Govern català; però tampoc li calia perquè, com ja hem dit, la seva 
imatge era inconfusible i reconeguda per tothom, tant per la fesomia com per l’autoritat que 
projectava. A més, Macià era molt curós amb les formes però mai fou un home d’aparences i 
dur un collar d’or penjat del coll a la manera d’un toisó reial no deuria ser en cap cas del seu 
gust, ni tan sols en les ocasions més solemnes. Així doncs, segurament es va posar el penjoll 
en reconeixement als qui l’hi havien ofrenat el dia abans, els membres del seu Govern.

De dreta a esquerra, Antoni Rubí, Carles Soldevila, Dalmau Costa i Manuel Ribé als 
porxos del Parlament de Catalunya (s/d). Fons ANC2-93.

1.2.1.4. Els mossos com a guàrdia honorífica

Un altre dels temes —relacionats amb l’objecte d’estudi d’aquesta tesi— que es va trobar 
sobre la taula Francesc Macià en assumir la presidència de la Generalitat fou el de la situació 
dels mossos d’esquadra. Durant dècades, el cos havia estat objecte de debats apassionats en-
tre partidaris i detractors i, en la història convulsa de l’Espanya contemporània, l’organisme 
policial havia patit tota mena de vicissituds segons com bufessin els vents polítics de cada 
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moment. Des de la creació de la Guàrdia Civil l’any 1844 el Cos de les Esquadres de Cata-
lunya va anar perdent pes fins a convertir-se en una institució sense gairebé competències a 
la fi de la dictadura de Primo de Rivera: a més, els Mossos eren decoratius: en un moment 
polític en el qual se somniava en decorats d’opereta, a la Diputació li venia molt bé tenir 
una guàrdia o escorta ornamental per fer front a la famosa secció muntada de la guàrdia 
urbana72. Tant és així, que fins i tot es va crear una banda musical dels mossos l’any 1927, 
ara bé, una de les primeres decisions que va prendre el president de la Diputació de transició 
Joan Maluquer l’any 1930 fou liquidar-la en considerar-la, literalment, una moixiganga73.  
De fet, el president Maluquer va ser el primer en molts anys en afrontar la feixuga tasca 
reorganitzar el cos i adaptar-lo als nous temps tot inspirant-se en el model administratiu de 
la guàrdia urbana.

Guàrdia dels mossos a la Porta del Palau de la Generalitat (1931-36). Fons ANC1-42.

En proclamar-se la Segona República, Macià comptava amb un contingent de dos-cents 
trenta efectius dels mossos que, en dependre directament de les Diputacions i una vegada 
extingides aquestes, passaven ara a ser competència de la nova Generalitat amb les mateixes 
funcions que abans: vigilància d’edificis oficials i guàrdia forestal. Diversos factors porten 

72 ANGUERA, P. (et al.). Mossos d’esquadra: història i present. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departa-
ment d’Interior, 2005, pàg. 126.

73 MALUQUER, J. Una mica d’història: la catalanitat de la darrera Diputació Provincial de Barcelona. Barce-
lona: Lluís Gili, 1934, pàg. 135.
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a pensar que el president es va trobar còmode amb l’estat administratiu amb què li arribava 
el cos: no va introduir pràcticament cap canvi en el seu funcionament, la Generalitat tenia 
les competències exclusives i, en la seva línia presidencialista, Macià va reforçar el caràcter 
representatiu de la secció destacada al Palau de la Generalitat. En aquest sentit, Sanahuja va 
escriure: Una prova de la manca d’atencions envers el cos, que posava de manifest que el 
Govern de la Generalitat continuava considerant-lo com un cos auxiliar amb unes funcions 
més aviat honorífiques i de guàrdia rural, és el fet que els mossos, en totes les categories, 
cobraven uns sous molt inferiors als que percebien els agents de categories similars dels 
cossos de la Guàrdia Civil, de Seguretat o els guàrdies d’assalt74.

Per tant, a Francesc Macià ja li va semblar bé l’estat de les coses pel que fa les Esquadres 
i, significativament, va adscriure la institució armada al Presidència, al costat de les secre-
taries particulars i la majordomia, entre d’altres. La decisió es justificava pel fet que aquest 
departament acollia totes les atribucions que corresponien a la desapareguda Diputació de 
Barcelona. En tot cas, en l’imaginari col·lectiu els mossos es van associar des del primer 
moment a la Presidència, ja fos per l’ús intensiu que es va fer del destacament del Palau de 
la Generalitat com a guàrdia d’honor, ja fos per la presència permanent del capità Frederic 
Escofet uniformat al costat de Macià en tota mena d’actes oficials, públics i privats. Val a 
dir que en una data tant primerenca com el 15 d’abril de 1931 el president l’havia nomenat 
ajudant personal, admirat per la ràpida adhesió d’Escofet a la proclamació de la República.

Els mossos van ser, des d’un inici, testimonis de primer ordre dels fets històrics que es van 
anar succeint durant el període republicà. És evident que algunes vegades foren testimonis 
accidentals, com en el cas de la proclamació de la República, perquè estaven fent guàrdia a 
la porta del Palau de la Diputació; en altres ocasions, en canvi, van ser actors destacats dels 
esdeveniments pel fet de formar part del seguici habitual dels presidents Macià i Companys 
en els actes celebrats als Palaus de la Generalitat i del Parlament.

En el cas de la multitudinària visita que el president del Consell de ministres, Manuel Azaña, 
va fer a Catalunya en motiu de l’aprovació definitiva de l’Estatut per part de les Corts espa-
nyoles, es va muntar un dispositiu de seguretat totalment nou que no comptava directament 
amb els mossos. El conseller de Governació, Josep Tarradellas, va organitzar un operatiu de 
grans proporcions amb un objectiu molt clar: evitar que es repetissin les aglomeracions de 
l’any anterior quan el president va anar en tren a Madrid a presentar l’Estatut i, a la tornada, 
la gentada havia envaït les andanes, retardant els trens i dificultant el pas dels cotxes que 
duien Macià cap al Palau de la Generalitat. Tarradellas no va voler que aquesta situació es 
repetís i que el Govern català projectés una impressió de desgovern en Azaña. Una impres-
sió que pogués afectar de retruc el traspàs de competències i, sobretot, la d’ordre públic en 

74 SANAHUJA, J.M. Les Conselleries de Governació i Justícia de la Generalitat de Catalunya. 1931-1934. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, Departament de Justícia, 1992, pàg. 125.
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pensar que es podia fer a un govern que no sabia mantenir, precisament, l’ordre. Tarrade-
llas estava bastint l’estructura estatal o para-estatal de la nova administració i la manera 
de representar-ho era cabdal75.

A la seva tesi doctoral, l’historiador Joan Esculies explica com Tarradellas va aprofitar 
l’ocasió de la visita d’Azaña per muntar un cordó de seguretat al voltant del vehicle desco-
bert que portaria el president Macià i el seu convidat des de l’Estació de França fins el Pa-
lau de la Generalitat, enmig de la gentada que s’esperava que s’hi congregués. En aquest 
cas no foren les Esquadres les responsables d’escortar els presidents sinó un triple cordó 
de guàrdies d’assalt que, a peu i a la manera americana, protegirien el cotxe oficial. Diu 
Esculies: Tarradellas va inspirar-se en les Ticker tape parade nord-americanes. Aquelles 
desfilades, normalment celebrades a Nova York, van iniciar-se de manera espontània el 
1886 amb la inauguració de l’estàtua de la Llibertat i tenen lloc per rebre una celebritat 
(...). La desfilada rep el nom de ticker tape perquè es llancen grans quantitats de paper 
picat des dels edificis alts (...) per on passa el cotxe descobert amb l’homenatjat. La dispo-
sició dels guàrdies al voltant del vehicle, Tarradellas també la va copiar d’aquestes desfi-
lades. (...) L’efecte que aquest mimetisme, sense el paper picat, va provocar en Azaña fou 
gran i en encarar la Via Laietana i veure l’estol de banderes a banda i banda, i la gentada, 
va expressar “Caramba, que barbaridad”. Una manifestació notable per un home que 
passava per tenir un temperament contingut76. Efectivament, les fotografies del parament 
de seguretat transmeten una força extraordinària pel fet de veure’s el vehicle de Macià 
i Azaña envoltat per desenes de guàrdies d’assalt uniformats agafats de la mà fent una 
rotllana pels laterals i el darrere de la comitiva. Al voltant, els centenars de persones que 
van acudir a rebre el president espanyol i a celebrar la consecució definitiva de l’Estatut.

75 ESCULIES, J. (2012). Op. cit., pàg. 240.
76 ESCULIES, J. (2012). Op. cit., pàg. 243.
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El vehicle oficial amb Azaña i Macià enfila la Via Laietana envoltat per la triple cade-
na humana de guàrdies d’assalt (Barcelona, 25-9-1932). Fons ANC1-64
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A la Plaça de la República els esperava una gentada, però Tarradellas havia disposat que se’n 
regulés l’aforament, per això va fer instal·lar un sistema de megafonia pels carrers adjacents 
amb la finalitat que es poguessin escoltar els discursos des de fora  i evitar aglomeracions 
potencialment perilloses. En aquest cas, els mossos sí que hi foren: vestits de gala, amb bar-
ret de copa, escortaven l’entrada a Palau. Al seu davant, com a rèplica, una secció muntada 
de la guàrdia urbana, també de gala, cloïa el seguici automobilístic i es replegava al portal 
de l’Ajuntament.

Gràcies a aquest tipus de celebracions col·lectives d’adhesió a les conquestes que anava fent 
el nou Govern autònom, els mossos van anar prestigiant-se progressivament als ulls de la 
ciutadania, en tant que era una força d’ordre més representativa que repressiva i que s’asso-
ciava a la figura prestigiosa del president Macià. Fins aleshores havia pesat sobre el cos una 
llegenda negra que els relacionava, d’una banda, a uns orígens borbònics que a Catalunya es 
vinculaven a la tirania i l’absolutisme, i de l’altra, a un passat immediat als servei d’un règim 
que ja s’havia superat. L’historiador Ucelay-Da Cal resumeix la nova situació de la següent 
manera: Institucionalment, políticament i, fins i tot, sociològicament (...) el cos no solament 
va sobreviure sinó que va adaptar-se i florir amb el seu pas a la Generalitat i la República 
(...). Del 1931 al 1939 es va generar un nou mite: les Esquadres de Catalunya s’identifica-
ren amb les institucions populistes del govern autònom català, com a força d’ordre públic 
catalana per contrast amb els policies estatals i, a més, com a cos lligat a les figures dels 
presidents de la Generalitat, Macià i Companys77. Aquesta tesi també és defensada per 
l’historiador Manel Risques, que afirma que és amb la República i l’autonomia aconseguida 
l’any 1932 quan els mossos inicien la construcció d’una nova identitat  democràtica vincu-
lada amb les institucions catalanes i associada també a unes tasques d’ordre públic que no 
van defugir la repressió de l’anarcosindicalisme. A més: la seva actuació durant els fets de 
1934 en suport de la Generalitat assolí un caràcter de fita decisiva al respecte , i col·laborà 
a perfilar un imaginari dels Mossos com a «exèrcit de Catalunya»78.

De fet, a mesura que, amb penes i treballs, van anar transferint-se competències a la Ge-
neralitat republicana durant el primer quinquenni de la dècada dels anys trenta, el cos dels 
mossos va créixer en nombre d’efectius i en atribucions, fins el punt de convertir-se en 
un cos policial català amb una guàrdia presidencial professionalitzada. Paradoxalment, 
aquesta vinculació amb la presidència de la Generalitat es va reforçar especialment des-
prés que el Govern de Juan Negrín es fes amb les competències d’ordre públic de Cata-
lunya després dels Fets de Maig de 1937 i, en conseqüència, el cos de mossos d’esquadra 
veiés reduïdes dràsticament les seves responsabilitats al territori i, en canvi, augmentades 
a Palau. Un dels joves que va ingressar al cos just abans de la guerra, recorda a les seves 

77 ANGUERA, P. (2005). Op. cit., pàg. 136-137. 
78 RISQUES, M. Identitat democràtica o tradició espanyolista? La repressió sobre els mossos d’esquadra a la 

postguerra. Barcelona: Edhasa, Generalitat de Catalunya, 2003, pàg. 12.
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memòries l’imponent servei prestat com a escorta de Lluís Companys durant el conflicte: 
L’acompanyàvem a tot arreu vestits amb l’uniforme dels mossos, no com ara, que els 
escortes van de paisà. Per escortar-lo en els desplaçaments formàvem amb sis motos al 
davant, seguides d’un cotxe amb cinc mossos, el cotxe del president al mig, sis motos més 
darrere seu i un altre cotxe de mossos al final de tot. Anava molt ben protegit i durant el 
temps que vaig estar amb ell no vam tenir cap incident (...)79. Si fem el recompte, Com-
panys es desplaçava per la Catalunya en guerra amb un contingent de vint-i-dos homes 
armats, una xifra realment elevada.

1.2.1.5. Conclusió

Francesc Macià i l’aparell d’Esquerra Republicana van posar en marxa un govern gairebé 
des del no-res, amb una administració sense recursos ni competències, però amb una idea 
molt elevada del que havia de ser la res publica i de quina manera havia de servir al ciuta-
dà. Macià va viure el somni efímer de l’Estat Català que ell havia imaginat durant els anys 
de l’exili i tenia ben clar quina mena d’estat volia pel seu país: una democràcia moderna, 
liberal, social i emancipada, talment com les que havia conegut en temps d’expatriat i que a 
Catalunya s’havia iniciat en els temps de la Mancomunitat. Superats els primers quinze dies 
de República Catalana i obligat a renunciar a gairebé tot per la pressió de Madrid, Francesc 
Macià no va abandonar mai la idea de “presidència” que havia concebut; ja fos una Presi-
dència de la República Catalana o una Presidència de la Generalitat, com a la fi va ser, la 
més alta instància política de Catalunya era, pel polític de Vilanova, una entitat inviolable 
que representava tot el poble català i que mereixia el màxim respecte per part del seu titular.

La creació de sengles oficines de Majordomia i Cerimonial a les principals institucions pú-
bliques del país, Palau de la Generalitat i Parlament de Catalunya, fou un acte completament 
natural, mancat de debat i ocorregut en la normalitat més absoluta. Mentre que a Palau es 
va apostar per la continuïtat en mantenir l’anterior responsable de protocol, Antoni Rubí, al 
Parlament es va triar un perfil polític que, no obstant, era gairebé anàleg al del Palau. És a 
dir, en ambdós casos es van triar professionals amb una formació sòlida (els dos eren ex-se-
minaristes i periodistes), els dos eren de fora de Barcelona i, si bé tenien caràcters i ideolo-
gies polítiques diferents, els dos demostraren una equanimitat, intel·ligència i mà esquerra 
extraordinàries en l’exercici del seu càrrec. I així ho reconegueren els qui els tractaren.

79 RUESTES, P. Vivències d’un mosso d’esquadra del temps de la República. Lleida: Pagès, 2001, pàg. 35-36.
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Francesc Macià pronuncia un discurs davant d’una càmera de cinema al pati dels 
tarongers (Palau de la Generalitat, 8-11-1932). Fons ANC1-585.
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El president Macià no fou un home de grans declaracions ni de discursos elaborats, ja se sap 
que aquesta era una feina que delegava en el poeta Ventura Gassol, per això no li coneixem 
manifestacions explícites en relació a la importància del protocol oficial de la nova Generali-
tat. No obstant això, els seus actes demostren l’interès i el respecte que sempre va tenir per la 
representació del càrrec que ostentava i la imatge pública que se’n derivava. Com diu l’histori-
ador Pere Gabriel: Una de les activitats que Macià assumí com a més pròpia i segurament amb 
més gust fou el caràcter representatiu de la Presidència. Volgué mantenir una relació directa 
amb l’opinió pública, al marge dels viaranys esbiaixats dels partits —per començar, el seu— i 
de la política concreta80.

Totes les seves biografies recullen la pulcritud i l’elegància del seu abillament, l’impacte de 
la seva presència —física o fotogràfica— i el respecte que generava en amics i adversaris. 
La seva filla Maria, que es convertí de facto en la primera dama, sempre al seu costat, el 
recorda impecablement vestit amb el seu etern vestit gris, el coll blanc de la camisa cenyit 
per la corbata fosca perfectament nuada, l’armilla cordada de dalt a baix, tenia aquell aire 
tan distingit, no gens encarcarat, que sempre el caracteritzà81.

Per Macià, el respecte a la institució de la presidència era, al cap i a la fi, el respecte a la 
gent del país i al seu passat comú. És cert que el seu mandat es va caracteritzar per una bre-
vetat que ajuda a subratllar-ne els encerts i a minimitzar-ne les errades, però també ho és 
que Catalunya va viure durant aquells anys un període de gran efervescència durant el qual 
la imatge col·lectiva del país va modernitzar-se significativament. I sembla paradoxal que 
al capdavant d’aquesta “revolució del bon gust”82 hi hagués un antic militar septuagenari 
que estava al final de la seva trajectòria. La imatge de dignitat que va donar Macià al llarg i 

80 SOLÉ, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 96.
81 SARDÀ, Z. (1989). Op. cit., pàg. 149.
82 Aquesta idea, manllevada del que havia de ser Comissari de Propaganda, Jaume Miravitlles, és aplicable, al 

meu parer, a tot el període republicà, malgrat que es va formular l’any 1937 i seria, doncs, un anacronisme 
vincular-la al mandat de Macià. En tot cas, “la revolució del bon gust” havia de servir per marcar distàncies 
amb relació a les dues grans experiències revolucionàries històriques: la revolució francesa i, sobretot, la 
soviètica, que era relativament recent, sobretot en l’imaginari de les classes populars. Es tractava d’una re-
volució social “impulsada no per la fam ni per la crisi, sinó per la defensa de l’esperit i la dignitat”, segons 
es deia en l’article esmentat de Jaume Miravitlles a Nova Ibèria. D’aquesta manera, es podia convertir en 
“un precedent magnífic d’allò que seria en països d’alta civilització —França, Anglaterra, Estats Units— un 
moviment d’alliberament social: l’alegria conscient, la bellesa en el viure”. Òbviament, es tractava d’un 
ideal revolucionari pel qual combatia la Generalitat, que fou una realitat de curta durada i que fracassà, 
enterbolida per les dissensions internes, a causa de la imposició militar de l’enemic. Però tingué un altíssim 
valor referencial, tant a nivell intern com a nivell mundial, i serví per prestigiar l’actuació de la Generalitat 
republicana i del Comissariat de Propaganda fins a nivells gairebé llegendaris. A: PASCUET, R. i PUJOL, 
E. (dir.). La revolució del bon gust. Jaume Miravitlles i el Comissariat de Propaganda de la Generalitat de 
Catalunya (1936-1939). Barcelona: Ajuntament de Figueres, Arxiu Nacional de Catalunya, Viena Edicions, 
2006, pàg. 14-15.
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ample de les comarques catalanes —també a fora83— va transmetre als seus compatriotes un 
orgull i una confiança encomanadisses.

Així, a cada poble, vila o ciutat que el president visitava, i en foren desenes, els seus habi-
tants el rebien amb tots els honors: carrers engalanats, gent ben vestida, corones i arcs de 
flors, apassionades exhibicions musicals o artístiques i un llarg etcètera de mostres d’afecte 
i adhesió en format visual. Els catalans van retornar al seu president la imatge que ell pro-
jectava i aquest fet queda perfectament plasmat en els milers de fotografies que els reporters 
gràfics van prendre durant aquells dos anys mal comptats: en bona part de les instantànies 
apareix un país format per gent jove i il·lusionada, que se sent orgullosa de sí mateixa i de la 
imatge que projecta al costat del seu president. 

Com va escriure l’advocat Enric Jardí: Aquesta fascinació que produïa Francesc Macià, 
no la discutiren ni els seus adversaris polítics més acarnissats. Alt, ben plantat no obstant 
l’edat, amb la seva tofa de cabells blancs, el seu bigoti també blanquinós, abillat general-
ment de gris clar amb una sòbria elegància, inspirava un atractiu i fins i tot una veneració 
que explica la ràpida acceptació que tingué l’afectuós motiu de “l’Avi” que li aplicaren. 
El magnetisme que emanava de la seva persona no el posseïren els altres presidents de 
Catalunya. Ni Prat de la Riba, rodanxó i retret, d’aspecte sagristanesc; ni tampoc Puig i 
Cadafalch, més ben dotat físicament que l’anterior però d’aire esquerp, ni Companys, que 
per més esforços que fes i per més cordial que es mostrés no produïa, per la manera de vestir 
o captenir-se, una peculiar sensació de respectabilitat. En canvi, aquest respecte és el que 
immediatament provocava la presència física de Macià. Tenia quelcom de majestàtic. Po-
dria citar moltíssims casos de persones que, sense partit pres en favor del President, o fins 
i tot predisposades en contra d’ell, restaven conquerides per Macià en parlar-li o veure’l 
per primera vegada. Ja he contat la dada significativa que reporta Pere Coromines en el 
seu diari amb referència a una excursió electoralista de Francesc Macià per les terres de 
Lleida, en què una dona del poble cridà: “Visca lo rei de Catalunya!”84.

83 Explica la seva filla que els sastres madrilenys aconsellaven el “gris Macià” als senyors que volien fer-se un 
vestit elegant, amb dos botons i un color gris molt discret. A: PITARCH, I. (2009). Op. cit., pàg. 38.

84 JARDÍ, E. (1981). Op. cit., pàg. 489.
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1.2.2. LA PRESIDÈNCIA DE LLUÍS COMPANYS (1933-1939)

1.2.2.1. La presa de possessió

La sobtada mort de Francesc Macià va convertir Lluís Companys en president de la Gene-
ralitat. El fins aleshores president del Parlament fou escollit cap del Govern català en una 
votació solemne que va tenir lloc a la cambra catalana la tarda del 31 de desembre de 1933, 
en compliment amb el reglament que establia un màxim de vuit dies des del cessament 
d’un president i el nomenament d’un altre. En el seu discurs, el nou mandatari es mostrava 
aclaparat pel fet d’haver de succeir algú tan insubstituïble com Macià i, amb paraules corat-
joses, intentava projectar-se més enllà de la seva persona: Jo ja no sóc jo. L’home combatiu 
i apassionat que he estat fins ara desapareix en aquest moment. Procuraré fer-me digne del 
càrrec que m’heu concedit85.

Després, Companys va desplaçar-se al Palau de la Generalitat per ser investit president. A 
banda de la gent que s’havia concentrat al davant del Palau, a l’escala d’honor l’esperaven 
els macers vestits de gran gala, diputats, nombroses autoritats, i el Govern en ple, presidit 
pel conseller primer, Miquel Santaló. Rebudes les felicitacions dels consellers, tots plegats 
van anar pujar al despatx de la Presidència, on el president interí Joan Casanovas va oficiar 
una cerimònia breu de presa de possessió. Casanovas va reconèixer estar assabentat oficial-
ment de la votació que acabava de celebrar-se al Parlament i que per aquest motiu donava 
la tinença del càrrec a Lluís Companys; l’oficiant també va apel·lar a la memòria de Macià 
i va manifestar l’esperança que el nou president seguís amb les directrius i les orientacions 
del polític desaparegut. Companys va respondre amb unes poques paraules d’agraïment als 
presents i d’humilitat vers el seu predecessor.

Novament, no hi ha constància documental que se celebrés un acte formalitzat amb uns pro-
cediments preestablerts. Tampoc s’havia aprovat cap llei al respecte. Simplement, el presi-
dent interí sortint nomenava el seu successor amb les paraules que trobava més escaients. 
No hi va haver traspàs de símbols o de vares de comandament, ni imposició d’insígnies, 
ni promeses o juraments. Justament, el collaret de Macià va romandre resguardat en una 
caixa de cabals, com si fos una relíquia sagrada. Els motius de tals circumstàncies poden 
ser diversos: la sobtada mort de Macià i els multitudinaris actes funeraris no van permetre 
organitzar una presa de possessió més cerimoniosa; la manca de tradició d’una institució 
indefinida que tot just s’acabava de recuperar deixava sense referents els seus responsables; 
o les moltes diferències i la gran distància històrica entre la Generalitat contemporània i 
l’antiga Diputació del General, especialment pel que fa al nomenament i presa de possessió 
dels seus presidents, no permetia emmirallar-s’hi.

85 La Publicitat, 2-1-1934, pàg. 1.
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En tot cas, en aquell vespre de cap d’any encara hi havia coses a fer i, en acabar la investi-
dura, Companys i el Consell Executiu van adreçar-se a la Casa dels Canonges per traslladar 
una vegada més les condolences a la família Macià. Segons el relat de la premsa, fou un acte 
molt emotiu on hi sobraren les paraules. Seguidament, cap a les vuit, el president, el Govern 
i nombrosos diputats es van desplaçar al cementiri per fer una ofrena floral a la tomba del 
president i escenificar, així, un darrer comiat86. A les nou Companys tornava a Palau, atenia 
la premsa i anunciava que prosseguiria amb les negociacions per formar un nou govern que 
havia iniciat Macià abans de Nadal.

La presidència de Lluís Companys obria una etapa clarament diferenciada en relació a la 
imatge pública, la representació política i el protocol oficial de la Generalitat de Catalunya. 
Al diari La Publicitat ja ho advertiren des del primer moment, això sí, amb paraules rebusca-
des per evitar dir el que tothom pensava: El nou President, venint després de Macià, posarà 
de fet el càrrec més al nivell normal. No té aquell halo de reverència i de distància que 
acompanyava la figura de l’”avi”. I, no obstant això, el redactor buscava avantatges en la 
nova situació: més aviat humanitzarà la funció presidencial. (...) Per això no es pot aplicar 
a Companys el mateix caràcter que tenia la Presidència de Macià, situada més enllà del 
concepte estrictament legal del càrrec87.

1.2.2.2. La imatge de Lluís Companys

Certament, el nou titular de la Presidència no gaudia, ni de lluny, de l’aparença noble, dis-
tingida i pulcra de Francesc Macià. Tampoc ho pretenia. Des que va tenir ús de raó política, 
Companys va estar sempre implicat en dues causes: la de l’obrerisme i la de la pagesia. I 
malgrat provenir d’una família benestant de la Plana d’Urgell, haver-se format com a advo-
cat i haver trepitjat despatxos i audiències, la seva imatge no el precedia com sí que ho feu la 
seva eloqüència i el seu magnetisme. Precisament, les virtuts de Companys com a orador no 
foren les de Macià, sinó millors, i viceversa: la cura en les formes, l’aspecte i les relacions 
amb els públics no van ser el fort del primer.

86 La Vanguardia, 2-1-1934, pàg. 9.
87 La Publicitat, 2-1-1934, pàg. 1.
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Companys, amb un abillament impropi de la dignitat del seu càrrec, acompanyat del 
seu fill i de Joan Comorera, en una reunió del Consell Executiu de la Generalitat a 
Santa Cristina d’Aro (7-8-1934). ANC1-585.

Mentre que Macià va desprendre sempre un aire venerable, reforçat per una bona estatura, 
una posat èrtic a tothora i una bona tofa de cabells, en Companys apareix a les fotografies 
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amb una actitud poc afavoridora: sol falcar les cames ben obertes, mà a la butxaca o a la 
cigarreta, llavi inferior caigut, bigoti escàs i vestimenta sense cap empesa. Dit així, sembla 
que el nou president fos un desmanegat, i no era el cas perquè, en compliment dels deures 
protocol·laris de la institució que representava, sempre va ajustar-se a les normes precepti-
ves: vestit de tres peces o creuat en el dia a dia, barret als actes a l’exterior, i levita i capell de 
copa als esdeveniments més solemnes, especialment als de caire funerari. Ara, sí que és cert 
que li costava mantenir l’aprest del seu vestuari a mesura que avançaven les hores del dia.

En aquest punt, creiem que és important reproduir la reflexió de l’historiador Josep Termes, 
a partir de la qual reivindica el passat rural i alhora aristocràtic de Companys i el contraposa 
a la venerabilitat d’homes com Prat de la Riba o Cambó, que no tenen un origen tan selecte 
i, en canvi, són considerats gairebé uns gentlemen: Companys era de família de terratinents 
i en part noble, i això, de vegades, costa d’adonar-se’n per aquesta mena de sectarisme his-
toriogràfic. (...) Però en canvi aquest fet [el seu origen] s’ha difuminat una mica justament 
perquè la seva vida és la d’un revolucionari que ha trencat en bona part, idealísticament, 
amb els orígens. Per tant, aquí caldria revisar el tòpic que genera determinat biografisme 
segons el qual una existència revolucionària ha de correspondre’s amb uns orígens anàlegs. 
Macià no provenia d’una posició tan acomodada i, en canvi, s’ha posat més èmfasi en el seu 
estatus que en el de Companys88

La presidència va obligar a Companys a millorar el seu armari i així és constata a les imatges 
que documenten la seva acció diària. Val a dir, però, que durant els anys d’allunyament de la 
seva primera esposa va anar descuidant el seu aspecte físic fins el punt de no prestar-hi cap 
atenció. No hi ha cap constància documental, però és molt probable que el cap de cerimo-
nial de la Generalitat, Antoni Rubí, hagués de proposar —amb tota la mà esquerra que se li 
atribuïa— alguns suggeriments estilístics al seu nou superior per tal d’ajustar-lo a la dignitat 
del seu càrrec. El polític Heribert Barrera, potser amb poca objectivitat, explicava que du-
rant molts anys el seu vestuari no va rebre la cura necessària, però no hi fa res, Companys 
tenia tanmateix una elegància innata, que, com diu Ossorio y Gallardo, era l’elegància 
de debò perquè no depenia de la roba. El mateix Puig i Ferreter (...) reconeix que se sabia 
vestir bé, però no es pot estar de precisar que la seva elegància «era un xic pinxesca», 
«com l’home», afegeix. Barrera també deia el que tothom comentava i que és visible a les 
fotografies: l’afició de Companys per dur el mocador de l’americana tot caigut per sobre la 
butxaca. Ossorio afirma que el defecte era calculat, fruit d’una estudiada coqueteria i que 
era segurament l’única nota insincera de la seva vida89.

El polític i escriptor Jaume Miravitlles, recorda així al president: Humanament, Companys 
era un home molt diferent de Macià i Tarradellas; gairebé era el tipus oposat. Aquests dos 

88 BARRERA, H. (et al.). Lluís Companys. Trajectòria d’un president. Barcelona: L’Avenç, 1990, pàg. 34-35.
89 BARRERA, H. (1990). Op. cit., pàg. 17.
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darrers tenien un gran sentit d’Estat i posaven a les coses una autèntica aurèola solemne i 
jeràrquica. Havien nascut per manar i la naturalesa els havia donat, no sols el desig, sinó 
la fesomia de l’home de govern. (...) Li mancava totalment el sentit d’Estat, de la jerarquia, 
de la solemnitat de la seva funció, encara que, vist de prop, era una persona d’una vivacitat 
i una simpatia irresistibles90. Un dels mossos de la seva escorta durant la guerra, l’esmentat 
Pau Ruestes, recorda amb afecte el tracte que els dispensava el president: En Companys 
era molt amable amb nosaltres, tenia un tracte molt planer i familiar. Cada matí, quan ens 
trobava, ens deia: “Què, nois, heu dormit bé? i, després dels àpats: “Heu menjat bé?” i, tot 
sovint: “Com va això, esteu bé?”. Era molt agradable i tots els nois estàvem molt agraïts 
per aquell interès que demostrava91.

1.2.2.3. L’oficina de majordomia i cerimonial

Els mesos compresos entre el gener de 1933 i l’octubre de 1934 foren de relativa estabilitat 
a Catalunya, circumstància que afavorí una obra de govern continuada i consistent. Les ses-
sions del Parlament se celebraren amb regularitat —arribaren a dues-centes cinquanta-nou, 
la darrera l’1 d’octubre de 1938— i l’activitat legislativa se saldà amb un centenar llarg de 
lleis aprovades, en part gràcies a l’hegemonia parlamentària d’ERC. Les oficines de protocol 
del Govern i del Parlament, comandades de manera continuada per Antoni Rubí i Dalmau

Costa, respectivament, no van viure variacions significatives, almenys fins els Fets d’Octu-
bre de 1934.

90 MIRAVITLLES, J. Més gent que he conegut. Barcelona: Destino, 1981, pàg. 84.
91 RUESTES, P. (2001). Op. cit., pàg. 36.
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Segell de l’oficina de Majordomia i Cerimonial amb la signatura d’Antoni Rubí (11-
1-1934). Fons AGDB.

Degut a la destrucció o dispersió de la documentació del Parlament de Catalunya per causa 
de la guerra i la posterior repressió, la major part dels testimonis escrits de la tasca de l’ofi-
cina de majordomia de la cambra s’han perdut. Els pocs que es conserven, però, tenen un 
caire marcadament administratiu i revelen un funcionament ortodox de la institució: són sol-
licituds de visita de les instal·lacions per part d’entitats civils, fitxes de personal, justificants 
de despeses, gratificacions, diligències, nòmines, contractacions, etc., en quantitat molt mi-
grada. Per ‘funcionament ortodox’ volem dir que la institució estava regida, aparentment, 
per uns criteris comuns i avançats d’administració pública basats en la cultura i els valors 
de servei públic que impulsava l’Escola d’Administració Pública de Catalunya —creada en 
els temps de la Mancomunitat— i, per tant, calia documentar, justificar i arxivar totes les 
accions que s’emprenien.

Per circumstàncies semblants, la documentació generada per l’oficina de majordomia del 
Palau de la Generalitat que es conserva a l’Arxiu de la Diputació de Barcelona és poc abun-
dosa i discontínua, es regeix per un inventari antiquat i no està catalogada. En tot cas, el seu 
estudi permet identificar uns procediments similars als del Parlament. El principal gruix de 
papers que es guardaven d’aquesta oficina es divideix entre la correspondència i els comptes. 
Per correspondència s’entén la ingent quantitat d’invitacions i sol·licituds que s’adreçaven 
a la presidència de la Generalitat des de societats corals, clubs esportius, casinos, ateneus, 
gremis, ajuntaments, casals, cooperatives i un llarg etcètera d’entitats molt diverses que de-
mostren la bona salut de la societat civil catalana de l’època; són invitacions a actes, sol·li-
cituds de visita del Palau, convocatòries d’esdeveniments, demandes d’audiència, peticions 
econòmiques, etc., que eren gestionades per l’oficina de majordomia tal com avui ho faria un 
gabinet de relacions públiques. El secretari personal del president Macià i Companys, l’es-
criptor i periodista Joan Alavedra, era l’encarregat de filtrar tota aquesta tramesa de cartes i 
treballava en coordinació amb l’oficina de cerimonial, com ho demostren les notes internes 
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que enviava a Antoni Rubí per delegar-li la gestió de les demandes esmentades que arriba-
ven per correu, segons fos un assumpte de la seva competència o no92.

Lluís Companys, acompanyat de Ventura Gassol i Joaquim Folch i Torres a la sorti-
da del Palau Nacional. Al darrere, amb ulleres, Antoni Rubí (Barcelona, 4-10-1934). 
Fons ANC1-585.

Respecte els comptes, una part molt important de la feina de l’oficina de protocol del Palau 
de la Generalitat era dur tota l’activitat comptable de les despeses efectuades pel president i 
tots els membres del Govern en l’exercici de les seves funcions. Era una tasca titànica perquè 
calia recollir fins el darrer rebut del desemborsament més petit que hagués fet el president o 
els consellers en acte de servei per tal de justificar les sol·licituds de liquidació de despeses 
i ajustar-les a les partides pressupostàries corresponents. Aquesta responsabilitat requeia en 
Antoni Rubí i en totes les autoritzacions de pagament hi consta la seva conformitat amb un 
segell i la seva signatura93. 

Aquests expedients de factures i rebuts són un bon indicador de la salut econòmica del país 
—demostra una societat avançada i dinàmica amb serveis comercials de tot tipus— i també 
de l’oferta d’hostaleria i restauració perquè hi ha tiquets de restaurants, factures d’àpats 
diversos i, molt important, una lluïda col·lecció de menús impresos d’actes organitzats per 

92 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3900.
93 Per exemple, veure AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3900.
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la Generalitat o altres entitats. Són targetes amb el motiu de la celebració, la data, el lloc i 
els plats concertats per l’àpat i, en conjunt, representen una mostra excel·lent de la gastro-
nomia que s’estilava a la Catalunya dels anys trenta. És una cuina mixta que juga amb les 
receptes tradicionals catalanes (pollastre rostit, pèsols a la catalana, créixens amanits, paella, 
capons d’El Prat a la graella, canelons, vedella amb pèsols, llagosta de la Costa Brava) i les 
combina amb els plats més emblemàtics de l’art culinari francès institucionalitzat per Carê-
me i Escoffier  als segles XIX i XX, respectivament (llagosta parisienne, brou concentrat 
d’au, chiffonade de llegums, xampinyons frescos a la crema, foie-gras natural a l’ou filat, 
llagostins a la russa, salmó del Loire a la crema Nantua)94. Les postres solien resoldre’s amb 
solucions simples com bescuits gelats, fruita amb licor o pastisseria variada. Aquests tiberis 
anaven acompanyats gairebé sempre de vins catalans del Penedès i l’Empordà —a vegades 
també n’hi havia de denominacions d’Espanya—, Cava Codorniu, licors, cafès i diferents 
tipus de tabac.

A Barcelona, els locals de restauració preferits per les autoritats de la Generalitat per cele-
brar els seus àpats de representació eren La Font del Lleó, una franquícia de l’Hotel Ritz que 
es trobava a Pedralbes; el restaurant de l’emblemàtic Hotel Colón de la Plaça de Catalunya; 
el restaurant de l’Hotel Orient de la Rambla; i el restaurant de l’Hotel Florida, a prop del 
santuari del Tibidabo. Quan calia celebrar altres dinars fora de la capital, se solia anar a l’an-
tiquíssim Hotel dels Italians de Girona, al nou Hotel Terramar Palace de Sitges, o a l’Hotel 
Londres de la plaça Prim de Reus. En algunes ocasions molt solemnes el banquet se celebra-
va al mateix Palau de la Generalitat, com en la visita oficial de Niceto Alcalá-Zamora, del 
President de la República l’abril de 1931 o el que es va oferir en honor dels diputats catalans 
el setembre del mateix any. Aquesta pràctica, però, no va arribar a ser un costum, com sí que 
ho seria en règims posteriors.

94	 Marie-Antoine	Carême	(1784-1833)	fou	el	cuiner	més	important	de	l’Europa	de	Napoleó.	Va	oficiar	els	princi-
pals banquets reials del continent i va recollir bona part del seu llegat en una extensa obra escrita i en la creació 
d’una	 acadèmia	gastronòmica.	Auguste	Escoffier	 (1846-1935)	 va	 ser	 el	 cuiner	 que	va	 internacionalitzar	 la	
cuina	francesa,	primer	a	Anglaterra,	on	hi	va	treballar	tres	dècades,	després	amb	Cèsar	Ritz,	l’emprenedor	suís	
que va crear la cadena d’hotels de luxe amb la qual va impulsar el cosmopolitisme i la cuina internacional. A: 
SERT, F. El goloso: una historia europea de la buena mesa. Barcelona:	Alianza	Editorial,	2007,	pàg.	84	i	134.
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Menú d’un dinar oficial de la Generalitat de Catalunya celebrat al restaurant Font del 
Lleó (Barcelona, 14-5-1933). Fons AGDB.

La consulta dels esmentats documents aporta moltes dades concretes però també permeten 
intuir un detall: dóna la impressió que el personal de l’oficina anava sobrepassat de feina 
degut a una agenda molt atapeïda del president i, molt probablement, per una mancança crò-
nica de tècnics. Explica la filla d’Antoni Rubí que hi havia dies que el seu pare anava a casa, 
al carrer Bailèn, dues i tres vegades a canviar-se de roba en funció dels actes protocol·laris 
previstos per la jornada, per això al domicili tenien unes grans caixes amb colls i punys nets 
i emmidonats per poder-se’ls canviar95.

95 Entrevista a Matilde Rubí Boronat, 16-8-2016.



85

En molt poca proporció també s’han conservat alguns expedients ben valuosos que reflec-
teixen les tècniques que empraven els experts en protocol de l’època. Ens referim a docu-
ments preparatoris d’actes com àpats, visites oficials o cerimònies. Així, es conserven els 
esquemes fets a tinta  de prelació d’autoritats en un banquet —els ‘pentinats’, en l’argot 
especialitzat—; fulls solts amb l’agenda d’actes programats per un dia en concret —duen 
per títol “programa presidencial”—; distribucions d’automòbils oficials i autoritats en el cas 
de sortides fora de Barcelona;  o rutes i horaris de les excursions dominicals del president per 
la geografia catalana. Aquests exemples demostren l’assumpció d’uns hàbits professionals 
que aleshores no tenien formació reglada però que estan a l’origen de l’ensenyament actual 
de les tècniques bàsiques del protocol oficial. Què es requeria aleshores per ser un bon tècnic 
de majordomia? Doncs el mateix que ara: grans dots organitzatives, discreció, rigor i molta 
capacitat de treball. 

El que crida l’atenció dels expedients de majordomia i cerimonial de l’Arxiu de la Diputació 
és el zel conservador del responsable de preservar tots i cadascun dels papers que ens han 
arribat. És evident que funcionaris i servidors públics havien de seguir uns procediments 
reglamentats que garantissin la qualitat de la seva feina, però també creiem que el propi An-
toni Rubí vetllava de manera severa pel compliment d’aquests requisits administratius. Molt 
sovint apareixen notes manuscrites en petits fragments de paper amb la seva cal·ligrafia; a 
vegades són càlculs matemàtics de despeses acumulades en sortides, viatges o actes proto-
col·laris; altres vegades són llistats d’autoritats o altres documents. En tot cas, quan es pro-
dueixen aquestes acumulacions de documentació, encara que sigui desordenadament i per 
apilament, cal contemplar la possibilitat que el professional que la va preservar tingués molt 
present el seu valor. L’acte de recollir sistemàticament la paperassa que genera una oficina 
com la de majordomia de la Presidència de la Generalitat i evitar la temptació de despren-
dre-se’n implica un alt nivell de consciència que aquells objectes tenen o poden tenir una 
transcendència històrica i que els professionals que els generen fan una tasca digna de ser 
reconeguda. A més, en un període tan inestable políticament en el que en qualsevol moment 
podien canviar les tornes, com així va ser, no sempre era aconsellable arxivar informació, 
encara que fos administrativa o tècnica.
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Document de l’oficina de protocol de la Generalitat elaborat en motiu de la celebra-
ció de la Diada de l’onze de setembre de 1934. AGDB, Majordomia i Cerimonial, 
4038, Exp. 418.
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L’Antoni Rubí fou un professional conscienciat de la vàlua de la seva feina i l’estudi de 
l’abundosa informació fotogràfica que tenim d’ell així ho demostra. Malauradament, només 
unes poques instantànies dels arxius històrics catalans tenen el nom associat d’en Rubí, la 
resta cal anar-les consultant una per una mitjançant aproximacions temàtiques. Així, si la 
fotografia documenta un acte públic de Companys o Macià, hi ha una probabilitat molt alta 
que hi aparegui el seu cap de protocol. Als anys trenta, el retrat de mig cos es reservava per 
l’estudi fotogràfic, de manera que la fotografia periodística de temàtica política solia sempre 
adoptar un pla mig o general perquè no existien els teleobjectius i, també, per tal d’acumular 
la màxima informació en una sola presa. Per això, quan els reporters gràfics feien la seva 
feina, centraven el pla en la figura principal —Macià o Companys— i disparaven. Al voltant 
dels protagonistes hi apareixia un estol de figures properes: autoritats, servents, admiradors 
i, com era lògic, l’Antoni Rubí. Aquests retrats ens aporten molta informació del tarannà del 
majordom de Palau: sempre anava un pas per darrere del seu president, amb actitud molt 
seriosa i amatent. Mai posava per les fotografies, tot i ser conscient que hi apareixeria. Era 
un caràcter molt diferent al del seu homòleg de l’Ajuntament, el veterà Manuel Ribé, d’in-
confusible aire aristocràtic. En Rubí només apareixia relaxat al final o a la sortida dels actes, 
que és quan se’l veu amb un cigar entre els dits.

Els altres membres de l’equip de Rubí que caldria anomenar són l’oficial intèrpret Joan Gi-
bert i Ribó, i l’oficial Joan Balada i Fouces. Segons les dades històriques, en Gibert ja treba-
llava al Palau des del temps de la dictadura i substituïa en Rubí en els períodes de vacances 
d’estiu; com el seu càrrec indica, era el traductor de les visites de personalitats estrangeres a 
Palau96. De manera regular, el president de la Generalitat rebia la visita de tot tipus de dig-
nataris i convidats d’honor vinguts d’altres països, des de delegacions consulars a comanda-
ments navals de vaixells de guerra atracats al port, passant per grups d’estudiants, científics, 
acadèmics i participants de congressos internacionals. En la major part dels casos es feia una 
visita guiada al Palau, se saludava al president, si hi era, i es prenia una instantània com a 
testimoni documental. L’agost de 1936, com a conseqüència de les purgues polítiques impo-
sades pel Comitè Central de Milícies Antifeixistes, Gibert fou apartat del seu lloc de treball 
en virtut d’un decret del president de la Generalitat que reorganitzava el cos funcionarial 
d’acord amb el nou esperit que ha de regir des d’ara la vida administrativa de Catalunya97.

L’exercici del protocol oficial durant el període republicà segueix dues màximes: el cessa-
ment de les celebracions religioses lligades al poder polític; i la prevalença de les autori-
tats civils per damunt de qualsevol altra autoritat religiosa o militar. El cap de protocol de 
l’Ajuntament de Barcelona durant més de quaranta anys, Manuel Ribé, explica a les seves 
memòries com, des de 1932, els representants del consistori barceloní van deixar d’assistir 
als oficis que dijous i divendres sants se celebraven a la catedral. Era la primera vagada que 

96 AGDB. Majordomia i Cerimonial, 3900.
97 Catalunya. Decret de Presidència. BOGC, núm. 229, 16 d’agost de 1936, pàg. 1066.
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les autoritats municipals excusaven la seva presència a aquests actes des de 1909. Per altra 
banda, al cap de pocs dies es va celebrar el primer aniversari de la proclamació de la Re-
pública i, en conseqüència, es va programar una revista militar davant de la seu del Govern 
Civil. Les autoritats van desplaçar-se al Parc de la Ciutadella per revisar la tropa i, de retorn 
al Palau de la Duana, van presenciar la desfilada militar des del seu balcó. Segons l’esmentat 
Ribé, durante la República, se puso especial interés en hacer prevalecer el poder civil por 
encima de todo, y por ello las revistas militares se presenciaban incluso ante el Jefe de la IV 
Región Militar, desde el Gobierno Civil98.

1.2.2.4. El Bienni Negre

Empresonat Companys, intervinguda la Generalitat i suspès l’Estatut, l’exercici del cerimo-
nial oficial de les màximes institucions catalanes va tornar a viure un període inèdit. No es 
retornava als temps de la dictadura ni es recuperaven les diputacions provincials, per tant, 
Catalunya seguia comptant amb un president per tota la regió, ara anomenat governador 
general, tot i que alguna premsa el denominava “president de la Generalitat”; les noves au-
toritats prometien fidelitat a la República, però alhora revocaven bona part dels drets assolits 
per la Generalitat, institució que es mantenia vigent amb unes atribucions molt retallades. 
La nova situació havia de suposar un autèntic repte per l’equip d’Antoni Rubí, el cap de 
cerimonial, que seguia en el càrrec després dels Fets d’Octubre. Com indiquem a la seva 
biografia, Rubí va viure la proclamació de Companys del 5 d’octubre des de l’interior del 
Palau de la Generalitat, on va romandre tota la nit com la resta de funcionaris i polítics que 
hi feren vetlla. Amb la rendició de Companys davant Batet a les set del matí de l’endemà, 
creiem que els militars el van deixar retornar a casa, on l’esperava angoixada la dona i les 
tres filles. Restablerta la calma, el majordom va retornar a Palau i, com a funcionari que era, 
es va posar a les ordres de la nova autoritat.

Donat el caràcter militar de la intervenció de la Generalitat i la vigència de l’estat de guerra 
durant mig any, el protocol oficial de la institució va estar monopolitzat pels actes castrenses 
i alguns altres de polítics. El diumenge 20 de gener de 1935 la Generalitat intervinguda, amb 
Portela Valladares com a flamant governador general en substitució del coronel Jiménez 
Arenas, va organitzar una gran festa d’homenatge a l’exèrcit que va pretendre ser un acte 
de masses al bell mig de la ciutat. L’exhibició aèria prevista va anul·lar-se pel mal temps 
però, en canvi, sí que es va poder celebrar una gran desfilada militar al passeig de Gràcia, 
que s’havia engalanat de dalt a baix com a les grans ocasions. A banda dels representants de 
l’exèrcit i de la societat civil catalana, fins a una vintena de delegacions consulars van ser 
convidades a l’homenatge.

98 RIBÉ, M. (1963). Op. cit., pàg. 279-280.
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Portela Valladares, Roche, Pich i Pon i Batet en l’acte d’homenatge a l’exèrcit. Anto-
ni Rubí és a l’extrem dret de la imatge amb el barret a la mà (Barcelona 20-1-1935). 
Fons ANC1-585.

Les fotografies de l’esdeveniment mostren a Antoni Rubí acompanyant les autoritats, que 
vestien frac i barret de copa, sota uns abrics negres i gruixuts que els protegien d’un dia fred 
i encapotat del mes de gener. Amb la voluntat de donar la màxima prestància a l’acte, es va 
fer sortir els macers de gala del Palau de la Generalitat i el codi d’etiqueta fou el més elevat, 
com hem vist. En acabar la desfilada, va tenir lloc un banquet a l’Hotel Ritz, on el gover-
nador general, Portela Valladares, va exercir d’amfitrió de les autoritats militars. Els únics 
polítics catalans que hi van assistir foren mitja dotzena d’ex-regidors de la Lliga. Els discur-
sos versaren sobre el paper de l’exèrcit i els instituts armats durant la revolta de l’octubre 
anterior i l’oportunitat de la seva intervenció para el mantenimiento del orden99. Segons La 
Vanguardia van assistir-hi set-cents convidats, segons La Veu de Catalunya, un centenar100.

Al vespre, el governador general va oferir un sopar de gala al Palau al ministre d’Estat i de 
la Marina, Juan José Rocha, que es va celebrar al saló de sessions. La particularitat del sopar 
és que a la taula presidencial s’hi hagueren de combinar fins a vint-i-vuit autoritats civils i 
militars, entre elles el governador, l’alcalde i el ministre d’Estat, tasca que va recaure de ben 

99 La Vanguardia, 22-1-1935, pàg. 10.
100 La Veu de Catalunya, 22-1-1935, pàg. 9.
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segur en el funcionari Rubí, segons l’expedient que es conserva101. L’especialista en protocol 
va disposar una taula amb dues presidències: l’una, la del governador general, Manuel Por-
tela Valladares, amb l’alcalde Joan Pich i Pon a la seva dreta —en absència del president del 
Parlament, segona autoritat de Catalunya, que estava empresonat pels Fets d’Octubre— i el 
president del Tribunal de Cassació, Santiago Gubern, a la seva esquerra; l’altra presidència 
l’ostentava el ministre d’Estat i Marina, Juan José Rocha, a la seva dreta s’asseia el coman-
dant accidental de la Divisió, i a la seva esquerra el contraalmirall de l’Esquadra102. La resta 
de la taula es va distribuir entre autoritats civils i militars. Després del banquet, els comen-
sals van desplaçar-se al Liceu, on se celebrava una funció de gala tot coincidint amb la diada 
d’homenatge a l’exèrcit. L’obra que es representava era El estudiante de Salamanca, del 
mestre Joan Gaig, una òpera estrenada aquella mateixa temporada al teatre barceloní.

L’altre acte protocol·lari destacat del període que ens ocupa, a banda de la commemoració 
ja tradicional del Catorze d’abril, fou la celebració del Dia de Lerroux a Catalunya, un 
esdeveniment tan insòlit com desproporcionat organitzat, no obstant, per l’administració 
pública amb el màxim de recursos disponibles. En aquell moment Niceto Alcalá-Zamora 
era el president de la República espanyola i Alejandro Lerroux el cap del Govern. El Partit 
Republicà Radical (PRR) va voler organitzar un homenatge al seu fundador el 8 de setembre 
de 1935 per posar de relleu l’adhesió del poble de Catalunya a l’anomenat “Emperador del 
Paral·lel”. La realitat és que, a prop de celebrar el primer aniversari dels Fets d’Octubre, amb 
l’estat de guerra vigent, amb Companys i una bona colla de polítics catalans empresonats i 
amb la perspectiva d’una Diada nacional moguda, el Govern de Madrid va empescar-se una 
excusa per desplaçar-se a Barcelona i controlar de prop els possibles moviments dels seus 
enemics polítics. De ben segur, els organitzadors de l’esdeveniment tenien en ment jornades 
històriques del setembre de 1932 com l’arribada triomfal de Macià tornant de Madrid amb 
l’Estatut aprovat o la posterior visita a Catalunya del cap del Govern, Manuel Azaña. Calia 
que Lerroux fos rebut a Catalunya amb tots els honors i no es varen estalviar mitjans per a 
tal efecte, a banda que la diada foren en realitat tres.

El polític va arribar a Barcelona en un avió procedent de Madrid. A l’aeròdrom d’El Prat va 
ser rebut per les autoritats catalanes i una companyia militar de l’aeronàutica, però com que 
el vol es va anticipar, de camí a Barcelona no van col·lapsar-se els carrers de seguidors que 
volguessin saludar-lo. Significativament, abans d’adreçar-se al Palau de la Generalitat, on 
l’esperava una recepció oficial, Lerroux va passar per l’Hotel Ritz i va instal·lar-se a la seva 
habitació. Després, acompanyat del president de la Generalitat, Joan Pich i Pon, va anar cap 
a la plaça de la República, on diverses agrupacions del Partit Radical el van rebre amb les 
banderes i els estendards de la formació política.

101 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4040.
102 El Diluvio, 22-1-1935, pàg. 8.
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Les fotografies de la diada mostren una plaça de la República molt engalanada i molt acor-
donada, però amb una afluència discreta de públic. Als balcons de l’Ajuntament hi penja-
ven els domassos de les grans ocasions amb l’escut de la ciutat i al centre de la plaça una 
banda militar i una secció sencera dels mossos vestits de gala esperaven Lerroux per fer-li 
els honors. A la Generalitat, els macers amb el seus millors vestits flanquejaven un vestíbul 
ben encatifat i ornamentat amb flors. Quan va arribar, el cap del Govern espanyol va passar 
revista als cossos armats i va entrar al Palau cap a l’escala gòtica amb les altres autoritats i, 
gairebé sense aturar-se, van anar directes al balcó del Palau a saludar el públic congregat i a 
fer-hi un discurs.

La pressa fou tal que la visita a Palau va durar poc més de mitja hora. De moment, no es 
va celebrar un banquet de gala ni a la seu de la Generalitat ni a l’Hotel Ritz, sinó que, en 
sintonia amb el populisme que tant eficaçment va saber cultivar del polític de Còrdova, 
el seu partit li havia organitzat un dinar multitudinari a un dels pavellons del recinte firal 
de Montjuïc. El parlament que allà hi feu estigué ple d’autoreferències i falsa modèstia, 
però fou ovacionat intensament per la gentada que hi va assistir. A la tarda es van celebrar 
diversos actes a l’avinguda de l’Exposició i a la nit es va organitzar un altre banquet al saló 
de Cent de l’Ajuntament. En aquest cas, fou un acte de gala i, novament, macers, guàrdia 
urbana i ordenances lluïren els seus uniformes més elegants. Després del sopar, encara hi 
va haver temps perquè bona part dels convidats assistissin a una festa que es va organitzar 
a El Poble Espanyol en honor a Lerroux.

L’endemà el programa fou igual de farcit: recepció d’ajuntaments catalans al Palau de la Ge-
neralitat, banquet de gala al Saló de Sessions del mateix Palau —amb l’assistència de bona 
part dels ministres del Govern Lerroux—, descans a l’Hotel Ritz i retorn a Palau per rebre 
els comandaments militars de Catalunya. Després, retorn a l’hotel per fer un te d’homenatge 
a l’esposa de Lerroux i donar, així, un caire social a l’estada del president del Govern a Bar-
celona. L’endemà, 10 de setembre, fou aprofitat per celebrar encara alguns actes més mentre 
les autoritats governatives, a través de la premsa, alertaven la població de la prohibició de 
celebrar cap manifestació el dia 11 sense autorització mentre els recordaven la vigència, 
encara, de l’estat de guerra.

Els diaris publicats a Barcelona, en català i en castellà, van fer unes cròniques gairebé calca-
des dels esdeveniments, amb tota probabilitat degut al fet que la censura governativa a Cata-
lunya no s’havia alçat encara des dels Fets d’Octubre, a diferència d’altres zones d’Espanya. 
En totes les capçaleres, però, la notícia va ser tractada amb relativa transcendència, és a dir, 
tot i que se’n feu un reportatge extens, els titulars i les valoracions foren discretes. Lerroux 
va voler donar-se un bany de masses i, en certa manera, el va rebre, però no de masses, sinó 
de les autoritats, de membres del Govern, dels seus acòlits i de militants del PRR. La po-
blació civil va restar bastant indiferent a l’esdeveniment i, com hem dit, les fotografies de la 
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plaça de la República en el moment de la seva arribada demostren que l’afluència de públic 
no fou, ni de lluny, la de les grans ocasions.

La feina de l’oficina de majordomia, en canvi, sí que fou ingent, malgrat que no es conserva 
cap expedient de la tasca preparatòria. Per les instantànies històriques sabem que Antoni 
Rubí va estar al darrere de tots els actes celebrats a Palau perquè apareix a les fotografies i, 
com a funcionari, va seguir les instruccions que li deurien indicar des de la Presidència de 
la Generalitat. Els nous inquilins no van introduir gaires canvis en el cerimonial oficial, a 
banda de realçar el paper de l’exèrcit i els cossos armats en els actes protocol·laris. Al cap-
davall, eren republicans com els seus predecessors, però amb una concepció de la República 
espanyola completament diferent.

1.2.2.5. Els darrers dies de la Generalitat republicana

La victòria del Front d’Esquerres a les eleccions legislatives del febrer de 1936 va comportar 
el restabliment de la Generalitat i la restitució del seu president, Lluís Companys. La represa 
de l’activitat legislativa també va implicar la reobertura del Parlament de Catalunya i el 
retorn de Dalmau Costa, el seu majordom, de l’exili. Ni els seus descendents ni la documen-
tació consultada donen dades del període que va del novembre de 1934 al febrer de 1936 
en relació a l’esmentat funcionari. En canvi, el cap de cerimonial de la Generalitat, Antoni 
Rubí, va poder conservar el seu lloc de treball gràcies a un perfil menys polititzat que el del 
seu homòleg a la cambra catalana i a un posicionament ideològic relativament proper al dels 
gestors de l’etapa de la Generalitat intervinguda.

La filla de Rubí explica que el seu pare tenia bon tracte amb Companys i una veritable 
amistat amb Ventura Gassol, circumstància que de ben segur afavoria la seva continuïtat 
en el càrrec després d’estar al servei dels republicans de dretes durant el Bienni Negre. 
Però en els mesos següents, la situació de Rubí no va fer més que empitjorar; durant tot el 
període de la República la premsa satírica s’havia acarnissat amb ell, els textos humorís-
tics de El Be Negre, L’Esquella de la Torratxa o el DIC el deixaven sempre com un xitxa-
rel·lo servil amb el poder i adotzenat per les exigències d’una professió d’escàs prestigi. 
De fet, per la manera i la freqüència amb què és citat es demostra que era un funcionari 
conegut perquè els periodistes en reprodueixen el nom sencer i el càrrec amb una famili-
aritat singular. Aquesta popularitat no desitjada li acaba donant una visibilitat que aprofi-
taran determinats sectors de l’esquerra radical per assenyalar-lo amb el dit i convertir-lo 
en blanc de les seves crítiques.

La pressió, doncs, farà efecte i entre el març i l’abril de 1936 Antoni Rubí serà apartat de la 
direcció del cerimonial oficial del Palau de la Generalitat, càrrec que havia ocupat ininterrom-
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pudament durant gairebé una dècada. El més probable és que aquesta fos una operació de ma-
quillatge per apaivagar les crítiques que s’havien produït, ja que el majordom va ser mantingut 
al servei de la Presidència i, per tant, deuria acabar fent la mateixa feina però d’una manera 
velada. En tot cas, Rubí ja no estava segur en aquella posició i el cop d’estat del mes de juliol 
i els fets que es van desencadenar després van sentenciar el seu destí d’una manera dramàtica, 
com el de tants milers de persones. 

No sabem la data exacta —en tot cas, no fou abans del 18 de juliol— en què Antoni Rubí 
va haver d’exiliar-se per salvar la pell. La seva filla petita diu que va ser capturat per un es-
camot d’anarquistes i alliberat gràcies a un conegut; també diu que va ser empresonat a una 
txeca i va aconseguir fugir-ne per la mediació d’un exalumne de l’Escola del Treball; i acaba 
explicant que va escapar cap a Montpeller dalt d’una avioneta. Cap d’aquestes dades han 
pogut ser contrastades documentalment i per això no les podem donar per bones. Ara, el que 
sí que és verificable és que a partir de l’estiu de 1936 el nom d’Antoni Rubí desapareix dels 
arxius catalans i la seva imatge s’esborra per sempre més del registre fotogràfic de l’època. 
De fet, segons la premsa de l’època, el 27 de juliol de 1936 el càrrec de cap de cerimonial 
de la Generalitat té com a titular a un tal Artur Corominas, un nom que no apareix a cap dels 
fons documentals consultats per aquesta recerca103. 

Acabava aquí la trajectòria professional d’un tècnic de protocol que havia sabut treballar 
amb intel·ligència, abnegació i esperit de servei durant els deu anys que va estar vinculat al 
món del cerimonial oficial de Catalunya. L’Antoni Rubí, catòlic i de dretes, fou un mestre 
mallorquí establert a Barcelona que, gràcies a una sòlida formació humanística, a un ventall 
d’amistats molt ric i a una gran capacitat de superació, es convertí en el responsable de la 
imatge pública de la màxima institució del Principat en un període d’autèntica agitació polí-
tica i social. Si la Generalitat de Catalunya i la seva Presidència van assolir una notorietat, un 
prestigi i una prestància entre el poble català i els altres pobles de l’Espanya republicana fou 
gràcies a homes que, com l’Antoni Rubí, van aportar tots els seus coneixements i recursos 
al servei de la democràcia i del seu país.

La vacant que va deixar Rubí va haver de ser coberta per algun professional que estigués a la 
seva alçada i hagués acumulat prou experiència. Manuel Ribé, cap del cerimonial de l’Ajun-
tament de Barcelona podria haver estat requerit per tal funció, però també va ser perseguit 
per la militància llibertària de Barcelona, motiu pel qual va veure’s empès a amagar-se un 
bon grapat de mesos a Barcelona i a trobar el moment de fugir al bàndol del sollevats amb 
l’ajuda de, precisament, Dalmau Costa, tal com el primer explica a les seves memòries: Mi 
hijo, que me esperaba impaciente en Perpignan, tuvo noticia de esta suspensión [un dels 
intents fallits de fugida de Ribé a la zona controlada per l’Exèrcit de Franco] por el amigo 

103 La Vanguardia, 28-7-1936, pàg. 4.
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Dalmau Costa, quien me ayudó en lo que estaba en su mano104. Amb Ribé fora de circula-
ció, per tant, és lògic que en Lluís Companys i l’aleshores Conseller Primer i President del 
Parlament, Joan Casanovas, recorreguessin a  Dalmau Costa, cap de cerimonial de la cambra 
catalana i militant d’ERC. La fórmula de la comissió de serveis es demostra perfectament 
vàlida en el marc administratiu vigent: Costa era oficial primer i cap de negociat al Parla-
ment i a partir d’aleshores passava a ocupar una plaça anàloga a la Generalitat.

El fet és que el 21 de juliol de 1936 es va celebrar la darrera sessió del Parlament tot just 
recuperat després de les eleccions del febrer. Durant aquell impàs es va reprendre el ritme 
sostingut de sessions d’abans dels Fets d’Octubre però, novament, l’alçament militar el va 
estroncar. Des d’aleshores, les portes del Palau de la Ciutadella només s’obriren per les re-
unions de la Diputació Permanent i per a cinc sessions més, tres el 1937 i dues el 1938, de 
manera que en els ínterims tot el seu personal restà desocupat. En aquest context cal situar 
el trasllat de Dalmau Costa a la Generalitat. Ara bé, la denominació del seu nou lloc de tre-
ball serà la de Secretari Particular de la Presidència del Consell, quan Joan Casanovas era el 
titular d’aquesta presidència105. El seu substitut al Parlament fou Francesc Sanahuja, oficial 
segon de la Secretaria General.

Com es pot comprovar a la biografia de Dalmau Costa en aquestes mateixes pàgines, els regis-
tres històrics demostren diverses anades i vingudes de l’expert en protocol des del Parlament a 
la Generalitat i viceversa en els anys de la guerra. És lògic pensar que la inestabilitat política, la 
lluita dels bàndols dins dels bàndols i la necessitat de prendre solucions dràstiques comportés 
aquesta mobilitat de Costa. Altrament, no tan sols era un funcionari qualificat sinó que tenia 
un perfil polític molt marcat pel fet d’haver format part del col·lectiu de membres fundadors 
d’Esquerra Republicana i d’haver pertangut al corrent intern de L’Opinió, per bé que no sabem 
si després va seguir el camí dels escindits que van fundar el PNRE.

La tasca de Costa com a responsable del cerimonial del Palau de la Generalitat durant el 
període bèl·lic no ha quedat registrada en gaires documents. Les circumstàncies polítiques 
extremes —com el nou Govern de coalició amb els anarquistes— havien de forçar a Dalmau 
Costa i al seu equip a dur a terme una tasca de perfil baix, on el cerimonial oficial fos més 
discret i es limités a les funcions més bàsiques. Per exemple, la reorganització del Govern 
que va fer el president Companys el desembre de 1936 va comportar el nomenament de nous 
consellers; l’acte de presa de possessió dels nous titulars dels departaments no va tenir cap 
relleu protocol·lari, com reportaren els periodistes presents: el acto fue muy breve, sobresa-
liendo en él la gran sencillez y ausencia de ceremonial106. 

104 RIBÉ, M. (1963). Op. cit., pàg. 346.
105 ANC1-1-T-6012. Departament de Presidència. Ordre del 5 de setembre de 1936.
106 La Vanguardia, 18-12-1936, pàg. 3.
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Les fotografies del nou executiu evidencien els canvis: mentre que abans predominaven 
els vestits amb corbata o llaç, alguns dels nous titulars de les conselleries o dels càrrecs de 
confiança llueixen granotes d’obrer, jaquetes de pell i camises sense corbata en els retrats 
de la premsa. L’esperit igualitari, reivindicatiu i contrari a determinats codis de vestimenta 
es manifestarà aleshores amb força; Josep Tarradellas és l’únic conseller del Govern que se-
guirà mostrant una imatge impecable, gràcies també a la seva alçada imponent, i l’únic que 
mantindrà la seva elegància habitual durant tot el conflicte.

Josep Tarradellas, conseller del Govern de la Generalitat, en un retrat fet al Palau 
(Barcelona, 1937). ANC1-585.

Del període bèl·lic no es conserven gairebé expedients de l’oficina de cerimonial de la Pre-
sidència, tan sols un inventari del parc automobilístic del Govern on es recullen els vehicles 
propis i els confiscats pels revolucionaris. A Presidència es comptava amb un Rolls Royce i 
dos Hispano Suiza, i a la resta de departaments hi havia vehicles americans de marques com 
Buick, Cadillac, Ford, Packard, Studebacker o Willys107. L’equip de xofers i algun mecànic 

107 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 3900, Exp. 9.
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que estava adscrit a aquests cotxes oficials depenia també de la majordomia del Palau i, 
per tant, estaven a les ordres del cap de cerimonial, que era qui els assignava a cada funció, 
qui disposava dels automòbils i qui en feia la gestió econòmica. Precisament, en temps de 
la guerra, però també durant tot el període anterior, el manteniment d’aquest parc mòbil 
generava unes despeses astronòmiques que han quedat reflectides en una gran quantitat de 
factures dels tallers de reparació mecànica de la Barcelona de l’època i en els registres de 
despeses de carburant, que demostren un consum de benzina elevadíssim comparat amb els 
estàndards actuals. A més, malgrat el progressiu augment del nombre de vehicles a motor 
que circulaven pels carrers de les ciutats europees, l’adquisició d’un cotxe estava a fora de 
l’abast de la majoria de les butxaques i representava, per tant, un luxe extraordinari. 

És evident que les autoritats públiques van trobar en l’automòbil el mitjà idoni per arribar 
a tots els racons de la geografia en una època on els ferrocarrils eren fiables però no cobri-
en tot el territori. Alhora, una caravana de vehicles oficials descoberts cridava l’atenció a 
qualsevol carrer o avinguda del país, de manera que immediatament es convertia en el pol 
d’atracció de les mirades i de la curiositat dels vianants; aquest magnetisme ja el produïen 
els antics carruatges estirats per cavalls, però ara calia afegir-hi el soroll dels motors, sím-
bol de modernitat, juntament amb els cromats brillants i els materials nobles dels interiors, 
com la pell i la fusta. Els automòbils eren, al capdavall, una plataforma ideal per projectar 
la imatge dels governants i per generar una certa distància física i d’estatus entre el polític i 
el seu representat. A tall d’exemple, Maria Macià explica a les seves memòries que sempre 
que acompanyava el seu pare en viatges oficials el convencia perquè el desplaçament es fes 
en tren, perquè la noia considerava que el cotxe era massa ostentós i no volia de cap manera 
despertar comentaris crítics108.

A mesura que el conflicte bèl·lic va anar avançant el Govern de Madrid va moure diverses 
vegades la seva seu fins a instal·lar-la definitivament a Barcelona la tardor de 1937. Els 
motius no només foren d’ordre militar, sinó també polític: a Catalunya s’hi acabava de tras-
lladar el Govern d’Euskadi tot fugint de l’ocupació franquista del nord de la Península i les 
bones relacions entre els dos executius autonòmics generaven prou desconfiança en Govern 
espanyol com perquè el seu cap decidís establir-se a Barcelona per gestionar la situació. Tot 
i que el president Azaña no hi estava d’acord, Negrín va imposar la seva opinió i la mudança 
es va fer efectiva, això sí, amb molt poc tacte, com veurem a continuació.

És sabut que Lluís Companys mai va gaudir del mateix prestigi en els cercles republicans 
madrilenys com el que tingué Macià. Per posar un exemple, el president Niceto Alcalá-Za-
mora va professar sempre un respecte i, fins i tot, certa veneració per Francesc Macià que, 
en el seu moment, va facilitar molt l’entesa política entre els dos mandataris. És clar que 
l’ancià president havia protagonitzat una lluita memorable al Congrès espanyol durant els 

108 SARDÀ, Z. (1989). Op. cit.
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seus anys de diputat i aquest fet li havia procurat una fama que el feia admirat, també, pels 
seus adversaris polítics. Companys, en canvi, era mal vist des de la capital i el seu paper 
en els Fets d’Octubre del 1934 van desprestigiar-lo encara més, i amb ell, la mateixa Pre-
sidència de la Generalitat.

Per això, quan les autoritats republicanes espanyoles van fixar la residència del Govern a 
Barcelona durant la guerra, el president Companys va patir tota mena de greuges que no no-
més atemptaven contra la seva dignitat com a persona, sinó també contra la de la institució 
que representava. El desdeny amb què es va tractar el Govern autònom de Catalunya cau-
saren estupefacció entre els seus representants i només l’estat de guerra i l’excepcionalitat 
de la situació va evitar incidents majors, malgrat que les queixes per part dels representants 
catalans foren amargues i reiterades.

El Govern de Negrín no va informar el de Catalunya de la seva intenció d’establir-se a 
Barcelona, i la recerca i tria d’edificis pels organismes oficials espanyols es va fer unilateral-
ment, sense cap comunicació a les autoritats catalanes. Companys considerava que l’allot-
jament de l’Administració central corresponia a la Generalitat i que, en qualsevol cas, les 
maneres de fer-ho havien menystingut totes les normes de protocol109. En tot cas, les topades 
i els malentesos entre les dues administracions van anar en augment i la crisi va assolir el 
seu punt àlgid l’estiu del 1938, quan el ministre català d’ERC i el basc, en solidaritat, van 
dimitir del Govern estatal.

Com es va arribar a aquest estat d’impopularitat de la màxima institució catalana? No ho 
atribuirem a la manera de ser, fer o vestir del president Companys —seria massa superfi-
cial— i sí a un cúmul de topades i desavinences entre els republicans catalans i espanyols 
que es van agreujar amb la convivència obligada dels dos governs a Barcelona des de finals 
de 1937. El ventall de vexacions a que incorregueren els representants de la República es-
panyola a Barcelona incloïa des de la desinformació a què fou sotmès el president català 
sobre les operacions militars al front, passant per la interferència en les competències de la 
Generalitat o diversos conflictes relatius a l’ús del català.

Les males relacions entre el president del Govern de la República, Juan Negrín, i els mem-
bres del seu executiu tampoc contribuïren a fonamentar el prestigi d’un règim que, després 
de la ocupació de Catalunya per part de les tropes franquistes el gener de 1939, estava sen-
tenciat. En tot cas, l’exèrcit franquista va acabar amb els uns i amb els altres. La República 
espanyola fou escombrada i, amb ella, el govern autònom de Catalunya, les seves instituci-
ons i, a la fi, la seva identitat. L’any 1939 la Generalitat fou abolida i totes les figures insti-
tucionals que la representaven: la Presidència, el Govern i el Parlament.

109 MARTÍN, J.L. “La Barcelona dels tres governs”. Temps i espais de memòria. Revista digital del Memorial 
Democràtic, pàg. 50.
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1.2.3. ELS MAJORDOMS

Antoni Rubí i Sureda (Manacor 1883 - Barcelona 1949). Als disset anys va ingressar al 
Seminari Conciliar Sant Pere de Palma de Mallorca, on hi va estudiar durant cinc cursos, 
segurament per influència i intermediació del prestigiós lingüista Antoni Maria Alcover i 
Sureda, amb qui hi tenia coneixença. Després es va formar en Magisteri en grau superior i 
va obtenir el títol de Mestre Nacional. A València va examinar-se dels estudis de música que 
havia cursat i hi va conèixer a Encarnación Boronat, la seva futura esposa, amb qui va tenir 
tres filles. Instal·lat a Barcelona, l’any 1906 consta com a director de l’escola de l’Ateneu 
Obrer Català de Sant Martí110, també com a secretari dels jurats dels Jocs Florals del mateix 
ateneu, presidits per Enric Prat de la Riba111; en aquests primers anys del segle es vincula 
a les Joventuts Nacionalistes de la Lliga Regionalista112 i a l’Associació de Periodistes de 
Barcelona.

Antoni Rubí com a estudiant del Seminari de 
Palma de Mallorca (ca. 1900). Fons família 
Egozcue Rubí.

Establert permanentment a la capital catalana, 
durà a terme una activitat cultural i profes-
sional intensa tal com testimonia l’epistolari 
que intercanviarà amb Antoni M. Alcover. En 
aquest sentit, des de l’any 1914 treballa com a 
oficial de la Secretaria de Cultura de la Diputació de Barcelona113 i, des d’aquesta posició, 
deu anys més tard intercedeix en favor de la concessió d’una subvenció per finançar el 

110 La Vanguardia, 12-11-1906, pàg. 2.
111 La Publicidad, 10-11-1907, pàg. 3.
112	 CASASSAS,	J.	“Els	quadres	del	regionalisme.	L’evolució	de	la	Joventut	Nacionalista	de	la	Lliga	fins	el	1914”.	

Recerques: història, economia, cultura [en línia], 1983, Núm. 14, pàg. 7-32. http://www.raco.cat/index.php/
Recerques/article/view/140114/241400 [Consulta: 06-09-15].

113 BOPB, 14-10-1942, pàg. 1.
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Diccionari Català-Valencià-Balear que Alcover estava elaborant juntament amb Francesc 
de Borja Moll114. Poc després, el 1926, des de la mateixa ocupació professional esdevin-
drà l’artífex de la famosa reconciliació entre Alcover i Pompeu Fabra, de la qual Francesc 
de Borja Moll serà testimoni115. A casa d’Antoni Rubí hi confluïren personalitats de ten-
dències ideològiques diverses, com el poeta mallorquí Llorenç Riber, el polític Ventura 
Gassol o el doctor Josep Trueta.

La documentació històrica i hemerogràfica el situen a diversos llocs alhora: al mes de maig 
de 1927 apareix com a oficial segon de Secretaria de la Diputació de Barcelona i, alhora, com 
a cap de Cerimonial de la mateixa corporació116. Poc després, al mes de setembre de 1928 és 
citat com a professor de l’Escola del Treball, també de la Diputació de Barcelona117, motiu 
pel qual deduïm que compaginava les dues activitats professionals, tal com confirma la seva 
filla118. De fet, deuria fer bé la seva feina com a responsable de protocol perquè a La Publicitat 
el feliciten per l’organització de la segona assemblea de les Diputacions Espanyoles celebra-
da a Barcelona el juny de 1927119.

Antoni Rubí fotografiat amb frac a les 
dependències del Palau de la Generalitat 
(26-5-1932). Fons AFB1.

114 PEREA, M.P. (ed.), La correspondència d’Antoni M. Alcover a Francesc de Borja Moll (1917-1926) i altres 
textos epistolars. Menorca: Institut Menorquí d’Estudis, 2013. (Capcer; 27).

115 En aquells moments de 1926, difícils per als dos filòlegs, el bon Rubí va fer d’intermediari per refermar 
l’amistat entre ells dos (...). El fet és que en Fabra no sols no es va negar a rebre la visita del seu antic adver-
sari, sinó que l’acollí amb gran deferència i amb mostres ben visibles de satisfacció. Jo en vaig esser testimoni 
perquè vaig acompanyar mossèn Alcover en aquella històrica visita, que fou la primera vegada que vaig veure 
i tractar el mestre Fabra. Anàvem comboiats per En Rubí. A: MOLL, F. Els meus primers trenta anys (1903-
1934). Mallorca: Editorial Moll, 1970. (Els treballs i els dies; 8), pàg. 13 i ss. 

116 AGDB, Majordomia i Protocol, 3895. 
117 La Vanguardia, 7-9-1928, pàg. 17.
118 Entrevista a Matilde Rubí Boronat, 16-8-2016.
119 La Publicitat, 21-6-1927, pàg. 4.
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A la tardor de 1930 —període de transició de la dictadura a la República— es produeix 
una reorganització del personal de la Diputació. La Comissió Permanent de la Corporació 
va readmetre Antoni Utrillo, antic cap de cerimonial depurat amb la dictadura de Primo de 
Rivera. La nova posició d’Utrillo fou la de cap del Servei de Material, ja que a Antoni Rubí 
se li concedí en règim permanent el càrrec de cap de Majordomia i Cerimonial, funció que, 
com hem vist, exercia de facto des d’uns anys abans120.

Visita del president a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. D’esquerra a dreta: 
Maria Macià, Aureli Capmany, Antoni González, Antoni Rubí, Lluís Camós, Agustí 
Duran i Sanpere i Francesc Macià (15-10-1931). Fons AFB1.

Amb la proclamació de la República i l’arribada de Francesc Macià, es manté com a Cap de 
Majordomia i Cerimonial, però ara ho és de la recent estrenada Generalitat de Catalunya. 
Durant els anys convulsos anteriors a la Guerra Civil, conservarà el seu càrrec, fins l’any 
1936. La nit del 6 al 7 d’octubre de 1934 la passarà confinat al Palau de la Generalitat pel 
setge al que el general Batet va sotmetre a Companys i els seus revoltats. Tot i que tant ell 
com la seva família van passar uns moments de molta tensió, no fou detingut per les autori-
tats militars ni suspès del seu càrrec.

Els expedients de Majordomia i Protocol de l’arxiu de la Diputació de Barcelona demostren 
que la figura d’Antoni Rubí era central en la gestió del cerimonial del Govern ja que la seva 
signatura és a tota la documentació econòmica així com també a la gestió d’invitacions i 
passis per a esdeveniments especials. Les fotografies que es conserven d’ell el mostren com 
un home alt i voluminós, molt ben vestit, de posat seriós i actitud discreta però amatent. En 

120 La Publicitat, 24-10-1930, pàg. 6.
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Francesc de Borja Moll el descriu així: Home corpulent, de bona presència, de gest decidit 
i sense ombra de timidesa, es movia amb una seguretat molt pròpia del càrrec que exercia; 
sabia tractar la gent segons els graus jeràrquics i les condicions personals de cadascú i te-
nia un parlar persuasiu que facilitava l’èxit de les seves gestions121. Va treballar al servei de 
cinc presidents, dos de la diputació i tres de la Generalitat: Josep Maria Milà i Camps, comte 
de Montseny (entre 1927 i 1930); Joan Maluquer i Viladot (entre 1930 i 1931); Francesc 
Macià i Llussà (entre 1931 i 1933); i Lluís Companys i Jover (entre 1933 i 1936); segons 
la seva filla Matilde, en Rubí va congeniar molt amb els dos darrers122. Durant el període 
d’intervenció de la Generalitat posterior als Fets d’Octubre de 1934 va obeir les ordres dels 
successius governadors designats per Madrid fins que les eleccions del febrer del 1936 van 
aixecar la suspensió de l’Estatut i van permetre retornar la presidència de la Generalitat a 
Lluís Companys. 

A la primavera de 1936 les amenaces que sempre havia rebut es van intensificar per totes 
bandes, des de sectors de dretes a posicions d’esquerres, i se sap que per aquest motiu va 
canviar de domicili amb tota la família, del cèntric carrer de Bailèn al de Còrsega. Segons 
un article del diari Ara, portaveu de les Joventuts d’Esquerra - Estat Català, aparegut l’abril 
de 1936, calia fer neteja de determinats noms de personatges “traïdors i arribistes” que tre-
ballaven a l’administració catalana. L’articulista, Pere Mora, es refereix a Antoni Rubí amb 
paraules molt dures: hi ha l’ex-cap de Cerimonial i Majordomia, senyor Rubí, “l’enemic 
públic número 1 de la legalitat” que malgrat haver estat tret del lloc que ocupava “per un 
soviet de funcionaris”, continua tan tranquil·let a Presidència amb els mateixos havers que 
abans i, si és possible, amb més consideracions que mai123. 

Es dedueix, doncs, que després de les eleccions del febrer de 1936, la victòria del Front d’Es-
querres a totes les circumscripcions catalanes i l’augment de la conflictivitat social a arreu, la 
posició de Rubí —catòlic, monàrquic i autonomista si ens regim per la seva adhesió juvenil 
a la Lliga Regionalista— va veure’s molt debilitada fins el punt de no poder ésser protegit ni 
tan sols per les màximes autoritats polítiques de Catalunya per les qui treballava directament. 
Conten els seus descendents una anècdota que il·lustra molt bé aquest estat de terror: l’Antoni 
Rubí tenia un quiosc de confiança on cada dia hi comprava la premsa. Pels volts del cop del 
18 de juliol fou retingut per un grup d’incontrolats, però pel que sembla el van deixar anar 
gràcies a la intercessió del quiosquer, que tenia algun tipus d’influència sobre aquella colla. 

121 MOLL, F. Els meus primers trenta anys (1903-1934). Mallorca: Editorial Moll, 1970. (Els treballs i els dies; 
8), pàg. 13.

122 CAPELLÀ, M. Dones republicanes. Memòria de la Guerra Civil a Mallorca (1936-1939). Vol. I. Palma de 
Mallorca: Lleonard Muntaner Editor, 2009, pàg. 272.

123 MORA, P. (24-4-1936). “Depuració i responsabilitat: Cal actuar amb energia”. Ara: portantveu de la joventut 
d’Esquerra ESTAT CATALÀ, pàg. 3.
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Fou aleshores quan el majordom de Palau va prendre consciència del perill que corrien ell i la 
seva família124.

El juliol de 1936 va enviar les seves tres filles a Manacor i, al cap de pocs dies, va enviudar 
per raons alienes a la revolta militar. Una de les monges que havia estat a cura de la seva 
dona malalta fou assassinada poc després. Ell mateix fou perseguit i durant un temps inde-
terminat va haver de dormir cada nit a un lloc diferent. A la fi, va escapar dalt d’una avioneta 
cap a Montpeller, explica la seva filla125. La pista documental d’Antoni Rubí com a funcio-
nari públic es perd precisament en aquest moment i, de fet, el seu lloc és ocupat de manera 
alternativa per l’aleshores majordom del Parlament, Dalmau Costa i altres oficials; segons el 
record de Matilde Rubí, el meu pare havia fugit de Barcelona. Havia viscut amb uns pastors 
als Pirineus. Una altra temporada treballà de miner. Va anar a Anglaterra. S’instal·là a 
Montpeller de professor de matemàtiques, fins que passà a Itàlia. Molt desmillorat i prim, va 
tornar a Manacor a les darreries de l’any 1938 on es va retrobar amb les seves tres filles i va 
aconseguir una feina a l’administració de la Clínica Mental de Jesús. Les noies havien viscut 
un calvari durant la guerra perquè van patir la repressió del comandament feixista italià per 
causa de delacions de coneguts i acusacions de que el seu pare era republicà.

Acabada la contesa, en Rubí va internar les filles a un col·legi de Mallorca per tornar a 
Barcelona i reincorporar-se al seu antic lloc de treball. Segons Felio Vilarrubias, que el va 
conèixer aleshores, l’Antoni Rubí va tornar al Palau de la Generalitat i va demanar discul-
pes, de genolls, al president de la comissió gestora de la Diputació restaurada, Josep Maria 
Milà i Camps, comte de Montseny, per haver prestat servei als presidents de la Generalitat126. 
Durant un període molt breu de temps va ser readmès però, a la fi, fou depurat i destinat al 
Servicio Nacional de Regiones Devastadas, que tenia la seva oficina provisional a una petita 
estança del Palau. Allà hi va treballar un parell d’anys. Segons la Matilde, cada mes ens 
venia a veure. Jo l’adorava. Ens va fer de pare, de mare i de tia. Era un ciutadà exemplar, 
un sant baró... Però es desenganyà dels uns i dels altres. Va quedar moralment enfonsat. 
Mai més va tornar a parlar en veu alta127. L’Antoni Rubí va morir malalt de Parkinson a 
Barcelona el 14 de març de 1949.

Dalmau Costa i Vilanova (El Port de la Selva 1902 - Ciutat de Mèxic 1974) Va iniciar la 
seva carrera professional com a cambrer a l’hotel dels seus progenitors, establiment familiar 
que tenia els seus orígens en una antiga fonda oberta pels avis l’any 1869. Els pares de Dal-
mau Costa van ampliar el negoci i el van convertir en l’Hotel Comerç, el de més anomenada 
de la zona. Segons una crònica de l’escultor i col·leccionista Frederic Marés, con este nom-

124	 Segons	expliquen	Juan	José	Egozcue	Rubí	i	Josefina	Carroggio	Rubí	en	un	correu	electrònic	del	19-8-2016.
125 CAPELLÀ, M. (2009). Op. cit., pàg. 275.
126 Segons entrevista personal del 16-9-2016.
127 CAPELLÀ, M. (2009). Op. cit., pàg. 275.
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bre se pensó, seguramente, adaptarlo a la realidad del medio ambiente en que la población 
vivía, sumergida en el comercio de pescado, aceite y vino, la industria de la salazón y de 
los caldos, cuya exportación a Francia e Italia, constituía la auténtica riqueza del país128.

De jove, Costa va ingressar al Seminari de Girona, on hi va estudiar cinc anys. Durant aquest 
temps va adquirir una sòlida formació clàssica que el va acompanyar tota la vida; la manca 
de vocació, però, el va fer abandonar el camí del sacerdoci i va començar a treballar amb 
uns parents de Portbou que es dedicaven al negoci duaner. L’advocat Ot Duran d’Ocón, 
procurador general del Tribunal de Cassació de Catalunya en temps de la República i amic 
personal, explica que des d’aquella posició Dalmau Costa va aprofitar l’avinentesa per posar 
en comunicació en Francesc Macià, exiliat a França des de 1923, amb els seus familiars i un 
grup de partidaris129. El mateix afirmava l’influent polític de Figueres, Jaume Miravitlles: La 
meva vida política activa comença l’any 1924, quan, a Barcelona, d’estudiant, sóc detingut 
a “El Dorado”, en el moment de repartir un manifest en què Macià, des de Perpinyà, exiliat 
de fa uns mesos, protesta de la detenció de Carrasco-Formiguera. Aquell vibrant manifest, 
arribà a mi a través d’una cadena humana feta per Macià, des de Perpinyà, Dalmau Costa, 
que passà els manifestos a Port Bou, i de Martí Vilanova, que me’ls donà a Figueres130. 
Segons altres fonts, el seu grau d’implicació en la lluita en contra de la dictadura de Primo 
de Rivera i per la llibertat de Catalunya dugueren a Dalmau Costa a exiliar-se a París ja des 
de l’any 1923.

En tot cas, la filla de Macià, recorda com periòdicament ella i la seva mare baixaven des de 
París per ocupar-se d’assumptes relatius a la finca lleidatana de Vallmanya i normalment, a 
la frontera ens venia a rebre en Dalmau Costa. Ens esperava una estació abans de Portbou 
per fer-nos passar ràpid la duana, ja que altrament, si anàvem soles, ens regiraven les male-
tes de dalt a baix, molt minuciosament, ens entretenien molta estona i fins i tot havíem perdut 
el tren algun cop131. Aquestes deferències amb la família Macià el feien sospitós i amb certa 
freqüència era detingut per la policia132. 

Quins són els orígens de les simpaties de Costa cap el moviment catalanista? D’una banda, 
les lectures. En Dalmau, un home instruït i amb una gran avidesa lectora de ben segur que es 
va familiaritzar amb el catalanisme polític de principis de segle a través dels textos dels seus 

128 MARÉS, F. “Port de la Selva. Notas históricas”. Anales del Instituto de Estudios Ampurdaneses [en línia], 
1970-71, pàg. 67. [Consulta: 12-10-15]

129 VALL, J. (coord.) Esquerra a Mèxic. 1941-1980. Barcelona: Fundació Josep Irla, 2013, pàg. 116.
130 MIRAVITLLES, J. (8-6-1953). “Sopar d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mèxic en commemoració del 

XXII aniversari de la fundació del partit i en homenatge d’amistat a Dalmau Costa”. Butlletí d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya a Mèxic, pàg. 9.

131 SARDÀ, Z. (1989). Op. cit., pàg. 161.
132 Acte d’homenatge a l’Orfeó Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament sonor. Any 1974.
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promotors, com és el cas de Prat de la Riba133. De l’altra, els lligams personals: l’esmentat 
Martí Vilanova, de Figueres, era cosí d’en Dalmau i tenien molt bona relació, segons el 
president de l’Orfeó Català de Mèxic als anys setanta, el bioquímic de Roses Cèsar Pi-Sun-
yer134.

Aquest parent va resultar ser un dels polítics republicanistes i federalistes de l’òrbita de 
Francesc Macià més combatius i, per això mateix, tingué un paper destacat en els Fets de 
Prats de Molló. Per tant, el jove Dalmau deuria polititzar-se fortament en aquell context in-
terfronterer, ja fos per la influència del seu cosí i d’altres companys, ja fos per la seva pròpia 
inquietud personal o per altres raons. El cas és que el seu grau de compromís amb la causa 
catalanista fou considerable, tal com rememora el mateix Pi-Sunyer en l’acte d’homenatge 
a Dalmau Costa després del seu traspàs: quan l’intent de revolta coneguda com la de “Sant 
Joan” fracassà, ens trobàrem destacats tots dos com a participants des de llocs diferents, 
però coincidents135. 

Per altra banda, des de la seva terra estant, en Dalmau també va ser un dels responsables 
de la dinamització cultural d’El Port de la Selva. El fet que als anys vint una colla d’intel-
lectuals i artistes fessin d’aquella vila el seu lloc d’estiueig va convertir l’Hotel Comerç en 
el punt de trobada de noms com Foix, Sagarra, Ventalló, Garcés i molts d’altres. Durant la 
temporada d’estiu, aquests visitants il·lustrats cercaven autenticitat i inspiració en un entorn 
feréstec de bellesa extrema i en un paisatge social de caràcter singular. Allí es delectaven 
amb la cuina de la senyora Remei Vilanova, mare d’en Dalmau, i es barrejaven amb els pes-
cadors que acudien a l’Hostal Comerç després d’una jornada de feina.

133 De fet, ell mateix ho explicava l’any 1953 en l’acte de commemoració del vint-i-dosè aniversari de la funda-
ció d’Esquerra Republicana, celebrat a Mèxic, en el qual també se’l va homenatjar: Després del redreçament 
nacional, a la dinovena centúria, Catalunya lliscava suaument, massa suaument potser, pel camí de la seva 
evolució redemptora. Per aquest camí d’història, la nostra generació havia deixat enrere i algú de nosaltres 
l’havia oblidat, el mestratge d’uns definidors de tot allò que inquietava els nostres pares i que s’havia intentat 
determinar amb modismes nous: “provincialisme”, “federalisme”, “catalanisme”, “regionalisme”. Per a 
nosaltres, interpretats i interpretadors, “La Nacionalitat Catalana” d’en Prat de la Riba va representar la 
veritat filosòfica de tot aquell procés de consciència nacional. La nostra generació va assimilar tan bé aquella 
obra que arribàrem, a través d’ella, a un límit de formació. “Parlament del senyor Dalmau Costa”, Butlletí 
d’Esquerra a Mèxic (8-6-1953), pàg. 14.

134 Acte d’homenatge a l’Orfeó Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament sonor. Any 1974.
135 Es refereix a l’alçament fallit d’elements militars de Tarragona contra la dictadura de Primo de Rivera la nit de 

Sant Joan de 1926. Acte d’homenatge a l’Orfeó Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament 
sonor. Any 1974.
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Drets, d’esquerra a dreta, Francesc Ferrer Aymar, Consol Garcia, Josep Maria Pla-
nes, Carles Sentís, Vives, Mercè Devesa, Josep Maria de Sagarra, Lluís Vidal i 
Ernest Guasp. Asseguts, Josep Manyé, Cabré Llistosella, Josep Maria Ventalló, 
Emma Alonso i Dalmau Costa. (El Port de la Selva, estiu de 1932) 136.

A la mort de Dalmau Costa, el periodista Sempronio va escriure a les pàgines de Destino: el 
inolvidable Dalmau, el de Port de la Selva, de las canturias en el café Los Bienvenidos, con 
Sagarra dirigiendo el coro; las interminables partidas de cartas; los pernods junto al agua, 
el pescado asado al regreso de las barcas, la compenetración, en fin, con unas calas y con 
unos pescadores anteriores al diluvio turístico137. No tenim cap confirmació documental, 
però no seria aventurat imaginar que el contacte amb aquests joves va despertar en Costa 
un afany de coneixement i superació com el que va demostrar al llarg de tota la seva vida. 
És molt possible que l’amistat amb Foix i els altres acabés de configurar una personalitat 
sensibilitzada per la causa catalanista, però també per la defensa de la justícia social des de 
posicions d’esquerres.

136 MARÉS, F. (1970-71). Op. cit., pàg. 348.
137 SEMPRONIO. (23-3-1974). “Las cartas de Sempronio”, Destino, pàg. 18.
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A l’any 1930, acabada la dictadura de Primo de Rivera, Costa sol·licita l’amnistia, juntament 
amb un grup de presos i exiliats138 que segueixen l’estela de Macià i s’instal·la a Barcelona, on 
exerceix de periodista a La Campana de Gràcia, Ressorgiment, L’Opinió i altres capçaleres 
catalanistes139; també s’afilia a l’Associació de Periodistes de Barcelona. L’any 1931 va par-
ticipar de la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya i el 5 de desembre de 1932140 fou 
designat cap de Protocol del nou Parlament de Catalunya pel Govern de la Generalitat amb la 
categoria d’oficial primer amb un sou anual de 12.000 pessetes141. Aquell mateix any es va ca-
sar amb l’actriu Emma Alonso a Port de la Selva142 sota els auspicis de Joan de Sagarra, que en 
fou el padrí143. Segons el testimoni dels néts del majordom del Parlament, la família del nuvi —
de mentalitat antiga— no va veure amb bons ulls que es casés amb una actriu de Barcelona144.

D’esquerra a dreta, Dalmau Costa, Joan Casanovas, Lluís Companys i Joan Selves. 
A l’extrem dret, Manuel Ribé, cap de cerimonial de l’Ajuntament de Barcelona (Bar-
celona, 25-2-1934). Fons AFB1.

Dalmau Costa serà contractat pels seus coneixements i, sobretot, pel fet de ser un home 
“de partit”. Segurament, fou Josep Tarradellas el qui el va reclamar per l’encàrrec que 

138 La Veu de Catalunya, 1-3-1930, pàg. 1.
139 CULLA, J.B. El catalanisme d’esquerra (1928-1936). Barcelona: Curial, 1977, pàg. 75.
140 ANC, INV293
141 ANC INV-293.
142 La Rambla, 19-12-1932, pàg. 5.
143 La Vanguardia, 11-8-1971, pàg. 29.
144 Entrevista a Alfredo Jaumà Costa i Lluís Jaumà Costa del 9-8-2016.
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aleshores tenia com a conseller de Governació de posar en marxa el Parlament de Cata-
lunya; Tarradellas, mentre supervisava les obres de reforma de l’antiga caserna del Parc de 
la Ciutadella per tal de reconvertir-la en les dependències del nou parlament català, cerca 
entre la militància d’Esquerra Republicana el qui, al seu parer, és el millor professional a 
qui delegar la majordomia i el cerimonial de la cambra republicana.

Des de 1931, per tant, Dalmau Costa gaudirà d’una posició acomodada i influent en la políti-
ca catalana del període republicà: al parlament gestionarà el dia a dia de la institució des del 
punt de vista de la seva representació, per això acompanyarà molt sovint el president de la 
cambra a les visites oficials i, fins i tot, també serà present a les que faci el president Macià; 
ell també serà el responsable d’organitzar les visites protocol·làries que es facin a la cambra 
autonòmica; també farà de cap de personal de quasi una setantena de bidells i subalterns; i, 
molt important, es responsabilitzarà de l’atenció als mitjans de comunicació que cobreixen 
l’actualitat diària de l’òrgan de representants. En aquest sentit, el president del Parlament 
de Catalunya a l’exili, Francesc Farreras i Duran, explica com excel·lí quan, amb gran dis-
creció, ensenyava a més d’un nou polític la manera de comportar-se. Més que un bon cap 
de cerimonial era el braç dret dels presidents per ajudar-los a tenir cura que cap dels com-
panys  diputats pogués ficar els peus a la galleda145.

Com a conseqüència dels Fets d’Octubre de 1934 Dalmau Costa va ser detingut i proces-
sat. Capturat a les dependències del Parlament, juntament amb una colla de periodistes que 
cobrien la informació de la cambra catalana, va ser traslladat al vaixell Ciudad de Cádiz on 
va romandre captiu fins a final de mes146. L’Associació de Periodistes de Barcelona va fer 
gestions per aconseguir la seva llibertat i les autoritats provisionals el van deixar anar amb 
càrrecs però, a la fi, la seva causa fou sobreseguda147. El 22 d’octubre fou readmès en el seu 
càrrec al Parlament148 i se sap que al mes d’abril va intercedir davant del jutge en favor de 
Joan Casanovas, president del Parlament, que passava per un moment delicat de salut men-
tre es trobava empresonat al vaixell Uruguay149; més endavant, al juliol, fou detingut nova-
ment per la Guàrdia Civil en intentar celebrar una reunió clandestina d’Esquerra al Cap de 
Creus, juntament amb una quarantena de militants. Fou empresonat al castell de Sant Ferran 
de Figueres durant un nombre indeterminat de dies150.

Amb l’esclat de la Guerra Civil en Dalmau Costa és requerit pel seu amic Josep Tarradellas, 
aleshores Conseller de la Presidència, inicialment per ocupar una posició de confiança, la 

145 Acte d’homenatge a l’Orfeo Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament sonor. Any 1974.
146 LÓPEZ, M. Els fets del 6 d’octubre de 1934. Barcelona: Base, 2013.
147 La Vanguardia, 23-10-1934, pàg. 9.
148 ANC1-1.
149 La Libertad, 7-4-1935, pàg. 4.
150 La Región, 2-7-1935, pàg. 1.
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de secretari particular151; però després, Tarradellas li ofereix la plaça de cap de Majordomia 
del Palau de la Generalitat, tal com consta al Diari Oficial de la Generalitat, ocupada fins 
aleshores de manera provisional pel funcionari Joan Balada i Fouces152 el qual, al seu temps, 
substituïa el titular de la mateixa, Antoni Rubí, apartat de les seves funcions per raons polí-
tiques. En Costa es trobava en comissió de serveis al propi Departament de la Presidència i 
fou designat de manera interina per assumir la nova responsabilitat. Una altra interpretació 
dels esdeveniments ocorreguts l’estiu de 1936 justificaria la mobilitat del majordom del 
Parlament a la Generalitat pel fet que el seu cap a la cambra catalana, Joan Casanovas, fou 
designat conseller primer per part de Lluís Companys en un intent d’accelerar cautament el 
procés de recuperació del poder per la Generalitat, com va escriure l’historiador Balcells153.

Fos com fos, el nomenament de Costa va anar acompanyat d’una reestructuració de les atri-
bucions de la majordomia de Palau. En un breu decret de Presidència s’explica com L’Ofi-
cina de Majordomia i Cerimonial de la Generalitat ha aplegat una tal diversitat de serveis 
que necessita una nova estructuració que li permeti d’atendre’ls amb una major urgència154. 
Així, es crea el càrrec de cap de serveis de Majordomia i Cerimonial de la Generalitat de 
Catalunya, el qual assumirà els serveis esmentats i organitzarà els viatges i allotjaments 
oficials, les recepcions, visites, obsequis, festes i serà responsable els cotxes oficials, alhora 
que també serà el cap immediat del personal subaltern de servei al Palau de la Generalitat.

Començada la contesa bèl·lica, en Dalmau i la seva dona, l’Emma, foren pares d’una nena, 
la Glòria, nascuda l’any 1936. Davant de la situació tan difícil al front i a la rereguarda, el 
matrimoni Costa va decidir que la mare i la filla romandrien a Vernet-les-Bains, a la Catalu-
nya Nord, en companyia de la germana d’en Dalmau, la Maria. Mentrestant, ell entomaria 
les seves obligacions professionals i polítiques a cavall de Barcelona i El Port de la Selva.

Per raons que es desconeixen, però segurament degudes a la inestabilitat política del mo-
ment, el juny de 1937 en Dalmau Costa renuncia a la majordomia de Palau i es reintegra a 
la del Parlament, tal com indica el Diari Oficial155. Novament, el funcionari Balada ocupa la 
vacant que pertany al desaparegut Antoni Rubí, com encara consta als llibres de nòmines del 
Departament de Presidència156. Al cap d’un any, però, en Balada cau malalt i altra vegada en 
Dalmau Costa és requerit per assumir el protocol del Palau de la Generalitat i per procedir 
a llur reorganització157. El darrer document oficial que es conserva sobre Costa és una dili-
gència del Parlament de l’abril de 1938 on apareix esmentat com a cap dels serveis de ma-

151 ANC1-1.
152 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4030.
153 BARRERA, H. (1990). Op. cit., pàg. 155.
154 Catalunya. Decret de Presidència. BOGC, núm. 295, 21-11-1936, pàg. 282-283.
155 Catalunya. Ordre de Presidència. BOGC, núm. 172, 21-6-1937, pàg. 1041-1042.
156 ANC1-1
157 Catalunya. Ordre de Presidència. BOGC, núm. 197, 18-7-1938, pàg. 161.
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jordomia i cerimonial de la cambra. I la darrera referència a la premsa serà una notícia breu 
que explica com en Costa, en qualitat altra vegada de cap de cerimonial de la Generalitat, 
acompanya el president Companys a una competició esportiva el dia de Nadal de 1938, un 
mes abans de la caiguda de Barcelona a mans de les tropes franquistes158.

L’any 1989 Avel·lí Artís Gener feia la següent descripció d’en Dalmau Costa: hijo de una 
fonda del Port de la Selva, tenía madera de “homenot” de Josep Pla. En los medios adua-
neros de Barcelona donde se movía profesionalmente, eran populares su ufanía, su bombín, 
sus botines, sus cualidades de “gourmet”, su habano, su impasibilidad jugando al póquer y, 
claro, su incondicional adhesión a Tarradellas. Mayordomo del Parlament... La denomina-
ción del cargo, afectados como ahora estamos de inflación burocrática, invita a la sonrisa. 
Dalmau, en su empleo, lo provenía y solucionaba todo. Desde la ordenación de las mujeres 
de la limpieza al arbitraje de los posibles conflictos con la prensa. Atendía las visitas y, en 
funciones de jefe de protocolo, acompañaba al presidente del Parlament a recepciones y 
actos oficiales159. 

Uns anys més tard, també a les pàgines de La Vanguardia, el periodista Carlos Sentís re-
memorava la figura de Costa amb aquestes paraules: directamente de Macià aprendió un 
porte y el ejercicio de una etiqueta que a su influjo cundió en el conjunto del Parlament. 
En actos determinados vestía chaqué, como el propio Macià, que siempre supo realzar su 
figura con una adecuada vestimenta160. De la seva banda, l’esmentat Jaume Miravitlles, en 
una carta d’homenatge, valorava el seu sentit, diguem-ne, de les jerarquies legítimes i de les 
institucions. Els catalans, en general, no el posseïm gens afinat aquest sentit, patim d’un 
sentiment igualitari tendent a rebaixar al que es destaca; d’aquest sentiment —falsa inter-
pretació de l’individualisme— n’ha sortit el “rebentisme”, una de les pitjors xacres de la 
nostra psicologia. Doncs bé, Dalmau Costa, i em plau de dir-ho, n’està lliure d’aquest error. 
En el seu tracte a Macià, Joan Casanoves i Lluís Companys, introduí un estil quasi inèdit a 
Catalunya: Reconegué la grandesa allà on era i la respectà amb dignitat i gràcia. Un altre 
bell exemple a recordar i a seguir161.

Acabada la Guerra Civil, Dalmau Costa va fugir a França. Segons el periodista i diputat del 
Parlament, Joan Sauret, el seu compatriota va travessar la frontera el cinc de febrer de 1939 
en un camió de la Generalitat amb alguns mobles i cinc o sis milions de pessetes (...). El 
responsable d’aquesta quantitat [Dalmau Costa] pogué trobar un organisme oficial a París 
que se’n feu càrrec mitjançant un rebut162. Després, es va retrobar amb la seva dona i filla a 
Vernet-les-Bains, al costat de Prada, i va tramitar ràpidament l’exili cap a Mèxic. Com molts 

158 La Vanguardia, 28-12-1938, pàg. 4.
159 La Vanguardia, 10-6-1989, pàg. 7.
160 La Vanguardia, 1-10-2004, pàg. 31.
161 MIRAVITLLES, J. (1953). Op. cit., pàg. 9.
162 SAURET, J. L’exili polític català. Barcelona: Aymà, 1979, pàg. 15.
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altres refugiats, va aconseguir un visat de les autoritats consulars mexicanes a França i al 
mes de novembre de 1939 embarcava a Bordeus al vaixell Manhattan en direcció a Nova 
York, i d’allí van navegar cap el país centreamericà. El 22 de novembre de 1939 van arribar 
a Nuevo Laredo, Tamaulipas, i es van instal·lar a la capital federal, on viurien fins la seva 
mort163.

A Mèxic, Costa —en tant que representant d’Esquerra Republicana— va formar part du-
rant dos anys de la Comissió de Socors de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos 
Españoles), institució creada per la Diputació Permanent de les Corts Espanyoles a l’exili 
per ajudar els refugiats de la Guerra Civil164. Els inicis van ser complicats i mentre que 
la rebuda fou molt bona per part de les autoritats mexicanes, no así por lo que respecta a 
ciertos sectores de la población mexicana y de la colonia española165.

Acompanyat sempre de la seva dona, l’actriu Emma Alonso, els dos van emprendre una 
tasca ingent encaminada a assegurar la pervivència de la cultura catalana a l’exili: foren 
mecenes d’obres literàries, organitzadors de jocs florals, dinamitzadors culturals i membres 
infatigables de totes les iniciatives relacionades amb la colònia catalana i espanyola resident 
al país asteca. En primer lloc, però, Costa necessitava una font d’ingressos, com tots els 
altres nouvinguts, i la va trobar en la restauració. Fill d’hostalers i gastrònom de solvèn-
cia reconeguda, va unir esforços amb el seu germà Antoni i va obrir un primer restaurant 
anomenat El Papillón. L’Antoni es faria càrrec de la cuina —n’havia après amb la mare a 
l’hostal de la família— i en Dalmau de la sala. Carlos Martínez, en un dels primers llibres 
publicats sobre l’exili espanyol a Mèxic recorda: [El Papillón] era un restaurante acogedor, 
decorado con buen gusto y sencillez y de cocina excelente y variada, con algún predominio 
de la francesa166.

A Mèxic no només va haver de trobar urgentment mitjans de subsistència sinó que va assu-
mir els fills de Ventura Gassol quan la mare va morir de manera sobtada. L’antic conseller de 
cultura es trobava a Suïssa fugint dels nazis mentre que la seva dona i els fills s’havien avan-
çat viatjant a Mèxic com tants altres catalans; però l’Esperança Galofré no va sobreviure al 

163 AGNM. Registro Nacional de Extranjeros en México. Document en línia: http://pares.mcu.es/Movimien-
tosMigratorios/viewer2Controller.form?accion=4&nid=15033&txt_id_imagen=1&txt_rotar=0&txt_contras-
te=0&appOrigen= [consulta: 18-6-2016]

164 HERRERÍN, A. El dinero del exilio: Indalecio Prieto y las pugnas de posguerra (1939-1947). Madrid: Siglo 
XXI, 2009, pàg. 25.

165 El Noticiero Universal. Entrevista a Dalmau Costa, 19-5-1967, s. pàg.
166 MARTÍNEZ, C. Crónica de una emigración: la de los Republicanos Españoles en 1939. México: Libro Mex, 

1959, pàg. 35.
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trasbals i va morir poc després d’arribar-hi. Els Costa acolliren els dos nois, ja adolescents, 
fins que es van poder valdre sols167.

Al cap de dos o tres anys, els germans Costa decideixen fer camins separats i Dalmau fa una 
de les apostes empresarials més importants de la seva vida: posa en marxa un restaurant de 
luxe que durant les dues dècades següents serà un dels més populars del continent americà: 
l’Ambassadeurs. El maig de 1944 l’antic cap de protocol del Parlament inaugurava un local 
discret i modest que en pocs anys va esdevenir un dels més selectes del país i el preferit per 
les elits mexicanes dels anys cinquanta. La seva ubicació, al cèntric Paseo de la Reforma, 
just al mateix edifici que l’històric diari Excélsior i envoltat de seus governamentals, li asse-
gurava una clientela selecta i ben relacionada amb la qual faria molts contactes.

Sopar d’inauguració del restaurant Ambassadeurs (Mèxic DF, maig de 1944).

El nom d’Ambassadeurs apel·lava, evidentment, a la cuina francesa i europea que Costa 
oferia a la seva carta i a la seva tasca d’ambaixador cultural durant l’exili a Mèxic, el qual, 
com tots els seus compatriotes, creia que seria de curta durada. És molt probable també que 
el nom triat pel seu nou restaurant el manllevés del local homònim que va obrir en ocasió de 
l’Exposició Universal de Barcelona de 1929 al recinte firal de Montjuïc i que, com diuen les 
cròniques, va ser el preferit de l’aristocràcia local i estrangera durant els dies de l’esdeveni-
ment. En tot cas, és clar que a París hi ha l’original, el mític restaurant Les Ambassadeurs de 
l’Hotel Crillon, a la Plaça de la Concorde, obert des de mitjans del segle XIX, i que en Dal-
mau havia de conèixer ja fos per les diverses ocasions que havia visitat la capital francesa, 
ja fos per l’interès que tenia en la gastronomia d’aquest país.

167 Avui, 1-6-1979, pàg. 4.
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Manuel Fontanals, escenògraf i decorador mataroní de gran prestigi internacional va assumir 
tots els projectes d’interiorisme, disseny, vestuari, retolació i imatge gràfica que el restaurant 
Ambassadeurs va incorporar al llarg de la seva trajectòria168. El tàndem format per Costa i 
Fontanals juntament amb un equip mixt d’altres exiliats catalans i personal autòcton —entre 
ells, el polític i escriptor Roc Boronat o el també polític Josep Escofet—, va permetre escriu-
re una de les pàgines més brillants de la restauració americana dels anys cinquanta i seixanta. 
L’esmentat Carlos Martínez va dir: Dalmau Costa fue y es el gran maestre de la gastronomía 
de la emigración. Si Cortés rindió a México con las armas y lo que con ellas traía, Dalmau 
Costa rindió a una selecta porción de la sociedad mexicana con las tentaciones al paladar. 
Con su mesura y amabilidad sin empalagos, Dalmau Costa me hizo pensar alguna vez, que 
veinte o treinta hombres de sus condiciones repartidos por el mundo le hubieran valido más 
a España que todo el personal que desde hace muchos años es dirigido desde el palacio de 
la Plaza de Santa Cruz. (...) Tuvo el Ambassadeurs desde el día mismo de su inauguración 
aire de establecimiento con tradición de viejo restaurante de cualquier gran ciudad euro-
pea. Sus maîtres tienen riguroso aspecto de tales, los camareros sirven con ceremonia, sus 
cubiertos de plata pesan en la mano. Comer en el Ambassadeurs hace pensar un poco en la 
arteriosclerosis —por aquello de ser punto de reunión de grandes hombres de negocios, que 
por lo regular son entrados en años—; hace a uno sentirse, también un poco, miembro de 
algún importante Consejo de Administración169.

Àpat de la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles al restaurant Ambassa-
deurs. Dalmau Costa, d’amfitrió i cap de taula. Al darrera, les escenografies pictòri-
ques de Manuel Fontanals (Mèxic DF, ca. 1945).

168 PERALTA, R. Manuel Fontanals, escenógrafo: teatro, cine y exilio. Madrid: Editorial Fundamentos, 2007, 
pàg.  322-325.

169 MARTÍNEZ, C. (1959). Op. cit., pàg. 35-36.
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Al llarg de la seva vida, en Dalmau Costa demostrava dots socials i audàcia en tots els seus 
moviments i així queda palès en el fet que, després de la inauguració oficial de l’Ambassa-
deurs, va organitzar un sopar on hi va convidar tots els compatriotes catalans que eren a Mè-
xic; l’endemà, en va fer un altre pels seus nous amics mexicans. L’esmentat Duran d’Ocón, 
recorda: A l’endemà d’aquells sopars li quedaven trenta-cinc pesos per portar aquell negoci 
de tanta envergadura. Doncs bé, va tenir la sort de trobar un amic generós que li va deixar 
els diners per la primera empenta170. El mateix Ot Duran explica que en Dalmau Costa, 
conscient que calia fer pinya, va instituir un àpat setmanal pels refugiats catalans que passa-
ven estretors econòmiques al país asteca. Després, els reunia al seu despatx i parlaven. 

L’any 1954, Costa ampliarà els seus negocis amb un altre restaurant a Ciutat de Mèxic 
anomenat La Cava, un indret més senzill adreçat a la clientela de l’Ambassadeurs que de-
mandava també una cuina mediterrània i mexicana més assequible i on es podia vestir de 
manera més informal171; la gerència de La Cava va anar a càrrec Jordi Escofet Artigas, fill 
del també militant d’Esquerra Republicana i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona 
durant la Segona República, l’esmentat Josep Escofet Andreu. El següent pas d’una carrera 
professional fulgurant fou el seu darrer projecte de restauració —amb Jordi Escofet com 
a soci— anomenat El Lago, en un edifici avantguardista ubicat davant del llac del parc de 
Chapultepec, també a la capital mexicana. Es tractava d’una concessió estatal executada 
pel regent del Departament del Districte Federal, Ernesto P. Uruchurtu, del PRI, per tal que 
Costa assumís la direcció del negoci amb l’objectiu d’acollir-hi també les recepcions ofici-
als, els banquets i altres cerimònies d’estat. Si l’Ambassadeurs simbolitzava la tradició i el 
refinament de la cuina europea, El Lago va esdevenir el súmmum del luxe i la modernitat 
perquè s’allotjava en un edifici futurista davant d’un llac envoltat dels jardins del Bosque de 
Chapultepec. Segons els néts de Dalmau Costa, la font lluminosa del centre de l’estany havia 
estat ideada per emular les de Montjuïc, però la inversió era massa gran i només es va poder 
posar en funcionament un sol brollador172.

170 Acte d’homenatge a l’Orfeó Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament sonor. Any 1974.
171 Segons testimoni personal dels néts de Dalmau Costa, Alfredo i Lluís Jaumà Costa. Entrevista del 9-8-2016.
172 ASCENCIO, L. (Gener 2016) “Dalmau Costa: una leyenda, un legado”. Comensales, pàg. 20.
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Dalmau Costa rep el president dels Estats Units, Richard Nixon, al Restaurant El 
Lago (Mèxic DF, 1970 o 1971)173.

El literat Guillem Díaz-Plaja fou un altre dels catalans que va conèixer de primera mà la 
restauració de Dalmau Costa i, en concret, la de El Lago: Dejadme ahora que sea, por 
unos momentos, “cronista de salon”, ya que he tenido la fortuna de sentarme a la mesa de 
Dalmau Costa, ese ampurdanés fabuloso, que hace unos años tenia en “Ambassadeurs” el 
mejor restaurante de México, y que ahora, con “El Lago”, regenta el más impresionante de 
las dos Américas. Decir de su cortesía y de su hospitalidad sería, sobre conocido, molesto 
para la franca espontaneidad de su manera de abrir los brazos. Como puntual “cronista 
mundano”, me correspondería, ahora, subrayar que las mejores gentes de la República 
abarrotan el immenso salón de seis niveles que se levanta ante la cristalera del bellísimo 
lago de Chapultepec, iluminado con el penacho luminoso de una fuente de oro de cincuenta 

173 LUJÁN, N. (30-3-1974). “Ha muerto Dalmau Costa”, Destino, pàg. 18-19.
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metros de altura. Després de descriure amb més detall l’interior del restaurant, Díaz-Plaja 
conclou: Los juegos de luz y los vitrales, de cristales muy densos, completan esa prodigiosa 
máquina de hospitalidad, que regenta, con doscientos cincuenta hombres a sus órdenes, 
nuestro Dalmau Costa, ampurdanés universal174.

Felicitació de Nadal del restaurant Ambassadeurs (Mèxic DF, 1964). Fons AMTM.

Però no només els periodistes espanyols —a qui es podria acusar de certa tendenciositat— 
van celebrar el mestratge de Dalmau Costa, la premsa americana també es feia ressò de la 
fama dels projectes del català. El periodista del Chicago Tribune, Barry Bishop, va escriure: 
The finest Mexican restaurants can measure up to those in Chicago and New York, Rome, 
Paris or Brussels. (...) A good deal of the training in haute cuisine came from Europeans 
brought here by such restaurateurs as Dalmau Costa [of Ambassadeurs, La Cava, and the 
Restaurant Del Lago] (...). Costa, once an official in the municipal government of Barcelo-
na —and one of many refugees who came here to make a new life as a result of the Spanish 
civil war— does it by featuring many exotic dishes with Spanish-French continental touch. 
No visitor should miss the Del Lago with its glamorous setting, coupled with the best of food 
and service175.

L’any 1960, definitivament consagrat a l’elit de la restauració mexicana, Costa retorna a 
Barcelona per primera vegada en motiu de la mort de la seva mare. La tornada a Port de la 
Selva l’ha de commoure de tal manera que inicia un període d’acostament i viatja sovint de 
Mèxic a Catalunya i viceversa. El president de l’Orfeó Català de Mèxic als anys setanta, el 
bioquímic Cèsar Pi-Sunyer explicava que Costa es va fer construir una casa a tocar del mar 
a Port de la Selva, es va comprar una barca i va restaurar una caseta a Cala Culip, al Cap de 

174 DÍAZ-PLAJA, G. (21-1-1967). “Nuevas horas en México”, Destino, pàg. 38.
175 The Chicago Tribune, 31-3-1968, section 6, pàg. 15.
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Creus, per anar a pescar o a barquejar com en els bons temps176. Deuria ser aleshores on es 
va retrobar amb vells amics i en va fer de nous, com el periodista i gastrònom Néstor Luján, 
amb qui l’unia una veritable passió per la bona taula. Luján i Costa foren presentats aquell 
mateix any 1960 al restaurant Glaciar de la Plaça Reial de Barcelona per l’amic comú Joan 
Cortès, eminent crític i historiador de l’art177. Des d’aleshores, va anar incrementant els vi-
atges a Catalunya. Cada estiu arribava a Barcelona, es donava el caprici d’encarregar-se les 
camises a mida a una sastreria de la capital i se n’anava a El Port de la Selva178. 

Un any més tard, l’aleshores director de la revista Destino —delerós per confirmar l’anome-
nada que havia obtingut la taula del seu nou amic— va aprofitar un viatge pel Canadà, els 
Estats Units i Mèxic per conèixer de primera mà l’activitat professional de Dalmau Costa al 
capdavant dels seus restaurants179. Posteriorment, va dedicar a Costa una sèrie de reportatges 
apareguts als números de desembre de 1961 i gener de 1962 on feu un gran elogi de la seva 
cuina: digamos, por otra parte, que nuestro amigo Dalmau Costa en su restaurante “Am-
bassadeurs” de la Avenida de la Reforma —uno de los veinte restaurantes más importantes 
del mundo— inició una cocina civilizada y superior que ha tenido notables seguidores en la 
capital180. Luján no feu cap esment de la condició d’exiliat polític de Costa i, simplement, el 
va definir com un espanyol resident a Mèxic. S’imposava la prudència en una època encara 
difícil.

Finada la dictadura de Franco, i amb aquell caràcter que prenen les plomes veteranes del 
periodisme, el gastrònom mataroní va fer un reconeixement més explícit del llegat de l’antic 
cap de cerimonial del Parlament republicà: para Méjico, Dalmau Costa fue el revelador de 
la auténtica cocina francesa: venían los faisanes en avión desde París, la mantequilla de 

176 Acte d’homenatge a l’Orfeo Català de Mèxic en memòria de Dalmau Costa. Enregistrament sonor. Any 1974.
177 LUJÁN, N. (30-3-1974). “Ha muerto Dalmau Costa”, Destino, pàg. 18-19.
178 Segons testimoni personal dels néts de Dalmau Costa, Alfredo i Lluís Jaumà Costa. Entrevista del 9-8-2016.
179 Pere Calders explica en una carta mecanoscrita enviada a Rafael Tasis el 14 de novembre de 1961 com va coin-

cidir amb Luján al restaurant de Costa: Suposo que ja has sabut que Néstor Luján va estar a Mèxic (integrant 
una excursió col·lectiva organitzada per “Destino”) i que vam parlar. La cosa ha estat comentada, sembla, no 
pas fent-me favor. Però va anar així: una dia vaig trobar al carrer a n’en Dalmau Costa i a la seva esposa; 
en Dalmau em digué que en Luján (ells dos són molt amics) li havia expressat desitjos de conèixer-me i que, 
si jo no hi tenia inconvenient, organitzaria un sopar perquè parléssim. Parlar sempre m’ha semblat una mena 
de deure de les persones educades, mentre no es parli massa, i vaig acceptar. Dos dies després, en Dalmau 
Costa, en Luján i jo ens reuníem en el “Restaurant Ambassadeurs”, propietat del primer i, segurament, el més 
luxós de Mèxic. T’asseguro que tota la conversa es podia gravar sense taca per a ningú. En Luján es mostrà 
molt correcte i discret, jo vaig provar d’igualar-lo en aquestes virtuts i ens ocupàvem de literatura sempre que 
en Dalmau (que intercalava divertides anècdotes cosmopolites de caràcter gastronòmic) ens deixava ocasió. 
De lluny, Tasis, tot el que ve de Catalunya es considera amb una gran tendresa i en Luján practica un barce-
lonisme amb el qual no em costa gens de coincidir. Potser això no es prou per a explicar res; potser explicaria 
tot de coses. (...) En Luján (...) va entrevistar-se també amb en Riera i en Miquel i Vergés, igualment sota la 
vigilància paternal d’en Dalmau Costa. No sé res del resultat d’aquestes converses, esdevingudes abans que 
la meva, ja que en Luján no va dir-me’n res i jo no vaig preguntar-l’hi. Fons Rafael Tasis (UAB), TasC_1570.

180 LUJÁN, N. (6-1-1962). “Viaje a México: los hombres, la vida y el folklore”, Destino, pàg. 15.
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Normandía, las pulardas de Bresse, los “foies” de Estrasburgo. (...) Recibió durante más de 
veinticinco años a todos los huéspedes ilustres, desde Nixon a De Gaulle, que le felicitó cor-
dialmente conquistado por la extraordinaria calidad de su mesa. Fue, sin título, pero con tá-
cita y reconocida autoridad, de nuevo jefe de ceremonias de toda una nación181. Justament, 
a la premsa mexicana es rememora la visita de De Gaulle amb aquestes paraules: Hace 50 
años el presidente Adolfo López Mateos ofreció un banquete al General Charles de Gaulle. 
Encomendó al restaurantero Dalmau Costa esa responsabilidad. Costa (...) hizo su trabajo. 
Al finalizar aquel banquete el General De Gaulle lo mandó llamar: “Lo felicito. Cumplió 
usted con lo que debe inspirar a todo restaurantero. Sirvió usted a tiempo y caliente”182.

Però després de totes les energies esmerçades en començar de zero a l’exili, en Costa va tenir 
l’empenta de fundar l’any 1948 l’Associació Nacional de Restauradors de Mèxic —encara 
avui en actiu— i una escola per formar els futurs professionals de la restauració mexicana183. 
Precisament, el llegat que més se li reconeix a Dalmau Costa al país asteca és aquest: el d’ha-
ver posat la restauració nacional a nivell d’estàndards internacionals. Qui sap fins on podria 
haver arribat a Catalunya si no n’hagués hagut de fugir. El periodista Joan Sauret reporta al 
seu llibre sobre l’exili català que la revista “Xaloc”, de Mèxic, remarcava el 1967 l’exem-
ple de participació al país que donava Dalmau Costa, propietari dels restaurants Ambas-
sadeurs i Del Lago. Una Escola Mexicana de Turisme fou fundada sobre les bases que el 
nostre compatriota, fill del Port de la Selva, va ajudar a muntar. La ressenya que l’esmen-
tada revista féu de l’homenatge que aquella Escola dedicà a Dalmau Costa reprodueix els 
fervorosos elogis que el seu director li adreçà públicament, tot posant en relleu “les seves 
qualitats d’iniciativa, i creació, competència i dinamisme”. “Aquesta institució —deia el 
cronista— té per missió fonamental la capacitat tècnica, l’educació, atenció, honorabilitat 
i ètica professional, a fi de crear un personal idoni que prestigiï Mèxic davant l’estranger”. 
Una de les aules duu el nom de Dalmau Costa184.

A banda de la seva tasca empresarial, Dalmau Costa va dur a terme un activisme cultural 
i polític de primer ordre, especialment a les dècades dels quaranta i els cinquanta. Va ser 
president d’Esquerra Republicana de Catalunya els anys 1948 i 1952, any en què Josep 
Tarradellas visita Mèxic; va tornar a exercir de cap de cerimonial la primera i única vegada 
que el Parlament de Catalunya es va reunir a Mèxic, l’any 1954. Aquesta trobada ha passat 
a la història per ser la que va proclamar Josep Tarradellas nou president de la Generalitat 
de Catalunya a l’exili, després de la renúncia de Josep Irla uns mesos abans; a banda, fou 
un dels principals col·laboradors de l’Orfeó Català de Mèxic, va patrocinar amb generositat 

181 La Vanguardia, 22-11-1983, pàg. 64.
182 El Sol de México, 13-4-2014, pàg. 5.
183 GRACIA, F. (et al.) 58 anys i 7 dies: correspondència de Pere Bosch Gimpera a Lluís Pericot: 1919-1974. 

Barcelona: Universitat de Barcelona, 2002, pàg. 311.
184 SAURET, J. (1979). Op. cit., pàg. 264.
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múltiples iniciatives culturals de preservació de la cultura catalana a l’exili i exercí de dele-
gat d’Òmnium Cultural a Mèxic des de la seva creació.

L’any 1971, tot aprofitant una de les darreres estades del matrimoni Costa a Port de la Selva, 
l’Emma va participar en una lectura del Cafè de la Marina en homenatge al seu creador, 
l’amic escriptor Josep Maria de Sagarra, traspassat deu anys abans. En aquella representació 
va participar-hi també Montserrat Carulla, aleshores una actriu ja professionalitzada. Els 
Costa la van convidar a la casa familiar, on van compartir taula. Carulla explica que la vet-
llada va ser molt agradable i que els seus amfitrions constituïen un matrimoni molt cordial i 
molt intel·ligent .

Al mes de març de 1974 Dalmau Costa va morir a Mèxic DF. Havia visitat Catalunya per 
darrera vegada l’any anterior i retornava a la seva llar mexicana per estar a prop dels fills i 
dels néts. La notícia del seu traspàs va tenir ressò a la premsa catalana: tant La Vanguardia 
com Destino van dedicar-li obituaris extensos que li reconegueren la vàlua personal i pro-
fessional. Un dels que més va sentir la seva pèrdua, l’esmentat Néstor Luján, va escriure: He 
compartido en los últimos años horas preciosas con Dalmau: (...) En una comida en París 
que ofreció a sus pares, los grandes de la restauración francesa, que le tenían por amigo 
y maestro. En aquella ocasión parisina me di cuenta de la dimensión humana de Dalmau 
Costa: un catalán con restaurante abierto en el remoto México, tenido por maestro en París, 
es hazaña que no sólo dice sobre la calidad de su cocina —que era irreprochable—, sino 
de su autoridad personal, la plenitud de su presencia indiscutible. (...) Todo cuanto hizo 
en su vida Dalmau Costa estuvo bajo el signo de la generosidad. Lo fue como anfitrión, 
como mecenas, como amigo. Fiel a sus ideas, no supo jamás de claudicaciones ni de ingra-
titudes. Era constitutivamente leal, solícito, de un admirable e intuitivo don para atender 
espiritualmente a todos sus amigos; tenía el don de prever las necesidades de los demás y 
no solamente las materiales. Fue de una cortesía que, invariable en su caso, era reflejo de 
su bondad, de su tolerancia, de su equidad y complacencia. Era la afabilidad auténtica de 
un hombre de una sinceridad palpitante y afectuosa. Pero todo ello no excluía un carácter 
firme, insobornable ante lo que conculcaba sus principios, ante las personas que faltaban a 
las reglas elementales de la ética185.

185 LUJÁN, N. (1974). Op. cit., pàg. 18-19.
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L’amistat amb Josep Tarradellas

Dalmau Costa i Josep Tarradellas es van conèixer pels volts de 1930, segons es desprèn de 
l’abundosa correspondència que van mantenir durant més de trenta anys a l’exili. Des del 
primer moment van congeniar i, malgrat tenir temperaments diferents, la seva fou una amis-
tat molt intensa i recíproca. Durant l’exili mexicà de l’un, i francès de l’altre, van alternar 
períodes d’autèntic frenesí epistolari i d’altres de silencis prolongats; en els moments més 
intensos s’arribaven a escriure setmanalment o amb més freqüència i tot, a banda d’envi-
ar-se telegrames i trucades telefòniques a mesura que evolucionaven les comunicacions. Les 
cartes d’en Costa solien tractar de la seva vida professional i familiar a Mèxic, tot i que en 
algunes èpoques —especialment quan va tenir responsabilitats a ERC— feia llargues valo-
racions polítiques del moment. Les cartes d’en Tarradellas eren més fredes, tot i que molt 
afectuoses amb el seu amic, i sempre feia repàs de les idees que tenia al cap i de la relació 
amb els exiliats que, com ell, eren actius políticament a França.

Josep Tarradellas i Dalmau Costa, en fraternal abraçada, a l’aeroport de Mèxic DF 
(28-5-1952). Fons AMTM.

En Costa, personalitat dinàmica, activa i molt passional, solia adreçar-se al seu amic en 
aquests termes: Abans d’acabar voldria que em diguessis, caríssim Pep, si tu necessites 
alguna cosa de mi el que sigui; voldria ésser-te útil. Em coneixes prou bé i saps que no has 
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de tenir manies. Pots demanar-me el que vulguis i jo t’hauria de servir immediatament. A 
més t’ho dic així perquè tinc la despreocupació de pensar i la seguretat d’ésser el millor 
amic teu [el subratllat és seu]. N’estic segur i en tinc un gran orgull. Tu també m’has donat 
proves186. Declaració a la que Tarradellas correspon de manera escarida però sincera: pots 
tenir la seguretat de què les proves d’amistat de què he estat objecte per part teva han estat 
sempre compartides per mi amb tot afecte i lleial amistat187.

De fet, en Costa i en Tarradellas van compartir quelcom més que una llarga avinença ja que 
sovint van fer tractes empresarials conjunts amb una confiança mútua que mai fou traïda per 
cap de les dues parts. D’una banda, en Dalmau va oferir-li un suport econòmic molt generós 
i permanent, mentre que en Tarradellas va exercir sovint de delegat comercial no oficial del 
restaurant Ambassadeurs a França, especialment en la provisió de vins francesos i de la seva 
pròpia producció del Clos de Mosny.

En Dalmau Costa va tenir més possibilitats de viatjar a Europa per diversos motius: perquè 
hi anava per contactar amb proveïdors francesos pel seus restaurants; perquè hi era convidat 
en congressos d’hostaleria; i perquè des de 1960 va passar temporades de vacances a El 
Port de la Selva. En gairebé totes les ocasions feu tots els possibles per coincidir amb el seu 
amic de Cervelló i passar, ni que fos, una estona junts. Els matrimonis Costa i Tarradellas 
s’avingueren molt i les deferències mútues que es dispensaren foren constants. La carta de 
condol de Tarradellas a la vídua d’en Dalmau l’endemà del seu traspàs evidencia aquests 
sentiments: Encara hores d’ara em sembla que no pugui ésser. Una amistat de prop de cin-
quanta anys i tan enfonsada en la nostra vida que res ni ningú ha pogut ni tan sols esberlar, 
comprendràs que per mi es motiu d’una gran emoció i disgust. No saps com estic de content 
en pensar les hores que vaig passar amb vosaltres al darrer viatge que vam fer a París188.

186 AMTM, Correspondència. Carta de Dalmau Costa a Josep Tarradellas, Mèxic DF, 19-9-1945.
187 AMTM, Correspondència, Carta de Josep Tarradellas a Dalmau Costa, París, 25-9-1945.
188 AMTM. Correspondència. Carta de Josep Tarradellas a Emma Alonso, Saint Martin le Beau, 19-3-1974.
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2. 
EL PROTOCOL OFICIAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA (1939-1977)
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2.1.  
LA NOVA LEGALITAT FRANQUISTA

El 26 de gener de 1939 l’exèrcit de Franco van entrar a Barcelona. Quedaven dos mesos per 
a la fi definitiva de la guerra civil i a la capital catalana s’obria un període de transició durant 
el qual la ciutat i les institucions del país passarien al comandament d’Eliseo Álvarez Are-
nas, general en cap dels Serveis d’Ocupació. En virtut de la nova legislació promulgada pel 
Govern de Franco189, la Diputació de Barcelona —juntament amb les de Tarragona, Lleida i 
Girona— esdevenien altra vegada una corporació provincial amb les mateixes competències 
i atribucions que les de la resta de províncies espanyoles, tal com es regien en el període an-
terior a 1931. Ben aviat, el 30 de gener de 1939, es creava una comissió gestora que s’havia 
de fer càrrec del govern de la Diputació de Barcelona de manera provisional fins l’elecció 
d’un president i la celebració d’eleccions per escollir els diputats provincials.

L’ocupació del Palau de la Generalitat per part de les tropes franquistes no ha estat mai 
documentada i, encara avui, no se’n saben els detalls. Mentre que es coneix molt bé com 
va anar l’entrada dels soldats sollevats a l’edifici de l’Ajuntament de Barcelona perquè hi 
va haver testimonis que els van rebre i ho van descriure, la presa del Palau no va merèixer 
cap menció especial; fou a les cinc de la tarda del 26 de gener de 1939 i els soldats només 
van trobar-hi un grup de joves afins que els estaven esperant, després que haguessin fugit 
els darrers funcionaris que hi van treballar. Els ocupants no van fer cap proclama des del 
balcó de la Generalitat, com sí havien fet des de l’Ajuntament, i es van limitar a penjar-hi la 
bandera espanyola. 

La historiadora Queralt Solé especula sobre les raons per les quals els vencedors van evitar 
de fer grans gestos simbòlics en el moment de conquerir l’edifici des d’on s’havia organit-
zat la resistència catalana al cop d’estat de 1936: Podria ser per indiferència. Les tropes 
ocupants de Barcelona, els comandaments, i la premsa, potser van rebre l’ordre de mostrar 
indiferència cap a un edifici que representava una institució que era en ella mateixa, en 
aquells moments, Catalunya. Probablement, el capità Felipe i els soldats que l’acompanya-
ven no sabien què estaven ocupant, si l’Ajuntament o la Generalitat. (...) Probablement no 
ens han arribat testimonis de l’ocupació de la Generalitat perquè els qui eren a dintre mai 
no ho han deixat escrit, o perquè hi havia molt poca gent que en aquell moment presenciés 
el fet. Probablement. Però també és possible que les noves autoritats no volguessin donar 
protagonisme a un edifici que per a ells només era la seu de la Diputació de Barcelona190. 

189 Espanya. Llei del Ministeri de l’Interior. BOE, núm. 534, 5-4-1938, pàg. 6674.
190 SOLÉ, Q. Catalunya 1939. L’última derrota. Barcelona: Ara Llibres, 2006, pàg. 145-146.
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La capital catalana va ser sotmesa a un règim de terror i de repressió com cap altre territori 
de l’Estat espanyol havia vist. Fins l’agost de 1939 ningú podia entrar o sortir de la ciutat 
sense el control de les noves autoritats i cap habitant va escapar de la inspecció política dels 
ocupants, especialment aquells que treballaven a les institucions públiques de l’adminis-
tració republicana, com detalla un mecanoscrit anònim del mateix any: tots els funcionaris, 
així com els obrers, comerciants, industrials, metges, advocats, arquitectes, etc., han hagut 
de presentar una relació jurada al seu “jefe”, patró, gremi, Col·legi Oficial, enumerant els 
seus antecedents, la seva actuació durant la guerra, les persones solvents que poden garan-
tir llur adhesió a Franco, si pertanyen a partits polítics, maçoneria, “Amics de la URSS”, 
Rotary Club International, etc.191

Una de les primeres actuacions de les noves autoritats fou la d’intentar reprendre l’obra de 
govern de la Diputació, motiu pel qual necessitava reincorporar el personal que fins ales-
hores havia estat treballant per la Generalitat republicana, ja extingida. El procés no va ser 
fàcil ja que dels més de quinze mil treballadors que constaven al servei de l’administració 
autonòmica, tan sols una mica més de la meitat van retornar al seu lloc de treball acabada 
la contesa192. Però la necessitat de funcionaris era tal, que primer es feia la incorporació i, 
mentrestant, s’incoaven els expedients que havien de determinar la purga o no de cada tre-
ballador, com explica aquesta ordre signada pel ministre de la Governació, Ramón Serrano 
Suñer: Los funcionarios dependientes de la Generalidad en servicios que (...) pasan al Es-
tado o a las Diputaciones Provinciales, si desempeñaban análogos cargos antes de entrar 
en vigor el régimen autonómico, continuaran en sus puestos, sin perjuicio de la depuración 
que proceda. Los ingresados en el servicio con posterioridad a dicho momento, se consi-
deran cesantes, a las resultas de las disposiciones generales que ulteriormente se adopten, 
pero podran ser colocados, con el carácter de temporeros o interinos, en sus respectivos 
servicios, previa investigación sobre su actuación política y social193.

Les autoritats franquistes van aplicar una política implacable de depuració de treballadors 
públics: tots els que van tornar a la seva plaça van haver d’acreditar la seva trajectòria pro-
fessional i política davant d’un jutjat creat específicament l’agost del 1939, en virtut de la 
llei de depuració de funcionaris públics aprovada al febrer. En el text legislatiu s’especifica 
que es deseo de este Gobierno llevar a cabo esta depuración con la máxima rapidez y 
dentro de normas flexibles que permitan reintegrarse rápidamente a sus puestos aquellos 
funcionarios que lo merecen por sus antecedentes y conducta y, al mismo tiempo, imponer 
sanciones adecuadas, según los casos, a los que incumpliendo sus deberes contribuyeron a 

191 PAGÈS, P. “1939, l’ocupació franquista de Catalunya”. Ebre 38. Revista internacional de la Guerra Civil, 
1936-1939. Pàg. 11. Document en línia. [Consulta: 17-8-2015].

192 RIQUER, B. (dir.). Història de la Diputació de Barcelona 1812-2005. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
2007. Vol. III. pàg. 20.

193 Espanya. Ordre del Ministeri de la Governació. BOE, núm. 16, 16-1-1939, pàg. 291.
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la subversión y prestaron asistencia no excusable a quienes por la violencia se apoderaron, 
fuera de toda norma legal, de los puestos de mando de la Administración194.

En un primer moment, totes les institucions de la Catalunya conquerida van passar a estar 
sota el control de la Capitania General, que era la màxima autoritat de la regió i, per tant, 
qui dirigia també la Diputació. Després, el Govern Civil va assumir la primera autoritat civil 
de la província, però sempre sota la tutela del capità general. Els membres de la comissió 
gestora de la corporació foren catalans de tendència monàrquica que havien donat suport a 
l’alçament franquista i que ara s’aplegaven sota la presidència de Josep Maria Milà i Camps, 
comte de Montseny. Al setembre de 1939, però, aquest president fou cessat i substituït per 
l’advocat falangista Antoni Maria Simarro i Puig. Durant els primers anys, la comissió ges-
tora va actuar en tres direccions: primer, col·laborar en la política de desplegament del nou 
Estat franquista a Catalunya; segon, posar en funcionament la corporació mateixa i les 
institucions que en depenien basant-se en l’estatut provincial de març del 1925; i tercer, as-
sumir, amb l’Ajuntament de Barcelona, la representació de les classes dirigents catalanes195.

L’estructura política del nou règim era simple: la unitat administrativa inferior era l’ajun-
tament; els consistoris municipals depenien de les diputacions provincials i aquestes, al 
seu torn, estaven subordinades al governador civil, el qual rendia comptes a un totpoderós 
ministre de la Governació, que era la mà dreta del dictador. Aquesta estructura piramidal es 
coordinava, a més, amb dos agents no sempre ben avinguts: el partit únic dels vencedors 
de la guerra, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, i l’Exèrcit. Des del minut 
zero de la victòria militar, es van implantar unes pràctiques polítiques i unes estratègies de 
comunicació absolutament diferents del que els habitants estaven habituats a veure en el 
període republicà. Així, com explica l’historiador Santacana, les referències a la jerarquía, 
els mandos, la superioridad, les adhesiones inquebrantables i l’espíritu de servicio y sacri-
ficio són la millor mostra del significat d’aquell règim. Són expressions que trobem a tota 
mena de documents i que contrasten enormement amb aquelles instàncies que es feien als 
alcaldes durant el període republicà, on el peticionari es dirigia al «ciutadà alcalde» del 
lloc respectiu196. 

El franquisme va destinar grans esforços a deixar clar que el nou Estat es basava en una 
jerarquia perfectament organitzada on tots els poders emanaven del dictador i les ordres que 
es dictaven seguien sempre un únic canal descendent des dels superiors als seus subordinats. 
Evidentment, aquest model era el mateix que el de l’Exèrcit, del qual Franco n’era el ge-
neralíssim i amb el qual havia guanyat la guerra. La penetració dels excombatents als llocs 

194 Espanya. Llei de la Jefatura del Estado. BOE, núm. 45, 14-2-1939, pàg. 856.
195 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 15.
196 SOLÉ, J.M. (dir.) El Franquisme a Catalunya (1939-1977). La dictadura totalitària. Vol. 1. Barcelona: Edici-

ons 62, 2005, pàg. 90.



127

de govern del país fou molt present en els primers anys del franquisme, tot i que es va anar 
relaxant posteriorment; Franco va col·locar els vencedors militars de la guerra a la  primera 
línia política del país en reconeixement als seus mèrits i com a garants de l’estabilitat del 
nou règim i tots els canals de comunicació s’ompliren de proclames propagandístiques des-
tinades a venerar i homenatjar les forces armades per, al cap i a la fi, justificar la seva nova 
supremacia.

En relació a la represa de la vida quotidiana de la corporació provincial era evident que no 
es podia tornar a actuar de la mateixa manera que abans de la guerra, especialment pel que 
fa els actes protocol·laris i de representació. Ara calia adaptar-se a les noves circumstàncies 
i a les exigències dels vencedors, que no foren pas amistoses. L’esmentat general en cap dels 
Serveis d’Ocupació, Eliseo Álvarez Arenas recordava uns anys més tard les instruccions que 
va donar des d’un bon començament sobre el tipus de manifestacions que regirien la vida 
pública des d’aleshores: nada de organizar actos políticos o sindicales, nada de sardanas o 

“aplecs” populares. Barcelona había sido una ciudad pecadora y religiosamente desasisti-
da y lo que había que hacer, durante semanas enteras, era organizar misas de campaña en 
todas partes y actos religiosos expiatorios197.

I de misses de campanya se’n van celebrar moltes. La primera, una de multitudinària a la 
plaça de Catalunya el primer diumenge després de l’ocupació, el 29 de gener. Historiadors 
com Hilari Raguer afirmen que l’Església oficial espanyola va arribar a Catalunya al mateix 
temps que les tropes franquistes i va ser utilitzada, sense cap rubor per part dels vencedors, 
com un instrument més d’ocupació. I la manera fou celebrar tantes misses de campanya 
com fos possible, fins i tot en aquells casos en que no era necessari perquè hi havia temples 
propers degudament consagrats i no profanats durant la guerra. Però als vencedors els inte-
ressava fer un ús propagandístic de la litúrgia catòlica com una demostració més del poder 
assolit i, malgrat les queixes d’alguns membres de l’Església catalana, no dubtaren a ser-
vir-se dels recursos que fossin necessaris per imposar el seu ideari nacionalcatòlic. 

El mateix cardenal Francesc Vidal i Barraquer, el qual es va enfrontar obertament a les 
autoritats franquistes des de l’exili, fou molt crític amb aquesta estratègia i així ho va ma-
nifestar l’any 1939 davant del papa Pius XII, elegit poc abans: tal vez no sea exagerado 
decir que su religión consiste principalmente en promover actos aparatosos de catolicismo, 
peregrinaciones al Pilar, grandes procesiones, entronizaciones del Sagrado Corazón, so-
lemnes funerales por los Caídos con oraciones fúnebres. Organizan espectacularmente la 
asistencia a Confirmaciones y Misas de Comunión, y sobre todo inician casi todos los actos 
de propaganda con Misas de Campaña, de las que se ha hecho un verdadero abuso. Mani-

197 SOLÉ, J.M. (dir.) La Guerra Civil a Catalunya (1936-1939). Derrota, ocupació militar i exili. Vol. 4. Barce-
lona: Edicions 62, 2005, pàg. 135. 
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festaciones externas de culto que más que actos de afirmación religiosa, tal vez constituyan 
una reacción política contra el laicismo perseguidor de antes (...)198.

Al mateix temps, poc després de la caiguda de Catalunya, en algunes ciutats s’obre un pe-
ríode d’una certa eufòria durant el qual es multipliquen tota mena de celebracions com ban-
quets, homenatges, festes i ofrenes que, d’una manera catàrtica, cerquen oblidar els horrors 
de la guerra. Ara bé, per tal d’evitar confusions i minimitzar tant com fos possible el marge 
d’actuació de la societat civil, després del temps de les revetlles d’estiu el ministre de la 
Governació, Ramón Serrano Suñer, ordena al governador civil de Barcelona la prohibició 
d’aquest tipus de festejos perquè es hora de trabajar y de consagrar todas las energías a la 
satisfacción de las necesidades del pueblo199. S’intentava, així, exercir un control ferri de 
la població i evitar desviacions del nou ordre moral establert. Es volia instaurar una nova 
quotidianitat el més aviat possible, malgrat que el desori causat per tres anys de guerra era 
monumental i el retorn a la normalitat i als nivells de vida anteriors trigarien molts anys a 
arribar.

I la vida quotidiana de la Diputació de Barcelona fou molt simple. En una administració que 
retrocedia unes quantes dècades en competències i atribucions, poques funcions li quedaven 
per complir, més enllà de gestionar un pressupost migrat200. A partir de 1940 es va fixar un 
calendari anual d’esdeveniments oficials que va romandre inalterat durant gairebé trenta 
anys. Les dates assenyalades tenien a veure amb el programa militar i ideològic del nou 
règim: 26 de gener, día de la Liberación; 1 d’abril, día de la Victoria; 18 de juliol, comme-
moració de l’Alzamiento Nacional; 1 d’octubre, día del Caudillo; 12 d’octubre, día de la 
Hispanidad; a més del dia de l’onomàstica i de l’aniversari del dictador201.

Com en els temps de la dictadura anterior, el cerimonial oficial va reintroduir les festivi-
tats religioses però aquesta vegada amb el fervor inèdit del nacionalcatolicisme. Com hem 
dit, l’Església Catòlica s’havia posicionat inequívocament al costat dels colpistes i, ara que 
havien vençut, exercia tota la pressió possible per estendre el seu poder i homogeneïtzar 
la societat espanyola amb els seus valors. Els actes més importants de la nova Diputació 
franquista van perdre el caràcter laic que havia introduït la Generalitat republicana i el cicle 
anual de les festivitats provincials va quedar indissolublement associat a totes i cadascuna 
de les dates assenyalades de l’almanac catòlic. El calendari religiós era el litúrgic romà tra-
dicional amb l’afegit de les verges i els sants patrons de Catalunya: 23 d’abril, Sant Jordi; 
27 d’abril, Mare de Déu de Montserrat; 24 de setembre, Mare de Déu de la Mercè. A banda, 
la Diputació recordava amb actes religiosos, ofrenes, misses o homenatges tots els sants 

198 SOLÉ, J.M. (2005). Op. cit., pàg. 152.
199 La Vanguardia, 26-7-1939, pàg. 3.
200 COLOMER, J.M; AINAUD, J.M.; RIQUER, B. Els anys del franquisme. Barcelona: Dopesa, 1978,  

p. 20.
201 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 16.
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protectors dels gremis professionals més representatius; aquesta pràctica va romandre abso-
lutament invariable en el temps i any rere any es practicava la mateixa litúrgia. A la memòria 
de la corporació de l’any 1948 s’especifica la quantitat d’aquestes celebracions: El número 
de recepciones, fiestas, visitas, homenajes, almuerzos, cenas, etc. celebrados y organizados 
por este Negociado durante el ejercicio de 1948, por meses, son (...) 139, y numerosísimos 
los Oficios a los Señores Diputados, B.L.M. Sr. Presidente, a Sres. invitados a varios actos 
y a Sres. Periodistas202.

La taula següent reprodueix l’almanac de festivitats religioses catòliques en les que la Dipu-
tació de Barcelona prenia part, ja fos com a organitzadora o com a partícip:

Festivitat Data Acte litúrgic

Festa de la Sagrada Família 7/13 de 
gener

missa al Palau provincial

Sant Ramon de Penyafort, 
patró dels advocats

7 de gener missa a la Catedral

Sant Francesc de Sales, 
patró dels periodistes

24 de gener missa a la parròquia de Sant 
Francesc de Sales

Commemoració de 
l’alliberament de Barcelona

26 de gener missa resada i tedèum a 
l’Església de la Mercè

Aniversari de la mort d’Alfons XIII 28 de febrer missa a l’Església de la Mercè

Sant Àngel Custodi, patró 
dels cossos de seguretat

1 de març missa a l’Església dels Pares Carmelites

Sant Tomàs d’Aquino, patró 
dels estudiants

7 de març missa a la capella de la 
Universitat de Barcelona

Sant Joan de Déu, patró dels bombers 8 de març missa de campanya al parc de 
bombers del carrer Casanova

Aniversari de la coronació del Papa 11 de març missa a la Catedral

Homenatge a Miguel Primo de Rivera 16 de març missa a l’Església de la Mercè

Sant Josep 19 de març missa a la Capella de l’Escola Industrial

Divendres Sant març/abril processó de la Bona Mort 
pels carrers de Barcelona

Aniversari de la Victòria 1 d’abril missa pels caiguts a l’Església 
des Pares Carmelites

202 AGDB, Memòria 1948, pàg. 3v.
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Festivitat Data Acte litúrgic

Homenatge al general José Moscardó 12 d’abril missa de rèquiem a 
l’Església de la Mercè

Diada de Sant Jordi 23 d’abril missa al Palau provincial

benedicció de les parades de flors

Sant Joan Ante Porta Latinam, 
patró de notaris i registradors

6 de maig missa a la Capella de la 
Universitat de Barcelona

Santo Domingo de la Calzada, patró 
dels cossos d’obres públiques

12 de maig missa a l’Església dels Pares Carmelites

Santa Joana d’Arc 30 de maig missa a la Capella Francesa

Sant Isidre Llaurador, patró 
dels pagesos

15 de maig missa a l’Església del Pi

Aniversari de l’Exposició 
Universal de 1888

20 de maig missa a l’Església de la Mercè

Aniversari de la mort del 
Comte de Montseny

25 de maig funeral a l’Església dels 
Sants Just i Pastor

Sant Ferran, patró dels enginyers 30 de maig missa a l’Església de Sant Ferran

Corpus Christi maig/juny processó pels voltants de la Catedral

Memòria dels barcelonins morts 
a la Guerra del Francès

2 de juny missa  a l’altar dels claustres 
de la Catedral

Homenatge al general Emilio Mola 3 de juny missa a l’Església de la Mercè

Aniversari de la mort de 
Santiago Rusiñol

13 de juny funeral a la basílica de 
Santa Maria del Mar

Nostra Senyora del Perpetu Socors, 
patrona de l’Institut Nacional de Previsió

27 de juny missa a l’Església de Nostra 
Senyora del Perpetu Socors

Sant Cristòfol, patró del Servei 
Automobilístic de la IV Regió Militar

10 de juliol missa a l’Església de Nostra 
Senyora de Pompeia

Nostra Senyora del Carme, 
patrona de la Marina

16 de juliol missa a l’Església dels Pares Carmelites

Sant Jaume, patró de 
l’Arma de Cavalleria

25 de juliol missa a l’Església dels 
Missioners del Cor de Maria

Mare de Déu de la Mercè 23 de 
setembre

processó del Rosari fins 
l’Església de la Mercè

Verge del Pilar, patrona 
de la Guàrdia Civil

12 d’octubre missa a l’Església del Cor 
Immaculat de Maria

Sant Francesc d’Assis, patró 
dels titulars mercantils

4 d’octubre missa a l’Església de Sant Sever
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Festivitat Data Acte litúrgic

Santa Teresa de Jesús, patrona 
del Cos d’Intendència

15 d’octubre missa a l’Església de Nostra 
Senyora del Carme

Sant Lluc, patró del Gremi d’art religiós 18 d’octubre missa a l’Església dels 
Sants Just i Pastor

Sant Carles Borromeo, 
patró de la banca

4 de 
novembre

missa a l’Esglsia de Sant 
Carles Borromeo

Aniversari de la mort de José 
Antonio Primo de Rivera

21 de 
novembre

funeral a la Catedral

Celebració de la Butlla de 
la Santa Croada

2 de 
desembre

processó des de l’Església de Santa 
Maria del Mar fins la Catedral

Santa Bàrbara, patrona de 
l’Arma d’Artilleria

4 de 
desembre

missa a l’Església dels Pares Carmelites

Immaculada Concepció, patrona 
de l’Arma d’Infanteria

8 de 
desembre

missa a l’Església de la Mercè

Verge de Loreto, patrona 
de l’Arma d’Aviació

10 de 
desembre

missa a l’Església de Loreto

Santa Llúcia, patrona de 
l’Organització Nacional de Cecs

13 de 
desembre

missa a l’Església de la Mercè

Elaboració pròpia amb documentació d’AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q770.

Com es pot veure, durant gairebé tot l’any se celebraven setmanalment oficis religiosos 
propis del calendari litúrgic catòlic i d’altres associats a col·lectius professionals, a insti-
tucions civils i militars, i homenatges a personalitats o esdeveniments rellevants del na-
cionalcatolicisme. Al llarg dels més de trenta anys de dictadura aquesta fusió entre l’Estat, 
l’Església i, també, l’Exèrcit van configurar una amalgama de poders que va veure’s encara 
més reforçada amb el Concordat entre l’Espanya de Franco i el Vaticà, signats l’any 1953. 
El conjunt d’acords a què van arribar els dos estats els beneficiaven mútuament i permetien 
l’Església perpetuar una posició de preeminència després que aquesta hegemonia es veiés 
greument amenaçada durant en els temps de la República.

A l’inici de la dictadura, la Diputació de Barcelona i les institucions que en depenien van viu-
re un procés intensiu de transformació per tal d’adaptar el seu aspecte visual a les exigències 
dels vencedors. Es tractava de donar una imatge homogènia a les diputacions de tot Espanya 
mitjançant determinats símbols religiosos i militars tot afegint anecdòticament alguns ele-
ments locals com antics escuts o mites històrics desposseïts de càrrega política per aportar 
un toc regional al missatge. A Catalunya, aquesta estratègia es va concretar en l’eliminació 
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del català en els rètols de les institucions i els monuments de la Diputació203; en el canvi de 
les denominacions dels edificis públics o emblemàtics; i en una decoració i un interiorisme 
que en els actes oficials cercava apropar-se a l’estètica de les reialeses de l’Antic Règim, 
paradigma aleshores de la riquesa i el bon gust. Són també exemple d’aquesta política de 
comunicació, entre d’altres, la imposició de la salutació a la romana a les dependències de la 
Diputació com a expressió màxima de la devoció per la simbologia feixista, a proposta del 
vicepresident de la Diputació, Felip Batlló, el mes de març de 1939 en aplicació del decret 
de 24 d’abril de 1937 del “saludo nacional”204; l’encàrrec d’un retrat de Franco al pintor José 
María Vidal Quadras pel despatx presidencial del Palau205; l’edició de dos-cents cinquanta 
retrats de Franco i la mateixa quantitat d’escuts imperials d’Espanya per ser distribuïts a les 
oficines i les institucions de la Diputació206; els actes de reposició dels crucifixos de la Casa 
de la Maternitat, celebrats amb gran pompa i solemnitat a l’abril del mateix any207; o el res-
tabliment dels objectes de la Capella de Sant Jordi del Palau de la Diputació el mes de maig 
del mateix any, que foren retornats al seu emplaçament original en una acció que la premsa 
va qualificar de “rescate y salvación de reliquias”208.

També es va reprendre una pràctica que havia quedat enrere com era la de fer un ús privatiu 
de les instal·lacions públiques per a actes particulars de les autoritats de la corporació. El 
primer cas fou la celebració de la boda de la filla del president de la Diputació, el comte de 
Montseny, que va tenir lloc el 2 de juliol de 1939 a la capella de Sant Jordi del Palau de la 
Diputació amb decoració de flors blanques i música de l’escolania de l’Església de la Mercè 
amb un quartet dirigit pel mestre Pérez Moya, els quals van interpretar l’himne nacional en 
el moment de la consagració209. Anys més tard, el president de la Diputació Joaquim Buxó, 
marquès de Castellflorite, també va aprofitar el seu càrrec per celebrar la comunió del seu 

203 BENET, J. Catalunya sota el règim franquista. Informe sobre la persecució de la llengua i la cultura de Ca-
talunya pel règim del general Franco. Vol. I. París: Edicions Catalanes de París, 1973.

204 El preàmbul d’aquest decret diu així: En los albores del Movimiento nacional, cuando los patriotas persegui-
dos caían víctimas de los enemigos de España, el cortejo de los mártires saludaba precursoramente con el 
brazo en alto en señal de homenaje. Falange Española adoptó como símbolo lo que era exponente del sentir 
popular, y al producirse la gesta se generalizaron aquellas demostraciones de hermandad, de disciplina y de 
justicia social que conducen al engrandecimiento de la Patria. Al fundirse el Estado con aquella organización, 
la savia de sus aspiraciones toma los caracteres de norma, y el saludo, que constituye en las costumbres de 
los pueblos el testimonio más elevado de la reciprocidad y mutuo auxilio, será forma generosa que patentice 
el holocausto al más sublime de los ideales y el destierro de una época de positivismo materialista. I, d’una 
manera pragmàtica, a les antípodes del redactat èpic que el precedeix, l’article primer del decret diu: Se esta-
blece como saludo nacional el constituído por el brazo en alto, con la mano abierta y extendida, y formando 
con la vertical del cuerpo un ángulo de cuarenta y cinco grados. Espanya. Decret. BOE, núm. 187, 25-4-1937, 
pàg. 1106.

205 Acord de la comissió gestora del 21-4-1939. BOPB, 24-8-1939, pàg. 1.
206 Acord de la comissió gestora del 16-6-1939. BOPB, 25-8-1939, pàg. 2.
207 La Vanguardia, 1-4-1939, pàg. 5.
208 La Vanguardia, 27-5-1939, pàg. 3.
209 La Vanguardia, 4-7-1939, pàg. 3.
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fill petit a la capella de Sant Jordi210 i, al cap d’un temps, el matrimoni de la seva filla211. En 
aquests actes privats no només s’utilitzava l’oratori del Palau sinó que s’habilitaven altres 
estances emblemàtiques de l’edifici pels convits posteriors.

Pel que fa el costum de celebrar els banquets polítics en els restaurants més reputats de Bar-
celona, implantat en els temps de la Generalitat republicana, esdevingué menys intens en el 
franquisme. La major part dels àpats oficials que la Diputació oferia com a amfitriona dels 
seus convidats o com a part celebrant dels actes que organitzava van oficiar-se als diferents 
salons del Palau, segons el nivell o el nombre d’assistents. Tant és així, que entre el personal 
adscrit a l’oficina de cerimonial també hi havia una cuinera, una ajudant de cuina i dos cam-
brers que treballaven a la residència presidencial —cases dels Canonges— i alhora assumien 
alguns banquets celebrats a Palau. Altrament, es feien càrrec de la neteja de les estances 
de l’allotjament oficial, del manteniment de la cuina i de la cura de vaixelles, coberteries i 
cristalleries, lo que representa un ahorro para la Diputación por ser personal exclusivo y no 
requerido de fuera de la casa212.

Segons explica el cap de protocol de la Diputació entre 1939 i 1962, José Pascual del Pobil, 
en sengles entrevistes concedides al periodista Del Arco, a les grans ocasions es posava la 
coberteria de plata, una vaixella de Sèvres amb l’escut de la Diputació en or i ribet daurat, 
i una cristalleria de l’artista Josep Maria Gol amb els escuts de les províncies d’Espanya. 
També hi havia una cristalleria de Limoges per a quaranta-cinc comensals però als anys 
seixanta només en quedaven catorze peces. A banda, la taula presidencial s’ornamentava 
amb tres grans canelobres de plata de cinc espelmes decorats amb tritons i l’escut de la Di-
putació, i per les taules dels convidats de menor rang hi havia vint-i-quatre canelobres més 
petits de plata213.

210 La Vanguardia, 4-6-1954, pàg. 6.
211 La Vanguardia, 20-4-1960, pàg. 30.
212 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4432.
213 La Vanguardia, 14-6-1957, pàg. 7, i 1-11-1962, pàg. 18.
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Sense introduir pràcticament cap canvi en relació al període anterior, els actes que s’orga-
nitzaven al Palau de la Diputació solien celebrar-se sempre en el mateix escenari, segons la 
seva naturalesa:

• Saló de Sant Jordi: recepcions i sopars.
• Saló Daurat: actes acadèmics i conferències.
• Pati dels tarongers i Galeria gòtica: sopars freds.
• Residència oficial: actes íntims214.

És significatiu el fet que durant el franquisme la celebració d’actes polítics a Palau va re-
duir-se notablement. El fet s’explica, d’una banda, per la supressió de l’autogovern de Ca-
talunya i les seves institucions; de l’altra, per la naturalesa del propi règim dictatorial, que 
centralitzava la pràctica totalitat de les decisions polítiques a la capital de l’Estat; a més, 
com ja hem dit, la Diputació restava pràcticament buida de competències perquè es retorna-
va a l’estatut provincial de 1925; i a tot això, cal tenir en compte que la corporació quedava 
totalment subordinada a autoritats superiors, és a dir, al governador civil, autèntic “jefe polí-
tico” de la província i, segons com anessin les tornes, al capità general de la regió militar215. 

En canvi, cal subratllar un fet indicatiu: el Palau de la Diputació, monument que tenia els 
seus orígens a l’època del Renaixement i que desprenia un simbolisme inesborrable relacio-
nat amb la història de l’autogovern de Catalunya, va continuar essent el centre del cerimo-
nial oficial de les institucions catalanes. Administrativament, la Diputació de Barcelona i la 
seva seu tenien exactament la mateixa consideració que les altres províncies del Principat, 
cadascuna amb les seves diferències demogràfiques i, per tant, pressupostàries; però hi va 
haver una consuetud que va tenir continuïtat malgrat la ferma voluntat de rebaixar i anivellar 
els poders assolits per la capital catalana. I és que el Palau de la Plaça de Sant Jaume va ser 
durant tota la dictadura l’espai preferit per la celebració d’actes protocol·laris organitzats 
pel nou règim.

Ni el Palau de Pedralbes, on Franco s’allotjava quan venia a Barcelona, ni el Saló de Cent de 
l’Ajuntament de Barcelona, on es feien alguns àpats oficials, ni el Palau de la Duana, seu del 
Govern Civil, ni el Palau de la Capitania General de Barcelona, seu de l’exèrcit, foren espais 
escollits per acollir-hi la majoria de cerimònies oficials, malgrat que tots ells comptaven 
amb estances àmplies i ostentoses. Sempre que algun dignatari estranger visitava Barcelona, 
la Diputació exercia d’amfitriona oficiosa —oficialment ho era l’Ajuntament— i, per tant, 
posava al servei dels convidats il·lustres les seves instal·lacions històriques, és a dir, el Palau 
provincial i la residència de la casa dels Canonges. En el cas de les estades al port de Barce-
lona de flotes militars d’altres països era tradició que els visitants convidessin les autoritats 

214 La Vanguardia, 1-11-1962, pàg. 18.
215 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 23.
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locals als seus vaixells i, al seu torn, la invitació els fos retornada amb una audiència al Palau 
de la Diputació —pràctica que ja es feia en els temps de la Generalitat republicana—. En 
canvi, en aquests casos no consten visites ni a Capitania Marítima ni al Govern Civil, orga-
nismes que estaven jeràrquicament per damunt de la Diputació i que, eventualment, tenien 
una relació paritària amb els representants de les marines de guerra atracades al port.

De la mateixa manera que històricament els centres de culte s’han ubicat en els mateixos 
indrets, si no al damunt de les restes dels anteriors, amb el Palau de la Plaça Sant Jaume va 
ocórrer una cosa similar: la repetició successiva de rituals polítics a un mateix lloc va tenir 
un pes, potser inconscient, en les noves autoritats del règim franquista. Així, malgrat la 
voluntat inequívoca d’aniquilació de qualsevol signe d’identitat catalana, els nous inquilins 
del Palau de l’antiga Generalitat van continuar veient en els seus murs una càrrega històrica 
significativa i no es van atrevir a substituir-lo per un altre emplaçament insigne. Segons 
Felio Vilarrubias, principal personalitat històrica del protocol espanyol, aquesta continuïtat 
respon, simplement, a l’aplicació de la consuetud, és a dir, del que, en castellà, s’anomena 

“usos y costumbres”, categoria que engloba totes aquelles accions que, sense estar escrites, 
constitueixen una norma a seguir216. Interpretacions de signe contrari podrien dir que l’elec-
ció del Palau es fonamentava en que era un edifici de bella factura, fos quin fos el seu origen, 
que estava en un bon emplaçament al davant de l’Ajuntament de Barcelona i que, per aquest 
motiu havia de ser la seu de la Diputació tal com ho havia estat des de 1822, sense tenir en 
compte el parèntesi del període republicà. Fos com fos, el Palau de la Generalitat era el sím-
bol del poder polític i ni tan sols els règims més enfrontats als seus predecessors van dubtar 
d’aquesta forta significació històrica.

La primera vegada que Franco va trepitjar les estances del Palau provincial fou en motiu 
de la visita oficial que va fer a Catalunya el gener de 1942, tot coincidint amb el tercer ani-
versari de l’ocupació de Barcelona. La Diputació, presidida aleshores per Antonio Maria 
Simarro Puig, va tirar la casa per la finestra per celebrar un dinar amb un centenar llarg de 
convidats. Criats i macers vestits amb els millors uniformes guarnien les estances, grans 
tapissos cobrien parets i balcons, al Saló de Sant Jordi i sales adjacents es van habilitar com 
un gran menjador presidit per una monumental bandera espanyola amb l’escut imperial; a 
la taula presidencial lluïen els conjunts escultòrics de Sèvres i la vaixella dels temps de la 
Diputació primorriverista.

Aquest dinar va tenir un alt grau de simbolisme en tant que el nou règim prenia possessió 
solemne de l’edifici que havia estat seu del poder republicà de Catalunya i des del qual 
s’havien pres decisions polítiques de gran transcendència històrica. La Vanguardia, mitjà 
al servei de la nova dictadura, publicava un article sense firmar en el que, amb una barreja 
de triomfalisme i mala bava, recollia els ànims de conquesta i de revenja dels guanyadors 

216 Entrevista personal del 16-9-2016.
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de la guerra en relació al Palau de la Generalitat: También han vuelto los señores al viejo y 
noble Palacio provincial, liberado, como Barcelona entera, de la tiranía procaz de los faci-
nerosos. Porque a mayores refinamientos y suntuosidades acumulados por la chusma de la 
Generalidad en la blasonada Casa, más resaltaba no ya la cursilería, sino la condición de 
desalmados de los precarios e indignos asaltantes. Algún día habrá que vulgarizar lo que 
pocas personas de Barcelona y de Cataluña conocen, sobre las maneras de vivir de aquella 
caterva de fariseos desvergonzados que sin base ni raíz alguna que justificase sus instintos 
refinados o sus gustos suntuarios, se entregaban a la orgía de una existencia cómoda y re-
galada, aunque de ridículos rastacueros. Habrá que decir a la gente de la calle, para que de 
una vez se desvanezcan —si acaso quedasen— las últimas nieblas del mito, lo que aquellos 
pistoleros y gentecilla de la peor hampa barcelonesa se habían agenciado para habitar, con 
dengues y pretensiones de señores, las estancias llenas de resonancias históricas de aquel 
palacio. De aquel palacio, al que han vuelto los auténticos señores, para restaurar en aquel 
recinto el espíritu del auténtico señorío, que no está en las vajillas, ni en las cristalerías, ni 
en los sistemas de calefacción o refrigeradores ni en cuanto constituye, en suma, la como-
didad o el exorno de las residencias.

Després de justificar la preponderància de les classes dominants, l’article abordava la visita 
de Franco i feia una defensa a ultrança de la província: (...) la Diputación Provincial de 
Barcelona se vistió ayer de gala para recibir al Caudillo, gracias al cual se ha reivindicado 
algo más que las vajillas y las cristalerías y los cubiertos y hasta los tapices y los cuadros: 
se ha reivindicado el honor. De la Diputación Provincial de Barcelona puede hacerse tam-
bién hoy, con esta grata coyuntura, no un ditirambo sino un juicio sereno y certero. Si de él 
trasciende el elogio, ¡qué le vamos a hacer! La Diputación Provincial de Barcelona, de tan-
ta solera y de tanta eficacia, en la especial modalidad de su tradición y de sus misiones con 
respecto a las demás de España, ha realizado en estos tres años posteriores a la liberación, 
una obra de regeneración que merece ser conocida y alabada. (...) Y la Diputación Provin-
cial de Barcelona, que tenía que sacudirse, lo primero, la pesadumbre del ludibrio y de la 
ignominia que representaba el hecho de que en su ámbito físico hubiese encontrado calor, 
servicio y beligerancia la traición separatista contra España, ha sabido culminar con un 
derroche magnífico de honor por parte de sus actuales componentes (...) la rehabilitación 
que en lo moral, como en lo político y económico, urgía acometer para desagravio y para 
gloria del viejo Palacio provincial217.

217 La Vanguardia, 29-1-1942, pàg. 4.
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2.1.1. LA CONFIGURACIÓ D’UN NOU PROTOCOL OFICIAL

Durant el període 1939-1948 Barcelona va rebre quatre visites de destacades personalitats 
polítiques nacionals i internacionals: la del ministre d’Afers Estrangers italià, Galeazzo Cia-
no, el mes de juliol de 1939; la del cap de la policia alemanya, Heinrich Himmler, l’octu-
bre de 1940; la del cap de l’Estat, Francisco Franco, el gener de 1942; i la de l’esposa del 
president d’Argentina, Eva Perón, el juny de 1947. L’oficina de cerimonial de la Diputació 
de Barcelona no va intervenir en les dues primeres ja que la de Ciano, que fou organitzada 
directament des de Madrid pel fet de comptar com a amfitrió amb el ministre de la Governa-
ció, Ramón Serrano Suñer, va tenir lloc a la seu de la Prefectura Provincial del Movimiento, 
al Passeig de Gràcia. I la de Himmler es va repartir entre el Poble Espanyol, l’Hotel Ritz 
i l’Ajuntament de Barcelona, sempre amb la companyia dels amfitrions, que en aquest cas 
foren les autoritats militars i el Govern Civil.

Les visites de Franco a Barcelona les abordem en un apartat posterior i la d’Eva Perón cal 
emmarcar-la en un context molt determinat: fruit d’una estratègia de necessitat mútua, els go-
verns de l’Espanya franquista i l’Argentina peronista van signar una sèrie d’acords comercials 
i econòmics —protocol Perón-Franco— que es van segellar amb la visita de la primera dama 
argentina; la gira va incloure diverses ciutats espanyoles, però també altres països europeus. 
Barcelona fou parada obligada i la rebuda que se li va dispensar, espectacular, com en totes 
les etapes anteriors del seu periple per Espanya. Les autoritats s’havien conjurat per oferir 
una imatge exterior que combatés la debilitat i l’aïllament reals de la dictadura. Per això van 
organitzar acollides triomfals, van comminar els ciutadans a aplegar-se als actes convocats en 
honor d’Eva Perón, van decretar dies festius i tancaments d’escoles per aconseguir la màxima 
adhesió de públic i van fer un desplegament protocol·lari com poques vegades s’havia vist.

Segons l’historiador Raanan Rein, la visita va ser com una alenada d’aire fresc pels espan-
yols que patien les gravíssimes dificultats que imposava una postguerra inacabable, una 
repressió política i cultural i un rebuig internacional: La imagen de Evita y diversos aspectos 
de su visita constituían un reto a muchos de los valores y conceptos del régimen. Ella re-
presentaba también los barcos cargados de trigo argentino que llegaban a los puertos de su 
país, en tanto que su resplandeciente apariencia y la serie de agasajos festivos preparados 
por las autoridades en su honor, se transformaron en un espectáculo curioso y fascinante. 
El general Franco, por su parte, obtuvo un instrumento de propaganda de primera clase y 
una áurea oportunidad para desviar la atención de las masas de sus privaciones y del os-
tracismo mundial, una especie de sustituto del proverbial pan y circo218.

218 REIN, R. La salvación de una dictadura. Alianza Franco-Perón 1946-1955. Madrid: CSIC, 1995, pàg. 49-50.
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La Diputació de Barcelona va tenir un paper secundari en els quatre dies que l’esposa del 
president argentí va restar a la ciutat —del 22 al 26 de juny—, entre d’altres raons perquè 
en tots els casos l’amfitrió principal sempre era l’Ajuntament. Per començar, la rebuda a 
l’aeroport l’encapçalaven autoritats ministerials del Govern de Franco, així com la dona del 
dictador, Carmen Polo, i una llarguíssima llista d’autoritats, entre les que el president de la 
Diputació tenia un paper poc rellevant; el primer sopar de gala es va fer a l’Ajuntament i, 
per tant l’amfitrió en fou l’alcalde Josep Maria Albert; després, l’allotjament de les primeres 
dames es feu al Palau de Pedralbes; l’endemà van visitar el recinte firal de Montjuïc i es va 
fer un acte solemne al Saló Oval del Palau Nacional, presidit, novament, per membres del 
Govern; al vespre, amfitriona i convidada van fer un sopar íntim al Palau de Pedralbes i van 
celebrar la revetlla de Sant Joan al Reial Club de Tennis de Barcelona; no va ser fins el ter-
cer dia que la il·lustre hoste fou rebuda pel president de la comissió gestora de la Diputació, 
Antoni M. Llopis, en el sopar de gala que va tenir lloc al Palau de la corporació.

Aquest darrer acte va comptar amb la presència del cap de l’Estat, que havia vingut “per 
sorpresa”, segons la premsa, per acomiadar-se d’Eva Perón, ja que a l’endemà la primera 
dama argentina se n’anava cap a Roma219. Va ser, doncs, un sopar de gran gala que va mo-
bilitzar tot el personal de l’oficina de cerimonial de la Diputació, sota les ordres del seu cap, 
José Pascual del Pobil. Com en les anteriors visites de Franco a Barcelona, els anys 1942 i el 
mateix 1947, la façana del Palau es va engalanar amb milers de bombetes que resseguien els 
balcons i les finestres de l’edifici, i un immens escut imperial il·luminat amb llums de colors 
presidia la balustrada superior220. Les banderes d’Espanya i Argentina estaven hissades al 
mig de la balconada principal, d’on penjaven domassos amb l’emblema de la Diputació. Al 
centre de la plaça es va muntar un escenari perquè s’hi fes una ballada de danses catalanes 
en homenatge a la dignatària argentina, i al seu voltant s’hi disposaren diverses fileres de 
cadires per allotjar el nombrós públic assistent221.

El matrimoni Franco i la seva hoste van desplaçar-se des del Palau de Pedralbes en cotxe 
fins el Palau provincial. En arribar, la gentada que els esperava els va aclamar mentre entra-
ven a l’edifici històric escortats per una corrua de macers i petis de gala que arribava fins la 
galeria gòtica. El recorregut estava encatifat i flanquejat per grans testos amb flors. Al sostre 
del vestíbul, un lampadari monumental de mil tres-centes bombetes il·luminava el camí de 
les autoritats. Tot aprofitant que ja era estiu, l’àpat es va celebrar al Pati dels Tarongers. La 
taula presidencial estava ubicada sota la galeria de ponent i les vint-i-dues taules restants 
es van repartir en quatre fileres equidistants entre els arbres per donar cabuda als dos-cents 
convidats del banquet. La decoració havia estat cuidada fins el més mínim detall: desenes 

219 La Vanguardia, 25-6-1947, pàg. 1.
220 La il·luminació de la façana del Palau no era una novetat, ja s’havia dut a terme al tradicional concurs de 

caramelles que durant els anys de la República organitzava anualment la Generalitat per Pasqua. 
221 ABC, 25-6-1947, pàg. 8.
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de flors amb els colors dels dos països folraven el frontis de la taula presidencial, que estava 
guarnida amb dos grans canelobres de plata de nou braços que s’intercalaven amb diversos 
grups escultòrics de ceràmica de Sèvres i amb grans gerros de vidre esmaltat farcits de flors 
fresques. Els servents vestien uniforme “a la federica”, és a dir, casaca amb ribets daurats, 
camisa amb gorgera de puntes i armilla.

L’horari que es va fixar pel sopar, dos quarts d’onze de la nit, evidenciava els nous costums 
irracionals que la dictadura havia imposat en canviar l’hora oficial espanyola per fer-la coin-
cidir amb la de l’Alemanya de Hitler. Igualment, el llarguíssim ritual que es va observar en 
la prèvia de l’àpat —”brillante protocolo”, en va dir la premsa— tenia més a veure amb els 
costums de l’aristocràcia europea de la Belle Époque que amb el cerimonial oficial propi 
dels temps posteriors a la Segona Guerra Mundial. Al vestíbul de Palau es va formar una co-
mitiva encapçalada per quatre macers amb dalmàtica de gran gala seguits per tots els mem-
bres de la Corporació provincial; després, dos criats vestits “a la federica” i amb un canelo-
bre a la mà precedien el cap de l’Estat, que duia de bracet a Eva Peron, i al president de la 
Diputació, Antoni M. Llopis, que acompanyava la dona del dictador, Carmen Polo. Mentre 
pujaven les escales, el carilló del Palau feia sonar les notes dels himnes nacionals respectius.

En arribar a dalt, el porter de banda feu els tres cops de maça a terra preceptius per anunciar 
l’arribada del seguici, que al seu torn es va adreçar al despatx de la Presidència per fer les 
presentacions oportunes mentre se servia un aperitiu. Eren les onze de la nit tocades quan 
els convidats al banquet van asseure’s per sopar. Aleshores es va servir el menú que s’havia 
preparat: caviar amb blinis, crema Maria Estuart, salmó bella vista, vedella amb xampin-
yons, supremes d’au a l’ou filat, puntes d’espàrrecs i, a les postres, pinya americana amb 
gelat Infanta. Després hi hagueren “frivolitats” i cafè222. Durant el sopar una petita orquestra 
va interpretar una selecció de temes clàssics i cançons escollides de cadascun dels dos països 
protagonistes de l’esdeveniment.

222 AMCB, Col·lecció de menús, M1389.
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Sopar d’homenatge a Eva Perón organitzat per la Diputació de Barcelona (25-6-
1947). AFB 1-001.

En acabar l’àpat, el president de la Diputació va pronunciar un breu parlament i va fer lliu-
rament de diversos obsequis a les senyores Perón i Polo. Mentrestant, a la plaça de Sant 
Jaume transcorria la ballada de danses folklòriques protagonitzada per diversos esbarts ca-
talans, moment que van aprofitar els assistents al sopar per sortir al balcó i saludar el públic 
assistent, gest que la multitud va correspondre amb un llarg aplaudiment. A la fi, el banquet 
de gala es va donar per acabat i, tot repetint la processó del principi de l’acte, el matrimoni 
Franco i la seva invitada van davallar les escales per pujar al vehicle oficial que els havia de 
dur al Palau de Pedralbes, on pernoctarien..

L’extraordinària rebuda que el règim de Franco va oferir a Eva Perón no tenia a veure amb 
el seu carisma o amb l’estima que li professava el poble argentí. De fet, la invitació formal 
s’havia fet al president del país sud-americà, Juan Domingo Perón, però aquest va preferir 
delegar en la seva dona per no donar una imatge de massa proximitat amb el darrer règim 
feixista d’Europa, malgrat que li interessava establir-hi acords comercials. La dictadura va 
aprofitar la tirada que la jove actriu argentina tenia a les notícies de societat de tot el món 
des que s’havia casat amb el coronel Perón, president d’Argentina des de 1946. Amb tot, 
l’exili espanyol va criticar amb duresa l’estratègia, com ho demostren les paraules que el 
periodista Jaume Miravitlles va escriure des de Nova York: Espanya se sent aïllada. En un 
món que s’orienta decididament vers una més estreta col·laboració entre països, Espanya 
apareix com la sola nació sense connexions internacionals. L’angoixa d’aquesta solució 
quedà reflectida en ocasió del viatge d’Eva Perón a Espanya. Per damunt de tota ideologia 
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de partits i de totes les elucubracions de la propaganda, Eva Perón representava l’efígie de 
l’única nació que no havia participat de la rigorosa quarantena política, econòmica i moral 
a què està sotmesa l’Espanya de Franco. Els crits que acolliren Eva Perón no eren més que 
una demostració de l’ànsia del franquisme davant l’aïllament espanyol223.

Targetes editades per l’oficina de protocol de la Diputació en motiu del sopar de gala 
ofert a Eva Perón (24-6-1947). AMCB, Col·lecció de menús, M1389.

La gira espanyola fou un bany de masses rere un altre i el règim no va escatimar en re-
cursos, com ho demostra el desplegament de luxes que va protagonitzar la Diputació de 
Barcelona a l’hora d’organitzar el sopar de gala de la nit del comiat. En els arxius de Ce-
rimonial i Majordomia de la corporació provincial no hi ha cap expedient d’aquell sopar, 
potser perquè convenia esborrar l’escandalosa xifra de la despesa efectuada en un acte de 
malbaratament injustificable davant la penosa situació financera de la institució i davant de 
la misèria econòmica a què estaven sotmesos amplis sectors de la població, conseqüència 
d’una postguerra inacabable. L’esmentat Rein quantifica el cost total de la visita, segons 
dades de l’ambaixada americana, en una quantitat que oscil·lava entre el milió i els quatre 
milions de dòlars de l’època224.

223 La Humanitat, 2-10-1947, pàg. 1.
224 REIN, R. (1995). Op. cit., pàg. 59.
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La visita d’Eva Perón és, també, un exemple de la política autàrquica del règim franquista i 
la seva desesperada recerca d’aliats en un dels pitjors moments de la seva història, quan el 
feixisme ha estat escombrat d’Europa i pocs països volen tenir-hi relacions diplomàtiques. 
El devessall d’atencions protocol·làries que es van dispensar a una representant política 
d’escàs pes internacional té a veure amb la fantasia d’una classe dirigent mancada de refina-
ment i cultura, més que no pas amb l’actitud d’unes elits educades, formades en la diplomà-
cia internacional i conscients dels temps que els havia tocat viure. El tour de la primera dama 
argentina fou una excusa perfecta perquè allò que s’anomenà la “alta sociedad” es lliurés a 
una celebració estrafolària i del tot gratuïta on la ciutadania no tenia cap més paper que el 
d’espectador passiu. El contrast amb els anys de la República es fa evident: les celebracions 
multitudinàries que van tenir lloc en temps de democràcia tenien com a protagonistes prin-
cipals el poble i els seus representants, en tant que subjectes actius dels canvis estructurals 
que s’estaven produint; en canvi, les festes que ara s’organitzen són reservades a uns pocs 
privilegiats que se signifiquen pel seu poder econòmic o per la seva proximitat a les autori-
tats de la dictadura, però que poc o res aporten al benestar general.

2.1.2. L’OFICINA DE CERIMONIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

L’oficina encarregada de les qüestions de protocol i cerimonial oficials de la nova Diputació 
de Barcelona estava integrada organitzativament a la Presidència de la corporació, concre-
tament, al departament central de la secretaria general, en igualtat jeràrquica amb unitats 
com el registre general d’entrada, l’arxiu general i el servei mèdic, entre d’altres225. L’ens 
que gestionava el cerimonial va mantenir el nom que tenia l’organisme homònim de la 
Generalitat republicana —així com també el de la Diputació anterior a 1931—, però amb 
l’ordre invers i en castellà: Ceremonial y Mayordomía226. Implícitament, doncs, es donava 
per vàlida una nomenclatura unívoca que tenia un origen i unes funcions arrelades en la 
tradició política del país.

El personal de la nova oficina de cerimonial va ser completament renovat i els noms que 
constaven en el període republicà no tornen a aparèixer a la documentació consultada per 
raons diverses: bé perquè foren mobilitzats durant la guerra i morts al front; bé perquè van 
ser perseguits durant el conflicte o una vegada acabat aquest i es van haver d’exiliar; o bé 
perquè no van poder acreditar suficientment la seva adhesió al nou règim i, en conseqüència, 
van ser depurats per les noves autoritats. D’aquesta manera, l’oficina de “Mayordomía y 
Ceremonial” de la Diputació de Barcelona de l’antic Palau de la Generalitat, ara “Palacio de 

225 AGDB, Memòria 1941, pàg. 4r.
226 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q369.
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la Diputación Provincial”, passà a ser dirigida per José Pascual del Pobil y de Zuzuárregui 
(1897-1974). Aquest funcionari, de família militar i profundes conviccions religioses, era un 
oficial primer emparentat amb Franco que duia al servei de la Diputació de Barcelona des de 
l’any 1921 i que gaudia de la confiança de les autoritats franquistes227; durant dues dècades 
de trajectòria professional a l’administració pública va treballar per la Diputació dels temps 
de la Mancomunitat, per la dels temps de la dictadura, per la Generalitat republicana i, ara, 
passava a ocupar un lloc destacat en la corporació franquista perquè així ho disposà el seu 
primer president, el comte del Montseny, segons explica Felio Vilarrubies228. Tal com consta 
en una circular interna signada pel mateix Pascual del Pobil l’any 1941 l’esmentada oficina 
de cerimonial que ell dirigia estava integrada pels següents professionals: 229

Nom Categoria Antiguitat

Mario Deprez Bornachea oficial primer “desde la liberación de esta ciudad”

Lluís Noguer Pujol oficial segon intèrpret41 7 de novembre de 1939

Felio Vilarrubias Solanes oficial segon 1 d’agost de 1940

Conxita Porqueras Pujol auxiliar primera “desde la liberación de esta ciudad”

Aquest equip va ser format de manera improvisada pel primer president de la comissió ges-
tora, José Maria Milà i Camps, comte del Montseny, perquè tant el senyor Vilarrubias com 
la senyora Porqueras estaven adscrits a la Secció de Cultura i el senyor Noguer pertanyia a 
la d’Hisenda230; en el mateix document, el cap de protocol sol·licita l’adscripció permanent 
d’aquests oficials per tal de satisfer les múltiples demandes a què ha d’atendre l’oficina de 
cerimonial i majordomia i perquè, segons Pascual del Pobil, calien professionals experimen-
tats assignats de manera definitiva al protocol oficial por tratarse en muchos casos de actos 
y costumbres establecidos por la práctica. Igualmente, el conocer a todas las autoridades 
facilita grandemente la gestión en los actos oficiales y es indudable que esto se persigue sin 
variar el personal231.

227 La Vanguardia, 1-11-1962, pàg. 18.
228 Entrevista personal del 16-9-2016.
229 Para atender a los extranjeros que en ritmo creciente visitan el Palacio Provincial e Instituciones, ya sea 

con carácter oficial o de turismo, dada la belleza artística y monumental del edificio, consta adscrito a dicha 
Oficina un funcionario con la categoría de «Intérprete». A: DIPUTACIÓ DE BARCELONA, XXV Años de 
Paz. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1964, pàg. 413.

230 Mario Deprez havia començat a treballar a l’antiga Diputació l’any 1927 i fou nomenat funcionari l’any 1933; 
per la seva part, Conchita Porqueras ocupava el seu lloc de treball des del 1931 i havia esdevingut definitiva 
l’any 1934. BOPB, 14-10-1942, pàg. 1-4.

231 AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4432.
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Del llistat anterior en destaca el nom de Felio Vilarubias, aleshores un jove oficial de només 
vint anys que s’encarregava, entre moltes altres tasques, de guiar les visites al Palau de la 
Diputació, però que amb el temps es convertiria en un dels principals experts espanyols del 
protocol i el cerimonial oficials. A banda d’aquests cinc noms, la plantilla del Palau de la 
Diputació que depenia de l’oficina de cerimonial l’any 1941 estava composta per un porter 
major, un porter suplent, vint-i-set ordenances, mossos de neteja, xofers, mecànics, guàrdies 
nocturns i ciclistes. En total, seixanta-sis membres al servei de la imatge i la representació 
del Palau.

La vestimenta d’aquest personal, en tant que uniforme i oficial, anava a càrrec de la Diputa-
ció. Els ordenances tenien un uniforme d’estiu i un d’hivern, i era responsabilitat del porter 
major vetllar per la integritat d’aquesta roba i perquè cada treballador la mantingués en les 
millors condicions i, quan calgués, s’adeqüés als diferents actes protocol·laris. A principis 
dels anys quaranta, però, molts funcionaris vestien uniformes envellits i desgastats, anteriors 
a la guerra, de manera que es feia imperativa la seva substitució, malgrat la greu situació 
econòmica de la Diputació. La sastreria de Jesús Carrera del Passeig de Gràcia, que havia 
estat proveïdora de l’antiga Generalitat republicana, fou escollida novament per confeccio-
nar els nous vestits oficials232.

Mostra de teixit pels uniformes dels ordenances del Palau de la Diputació de 
Barcelona (1942). AGDB, Majordomia i Cerimonial, 4432.

José Pascual del Pobil, en fer front a la gestió del cerimonial de la Diputació de Barcelona no 
va haver d’improvisar gaire perquè la seva tasca seguia essent la mateixa de sempre: atendre 

232 Ibídem.
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les necessitats de representació i relacions institucionals que els nous inquilins del Palau 
requerissin. De fet, en dues dècades José Pascual del Pobil havia ocupat diferents llocs a 
l’administració pública a les ordres de gairebé una desena de presidents en quatre canvis de 
règim, i el cerimonial oficial que es practicava en tots els casos se sustentava en unes normes 
bàsiques bastant similars.

Segons un informe mecanografiat del negociat de cerimonial i majordomia —elaborat enca-
ra amb paper reaprofita de l’antiga Diputació amb un segell franquista sobreposat a l’antic 
escut corporatiu— amb data de febrer de 1941 i signat pel cap de l’oficina, les seves fun-
cions són233:

1.  Rebre les visites de les personalitats importants i presentar-les a la Presidència i 
diputats.

2.  Acompanyar els visitants pel Palau provincial i mostrar-los i explicar-los la histò-
ria i els detalls interessants del mateix.

3.  Informar la Presidència de totes les invitacions rebudes per actes oficials i, d’acord 
amb el president, designar els diputats que el representaran quan aquest no pugui 
assistir-hi; acompanyar el president o els diputats i designar-los el lloc que han 
d’ocupar, segons la seva representació.

4.  Posar en antecedents la Presidència i els diputats dels costums i les normes pro-
tocol·làries establertes als actes als quals participin o als que se celebrin al Palau 
provincial.

5.  Designar els ordenances que han d’assistir als actes oficials i vetllar pel bon servei 
dels mateixos a Palau i als serveis encomanats.

6.  Tenir cura del vestuari dels xofers i dels ordenances, segons les normes fixades.
7.  Designar els cotxes i xofers per la Presidència i els diputats.
8.  Donar les ordres oportunes perquè la residència oficial estigui sempre preparada 

per ser habitada.

Aquestes funcions, amb alguna petita modificació, eren exactament les mateixes que les 
del període anterior, però ara havien canviat els mandataris, les denominacions oficials i, 
el més important, el caràcter laic i civil dels actes oficials en favor del nacionalcatolicisme 
i del militarisme. Fins al cap de catorze anys no tornem a trobar un document similar. La 
memòria de l’oficina de cerimonial de l’any 1954 descriu, amb tot detall, la seva estructura i 
organització. Com venia essent costum, el servei depenia directament de Presidència i el cap 
de l’oficina, José Pascual del Pobil, era responsable de tot el personal subaltern però també 
de totes les institucions que depenien de la Diputació. Era, per tant, el cap de personal d’una 
plantilla d’uns quants centenars de treballadors i era l’únic que estava autoritzat a donar les 
ordres oportunes per nombrar, sempre d’acord amb la Presidència, els diferents serveis que 

233 Ibídem.
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havien d’acompanyar la corporació provincial o els seus representants en els actes proto-
col·laris que s’escaiguessin. El servei, molt centralitzat, també havia d’exercir les següents 
funcions:

•  control de tot el personal subaltern de Palau i de les institucions pròpies de la 
Diputació, des del porter major fins els xofers, ciclistes o personal de neteja; 

•  distribució de correspondència i invitacions, distribució de cotxes, ordre de col-
locació de membres de la corporació i d’autoritats, ja sigui en actes celebrats a la 
capital o a la província, por esta causa, la oficina está tan íntimamente vinculada 
con la Presidencia que depende de ella;

•  indicació de la vestimenta adequada per cada acte segons l’exigència de l’etiqueta 
i la mateixa indicació de vestuari pel servei d’ordenances, macers i petis;

•  organització dels àpats oficials celebrats a Palau des de tots els vessants: menús, 
servei, decoració, etc.

Concretament, en el redactat de la memòria es diu, de manera explícita, que el cap del ceri-
monial de la Diputació franquista té encomanada una “misión de delicada índole” i per això 
ha de estudiar y aportar aquellas iniciativas que en definitiva sirvan para el mayor prestigio 
del acto que deba realizarse. Así pues, es a él a quien corresponde, de acuerdo con la Pre-
sidencia, la confección de las minutas para los banquetes oficiales, procurando que éstas se 
adapten simbólicamente al acto que se realiza; los planos de mesa, con indicación expresa 
de los brazos que se han de ofrecer para el mayor orden protocolario; el cuidado del adorno 
en general de la sala en que deba realizarse el festejo, así como la distribución estratégica 
del servicio del Palacio234.

En aquesta mateixa memòria de 1954 es fa una exposició de problemes molt interessant que 
permeten fer una fotografia bastant aproximada de la situació en què es trobava l’oficina de 
cerimonial quinze anys després d’acabada la contesa bèl·lica. Entenem que fou el seu cap, 
José Pascual del Pobil, el qui va redactar el llistat amb una desena d’assumptes pendents de 
resoldre en aquella data. Els més destacats són els següents:

1. La plantilla de personal subaltern era insuficient per atendre els actes que es 
feien a Palau i, alhora, acompanyar els diputats quan actuaven per la província 
en representació de la Presidència235.

2.  El personal adscrit al cerimonial, trenta-set ordenances i onze ciclistes, estava 
molt envellit —una mitjana de quaranta-nou anys, segons els nostres càlculs—, 
motiu pel qual el servei no es desenvolupava correctament i, a més, es donaven 
freqüents situacions de baixes per malaltia o vacants per defunció que no havien 

234 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q769, Exp. 15.
235 Ibídem.
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estat cobertes. Com es diu a la memòria: puede llegar el momento, como ya ha 
sucedido actualmente en algunos casos, de que al designar un servicio no pue-
da ser cumplido con exactitud, a causa del cansancio que produce la avanzada 
edad del personal subalterno, o bien por imposibilidad física.

3.  Calia contractar deu ordenances de vint-i-cinc a trenta anys d’edat i d’1,80 me-
tres d’estatura, dependents del cap de cerimonial i a disposició del porter ma-
jor, per substituir i completar els actuals. Aquests personal havia de destinar-se 
preferentment al servei de macers i petis dels actes oficials corporatius o de 
gran gala i havia de disfrutar de buena salud, buenos modales y saber leer y 
escribir correctamente para poder cumplimentar las órdenes del Iltre. Sr. Jefe 
de Ceremonial de la Corporación Provincial cuando sea necesario. Com que 
no es comptava amb aquest contingent, els caps de secció d’altres dependències 
de la Diputació es veien obligats a cedir el personal subaltern adscrit a les seves 
oficines per tal que assistissin a actes acadèmics, funerals, recepcions, etc. 

4.  L’estat del vestuari  del personal subaltern era bastant precari, estava envellit i 
mal conservat perquè, deduïm, en no haver-hi cap altre, es feia servir tant per 
actes oficials com per les tasques diàries ordinàries. Aquesta circumstància  pro-
piciava un desgast accelerat de l’abillament i, en conseqüència, la inclusió de 
peces de roba que no pertanyien als uniformes oficials originals. La solució que 
es proposava des de l’oficina de cerimonial era la creació d’un nou vestit tancat 
amb botonadura que no requerís camisa ni corbata per tal de reduir el nombre de 
peces de roba i per equiparar-los als dels conserges d’altres dependències oficials 
de l’Estat. 
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Els macers de Palau

Des dels temps de l’antiga Deputació del General del segle XV, el Palau de la Generalitat 
comptava amb la figura dels anomenats porters o “veguers”, que no eren res més que uns 
servents del Palau els quals, entre d’altres, exercien funcions de majordomia i assistien els 
membres diputats. Aquests porters solien fer ús de maces de diferents mides en funció del 
cerimonial que s’escaigués, motiu pel qual se’ls va conèixer també amb el nom de “macers”. 

En el seu afany per l’estudi de la història, Felio Vilarrubias va dedicar una part del seu temps 
escàs a investigar a l’Arxiu de la Corona d’Aragó sobre l’origen i l’evolució d’aquests assis-
tents (veguer prové del llatí vicarius, que vol dir representant d’una autoritat); el resultat fou 
publicat en sengles articles apareguts a la revista San Jorge, de la Diputació de Barcelona, 
els anys 1967 i 1977 i que són la base d’aquest apartat236.

L’evolució de les funcions i la indumentària dels macers va anar paral·lela a la de la insti-
tució a la qual servien, de manera que el model va anar definint-se i, alhora, patint transfor-
macions. En tot cas, Vilarrubias va descriure que al segle XVI aquests personatges tenien 
dos tipus d’uniformes: el de gala i el de dol. En ambdós casos vestien una mena de túnica 
anomenada gramalla, però el color era grana en les ocasions de gala i negre en les fúnebres. 
La maça, que servia per anunciar l’arribada dels diputats amb uns cops a terra, podia tenir 
diferents mides i ornamentacions. Se sap que eren de fusta i d’argent i que podien dur algun 
tipus d’escut relatiu a la institució que representaven.

La tradició es va escapçar amb la Guerra de Successió i l’abolició de les institucions catala-
nes en virtut del Decret de Nova Planta promulgat per Felip V. El Palau de la Generalitat va 
convertir-se en la seu de l’Audiència General i la figura dels macers va desaparèixer. Amb 
la creació de les diputacions provincials l’any 1820, la de Barcelona va instal·lar-se al ma-
teix palau, però aquest fet no va implicar la represa automàtica d’uns costums que s’havien 
perdut feia més d’un segle, sinó que va caldre esperar uns anys perquè les necessitats de 
representació de les noves autoritats provincials obliguessin a dotar la institució d’un cos de 
servents formats i vestits per donar favor en les ocasions més solemnes en les que la Dipu-
tació hi prenia part. En ple segle XIX, i tot coincidint amb l’auge dels corrents romàntics i 
historicistes, els servents de l’antic Palau de la Generalitat serien vestits amb uns uniformes 
d’inspiració militar del període de l’Antic Règim, concretament de la cort de Frederic el 
Gran de Prússia, amb l’afegit d’una perruca blanca, un barret bicorn, una gramalla medieval 
i la maça corresponent. Tal anacronisme acabaria perdurant en el temps i seria norma durant 

236 VILARRUBIAS, F. (1967) “Breve noticia sobre las antiguas ceremonias y trajes de los maceros de la «De-
putació del General de Catalunya» (1400 al 1700)”. Revista San Jorge, pàg. 39-52. I: VILARRUBIAS, F. 
(Setembre 1977) “La «Deputació del General de Catalunya». Maestra de Ceremonias a lo largo de los siglos”. 
Revista San Jorge, pàg. 9-20.
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la segona meitat del segle XIX, el canvi de segle, els períodes monàrquics, els republicans i 
gairebé tot el franquisme, amb petites modificacions.

Macer de gala, a l’esquerra. De dol, a la dreta. Revista Sant Jordi  (setembre de 
1977).
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2.1.3. LES VISITES DE FRANCO A BARCELONA

Durant els trenta-set anys que va ostentar el poder, Francisco Franco va visitar Barcelona 
una dotzena de vegades —i dos viatges més a Catalunya sense passar per la capital—amb 
dos objectius clars: refermar la unitat d’Espanya i la pertinença de Catalunya al conjunt 
nacional tot negant la seva identitat diferenciada, i reconèixer la importància demogràfica i 
econòmica de la segona ciutat del país. La major part de les vegades que va venir a Barcelo-
na ho va fer per mar, circumstància que permetia muntar un gran desplegament propagandís-
tic visible des de  tota la ciutat: flotilles de vaixells esperaven l’arribada del buc del dictador, 
esquadres d’avions sobrevolaven el port, des de Montjuïc es disparaven salves d’honor i 
l’espai de terra ferma comprès entre el Portal de la Pau i el Passeig de Colom servia per 
congregar-hi les masses populars que acudien a rebre’l (la “fervorosa muchedumbre”, en el 
llenguatge de la premsa de l’època). 

Com que Franco solia venir a bord d’algun buc de guerra de la marina espanyola, sempre 
desembarcava vestit de capità general de l’Armada. Després, pujava al cotxe oficial i enfila-
va la Via Laietana entre la multitud, que onejava banderes i pancartes d’adhesió al dictador. 
El pas per l’avinguda permetia la visualització de perspectives espectaculars gràcies a la 
seva llargària, l’amplada reduïda i l’alçada dels edificis. Tota una escenificació perfecta per 
demostrar el poder del règim feixista. Amb el cotxe oficial descobert custodiat per la pecu-
liar Guàrdia Mora, una secció de cavalleria formada per soldats veterans d’origen marroquí 
abillats amb turbant i capa blanc-i-blava, el dictador es donava autèntics banys de masses de 
camí a la Catedral o, directament, al Palau de Pedralbes. A partir de 1960, però, la guàrdia 
muntada marroquina va desaparèixer i la seguretat de les desfilades va anar a càrrec d’un cos 
especial de la Guàrdia Civil, primer, i després de membres uniformats de la Falange a peu 
amb un estol de motoristes de gala al voltant.

Excepcionalment, Franco venia a Barcelona en avió, però només fou en ocasions en que ho 
exigien les circumstàncies, com fou el cas de les riuades del Vallès de 1962. Aleshores no 
fou procedent fer grans espectacles marítims i l’arribada a la capital catalana es va fer per 
carretera des de l’aeroport d’El Prat. Tal com havia fet la reialesa espanyola a les visites a la 
capital catalana entre 1919 i 1931, des del primer moment Franco va convertir el Palau de 
Pedralbes en la seva residència oficial talment com una rèplica del Palau del Pardo de Ma-
drid. Allunyat del centre de la ciutat, el dictador feia sessions de treball, concedia audiències 
i celebrava consells de ministres a les dependències de l’antic palau reial.

Les diferents ocasions en les que el dictador va venir a Barcelona tingueren un programa 
bastant similar, en tant que la major part dels actes que s’organitzaven consistien en revistes 
militars, oficis religiosos i àpats de gala. Al cap i a la fi, eren esdeveniments que reforçaven i 
reconeixien el suport dels principals garants del règim: l’exèrcit i l’Església, respectivament. 
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L’historiador Martí Marín subratlla que el que mai no hi faltava era una molt ben preparada 
litúrgia a través de la qual el joc de recepcions, banquets, fotografies oficials, etc., possibi-
litava no solament una adhesió molt més personalitzada que no pas les multitudinàries ma-
nifestacions, sinó també l’ocasió adequada per a l’establiment i/o la renovació de relacions 
personals entre les autoritats locals i les “centrals” —atès el llarg seguici de ministres, 
directors generals, subsecretaris, etc., que acompanyaven Franco en aquestes ocasions. Cal 
tenir en compte que no tothom, ni tan sols entre les autoritats locals i provincials, tenia la 
possibilitat de viatjar a Madrid, amb les consegüents audiències, en el moment desitjat. Així, 
les visites de Franco eren útils per complementar la necessària escenificació del lideratge 
carismàtic amb les imprescindibles preses de contacte entre jerarquies de tot ordre237.

El general Franco conversa amb el ministre de la Governació, Blas Pérez González, 
i amb el president de la Diputació de Barcelona, Joaquín Buxó de Abaigar, a les 
dependències del Palau de Pedralbes. Revista San Jorge, juliol de 1952, pàg. 56.

Evidentment, també hi hagué altres actes de caràcter civil i econòmic que havien de reforçar 
el paper de governant del dictador. Franco va protagonitzar inauguracions diverses de cen-
tres industrials, infraestructures, centres de recerca; també fou present en esdeveniments 
comercials com la Fira de Mostres; i presidí actes polítics del Sindicat Vertical o del partit 
únic. Tot plegat, amb la constant mobilització de masses —orquestrada des del poder— que 
s’aplegaven a cadascuna de les ocasions solemnes que protagonitzava el cabdill. 

A l’Arxiu General de la Diputació de Barcelona hi ha algun expedient que recull documenta-
ció d’aquests viatges oficials, però el que més crida l’atenció és que la majoria dels dossiers 

237 Centre d’Estudis de les Èpoques Franquista i Democràtica: http://basedadesfranquisme.uab.cat./cgi-bin/
wwwi32.exe/[in=genisis2.in]/ [Data de consulta: 25-9-2016].
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de les visites estan desapareguts, malgrat que es descriuen a l’inventari general. Aquesta 
circumstància, particularment greu des del punt de vista historiogràfic, dificulta conside-
rablement l’estudi del període i de les tècniques aplicades pels especialistes en protocol de 
les administracions públiques de l’època. Als llibres d’actes de la comissió gestora hi ha 
informació complementària d’aquestes visites, però el redactat amanerat i barroc de l’època 
juntament amb un contingut extremament servil amb el dictador desposseeix el document de 
tota objectivitat, com demostra l’exemple següent a partir de la visita de Franco a Barcelona 
l’any 1942: A propuesta del Sr. Presidente acordó la Comisión elevar a S.E. el Jefe del Esta-
do, Generalísimo del Ejército Español, la expresión de su gratitud por el honor dispensado 
a esta Provincia y a esta Corporación con su visita, reiterando al Caudillo la más plena 
adhesión y sincera lealtad (...). Los Señores Diputados expresaron al Señor Presidente su 
fervorosa complacencia por el acierto y esplendor que mediante su directa y personal inter-
vención han revestido todos los actos ofrecidos al Caudillo con motivo de su visita238. 

Convertit el Palau de Pedralbes en una subdelegació del Govern, Franco hi sojornava al 
mateix temps que hi celebrava consells de ministres i concedia audiència als diputats pro-
vincials i altres autoritats locals que, amb els màxims compliments, li traslladaven les seves 
demandes polítiques. Eren visites “de información y estudio”, com les denominava la prem-
sa de l’època. Igualment, les actes del Ple de la corporació recullen aquests esdeveniments, 
en aquest cas, una visita del juny de 1949, amb la prosa afectada i excessiva que imposava 
la cultura del règim dictatorial: El Sr. Presidente manifiesta que tiene el honor de transmitir 
a la Corporación la satisfacción de S.E. el Jefe del Estado por cuantos actos han celebrado 
en su honor, organizados o intervenidos por la Diputación (...). El Sr. Presidente da también 
una referencia de la audiencia concedida en el Palacio de Pedralbes a una representación 
de esta Corporación, en cuyo transcurso S.E. demostró un gran interés por el desarrollo de 
las actividades de la Diputación, atendiendo a la exposición de los problemas que afectan a 
la misma y reafirmando en sus palabras en los Sres. Diputados, la seguridad de la máxima 
comprensión del Caudillo por todos los asuntos que afectan a la provincia239.

Un dels pocs expedients que no han desaparegut conté informació de la visita de Franco 
a Barcelona el mes de maig de 1947, prèvia a l’estada que farà Eva Perón un mes després. 
Durant aquest desplaçament del cap de l’Estat la Diputació de Barcelona va oferir un sopar 
de gala al Palau. Circumstancialment, la corporació va procedir a contractar els serveis 
del restaurant Windsor: cuiners, cambrers, caps de sala, ajudants i rentaplats. En total, una 
trentena llarga de professionals a qui, per poder donar accés al Palau i servir a la més alta 
autoritat del país, calia fer una inspecció exhaustiva dels seus antecedents als arxius de la 
Prefectura Superior de Policia de Barcelona, tal com consta en els documents conservats240.

238 AGDB, Llibre d’actes de la Comissió Gestora de la Diputació Provincial de Barcelona, núm. 194, pàg. 65.
239 AGDB, Llibre d’actes del Ple de la Diputació Provincial de Barcelona, núm. 211, pàg. 29.
240 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q73, Exp. 27.
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Les estades del dictador a Barcelona alteraven significativament el ritme de vida de la ciutat 
i mobilitzaven totes les institucions locals i tot el seu personal, a banda del seguici d’autori-
tats i servents que es desplaçaven de Madrid. El cost d’aquests esdeveniments podia arribar 
a ser estratosfèric, com ho demostra un únic document trobat entre els papers de majordomia 
i cerimonial de l’Arxiu de la Diputació de Barcelona: segons els càlculs del personal de l’ofi-
cina de protocol, la relació de despeses —només de la corporació— en motiu de la visita de 
Franco a Barcelona l’any 1957 sumava una quantitat de 750.000 pessetes241.

En conseqüència, els menús dels àpats oferts al dictador al seu pas per Barcelona mostren 
una relació de productes i receptes de luxe que eren de molt difícil proveïment en aquells 
anys de postguerra mundial, autarquia i aïllament. Si ens guiem pels plats que consten en 
aquestes minutes, Franco tenia predilecció pel foie, el caviar i el pernil ibèric; en referèn-
cia a les preparacions, es mantenia el receptari d’influència francesa que des del segle XIX 
s’havia estès pel món amb un fort protagonisme de les salses, les mantegues i el salmó, entre 
d’altres ingredients. En l’apartat dels vins, se seguia amb la tradició anterior de combinar 
denominacions de la geografia espanyola amb cava català i altres productes locals.

A l’esquerra, menú del dinar que les organitzacions empresarials de Barcelona van 
oferir a Franco a la Llotja de Mar (24-5-1947). A la dreta, menú que la Diputació de 
Barcelona va oferir al mateix hoste en el sopar de gala que es va celebrar al Palau 
(18-5-1947). AGDB. Majordomia i Cerimonial, Q73, Exp. 27.mia i Cerimonial, Q73, 

241 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q822.
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Exp. 27.

Carmen Polo, esposa del dictador, envoltada de convidats al sopar de gala ofert 
per la Diputació de Barcelona en ocasió de la visita del cap de l’Estat (18-5-1947). 
AFB1-001.

Sopar de gala a la Diputació de Barcelona (18-5-1947). En primer terme, els centres 
escultòrics de ceràmica de Sèvres. Al fons a la dreta, els petis amb uniforme “a la 
federica”. AFB1-001.
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Entre 1940 i 1970 el dictador va mantenir un ritme de visites a Barcelona amb una periodi-
citat bianual, aproximadament. El calendari tingué dues variants: o  bé es feia la visita entre 
abril i juny, de manera que coincidís amb el bon temps i amb la celebració anual de la Fira de 
Mostres; o bé es feia a l’octubre, tot aprofitant l’avinentesa del Día del Caudillo i el Día de 
la Hispanidad. Aquestes coincidències estaven perfectament calculades per assegurar l’èxit 
de les convocatòries i el seu màxim esplendor. A continuació es relacionen aquestes visites 
i les seves característiques, des del punt de vista de la representació i el protocol vinculats a 
la Diputació de Barcelona:

N. Data Motiu Actes vinculats a la Diputació de Barcelona

1. 21 febrer 1939 Ocupació de 
Catalunya

- Presència del president de la Comissió 
Gestora, comte del Montseny, a la desfilada 
militar celebrada a l’Avinguda Diagonal

2. 26 - 31 gener 1942 3r aniversari de 
l’ocupació

- Visita al Poble Espanyol

- Visita a la Biblioteca Central

- Dinar de gala al Palau de la Diputació

3. 17 - 31 maig 1947 Visita oficial - Sopar de gala al Palau provincial (20 de maig)

- Visita al Museu Marítim

- Visita a Montserrat

- Presència del president de la Comissió Gestora, 
Antonio María Llopis Galofré a la desfilada 
militar celebrada al Passeig de Gràcia

- Acte d’adhesió a Franco per part d’ajuntaments i 
diputacions catalanes al Palau Nacional de Montjuïc

- Lliurament de la Medalla d’Or de la Diputació a Franco

4. 24 - 26 juny 1947 Visita d’Eva Perón 
a Barcelona

- Sopar de gala al Palau provincial (24 de juny)

5. 31 maig - 15  
juny 1949

Visita oficial - Visita als museus Cau Ferrat i Maricel de Sitges

- Visita a l’Escola del Treball

- Sopar de gala al Palau provincial (11 de juny)

6. 28 maig - 20 
juny 1952

35è Congrés 
Eucarístic 
Internacional

- Visita a Montserrat

- Audiència de Franco al Ple de la 
Diputació al Palau de Pedralbes
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N. Data Motiu Actes vinculats a la Diputació de Barcelona

7. 28 setembre - 19 
octubre 1955

Visita oficial - Recepció al Palau de Pedralbes en motiu del Día 
del Caudillo, hi assisteix el Ple de la Diputació

- Inauguració de la fàbrica SEAT 

- Audiència de Franco al Ple de la 
Diputació al Palau de Pedralbes

- Sopar de gala al Palau de Pedralbes

- Visita a Montserrat

8. 8 - 23 octubre 
1957

Visita oficial - Visita a Montserrat

- Inauguració de les Llars Mundet

- Sopar d’honor al matrimoni Franco al 
Palau provincial (19 d’octubre)

- Sopar de gala al Palau de Pedralbes

9. 30 abril - 24 
maig 1960

Visita oficial - El President de la Diputació, Joaquín Buxó 
de Abaigar assisteix a la desfilada militar 
del 21è aniversari de la Victòria

- Visita a les Llars Mundet

- Visita a la Maternitat

- Audiència de Franco al president de la 
Diputació al Palau de Pedralbes

- Visita a Montserrat

- Homenatge a Maragall a la Biblioteca Central

10. 1 - 3 octubre 1962 Visita a la zona 
damnificada pels 
aiguats del Vallès

- El president de la Diputació, Joaquín Buxó de Abaigar 
assisteix als actes religiosos celebrats a la Catedral de 
Barcelona en memòria de les víctimes de la riuada

11. 14 - 29 juny 1963 Visita oficial - Visita al Museu Marítim (Exposició sobre la Diputació)

- Visita a les obres de reconstrucció de les zones 
afectades pels aiguats de la tardor anterior

- Visita a l’Escola del Treball

- Sopar de gala al Palau provincial (26 de juny)

- Visita a Montserrat

- Audiència de Franco al president de la 
Diputació al Palau de Pedralbes

12. 22 juny - 11 
juliol 1966

Visita oficial - Visita al Santuari de Queralt

- Inauguració de l’autovia del Vallès

- Visita a Montserrat
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N. Data Motiu Actes vinculats a la Diputació de Barcelona

13. 18 juny - 2 
juliol 1970

Visita oficial - Commemoració del 60è aniversari del Poble Espanyol

- Sopar de gala al Palau provincial (30 de juny)

Font: elaboració pròpia

El paper de la Diputació de Barcelona en les visites de Franco a la província solia ser molt 
secundari, entre d’altres raons perquè juntament amb el dictador viatjava una part impor-
tant de l’aparell de l’Estat: a banda de l’exèrcit de servents del general i la seva família, un 
seguici molt nombrós de dirigents i autoritats anava i venia de Madrid a Barcelona perquè 
el Govern es trobava allà on estava el seu cap. Coincidint amb les estades de Franco a Ca-
talunya, a les pàgines de La Vanguardia solien aparèixer articles d’apologia de la gestió de 
govern de Franco des del Palau de Pedralbes, tot posant-lo al mateix nivell que la residència 
de El Pardo: Su estancia entre nosotros ha tenido las mismas características que su consue-
tudinaria residencia en El Pardo. En Pedralbes como en El Pardo, en efecto, el Caudillo ha 
sido el Jefe, desvelado y eficaz, de la nación entera. Y aunque era natural que en Barcelona 
les ocupasen de una manera más directa e inmediata los problemas nuestros, (...) todo el 
gobierno de España se ha irradiado a las demás provincias desde el palacio de Pedralbes242.

La Diputació, per tant, actuava en els marges que el règim permetia, és a dir, com una en-
titat administrativa supramunicipal que era la penúltima baula de la cadena piramidal de 
comandament de l’Estat. Per això, protocol·làriament, no tenia un paper massa rellevant en 
les visites del dictador a Barcelona. Abans hi havia l’alcalde de la ciutat, que n’era el primer 
amfitrió, o el capità general de la regió i el governador civil, que n’eren els subordinats im-
mediats. No obstant això, com ja hem apuntat en pàgines anteriors, a gairebé totes les visites 
de Franco a Barcelona es va incloure un àpat de gala celebrat dins les històriques parets del 
Palau provincial. I és que, a excepció de l’Ajuntament —pel fet de comptar amb un Saló de 
Cent imponent i una guàrdia muntada molt lluïda—, cap altra institució podia rivalitzar amb 
un escenari, un personal i una organització com la que gestionava l’Oficina de protocol de 
la Diputació de Barcelona. Cal remarcar, a més, que aquesta tradició brillant del cerimonial 
oficial a les dues voreres de la Plaça de Sant Jaume era anterior a la dictadura franquista, 
com hem vist en el primer capítol d’aquesta recerca, i el règim va beneficiar-se’n.

Les estades de Franco a Barcelona van anar sempre acompanyades del fortíssim compo-
nent personalista que tingué el seu règim dictatorial. En totes les ocasions, els organitzadors 
d’aquests viatges van destinar recursos ingents a mobilitzar la màxima quantitat de gent per 
tal d’oferir al general rebudes massives que estiguessin fora de tota mesura i desactivessin 
qualsevol ombra de dubte en els seus índexs de popularitat. Per això la premsa feia crides 

242 La Vanguardia, 21-6-1952, pàg. 3.
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a la població perquè acudís a les diferents convocatòries que s’organitzaven, alhora que les 
autoritats decretaven tancament de comerços, mercats, organismes oficials i escoles per tal de 
garantir tanta afluència de gent com fos possible.

És molt difícil de determinar les motivacions que induïen els participants d’aquests actes 
multitudinaris a prendre-hi part. La pregunta s’escapa dels objectius d’aquesta tesi, però 
apuntem algunes hipòtesis: una part de la gent participava per afinitat ideològica amb el 
règim i, per tant, per donar suport al seu cabdill; un sector dels manifestants concorrien a 
aquests actes moguts per una barreja de curiositat, temps lliure, proximitat i excepcionalitat; 
alguns dels presents hi anaven per la convicció que eren esdeveniments històrics i en volien 
ser testimonis, independentment de la seva adhesió o no; una altra part, molt probablement, 
no es qüestionava res i hi acudia per mimetisme. En aquest sentit, fóra molt interessant 
posar en relació aquestes manifestacions col·lectives amb les del període de la República i 
estudiar-ne les causes

.

Esquema de la taula presidencial del sopar de gala ofert al dictador per part de la 
Diputació de Barcelona (18-5-1947). AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q73, Exp. 27.
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2.1.4. EL MANDAT DE JOAQUÍN BUXÓ-DULCE DE ABAIGAR, MARQUÈS DE 
CASTELLFLORITE (1949-1967)

Fins l’any 1949 la Diputació de Barcelona va ser regida per una comissió gestora que des 
del primer moment va aplicar l’Estatut Provincial del 20 de març de 1925, obra de Calvo 
Sotelo, per governar la corporació. D’acord amb la Llei de Bases de l’Administració Local 
aprovada per les Corts Espanyoles el 1945, a finals de l’any 1948 es van celebrar les prime-
res eleccions municipals, el resultat de les quals Barcelona van conduir al nomenament de 
Joaquín Buxo-Dulce de Abaigar, marquès de Castellflorite com a primer president electe de 
la Diputació de Barcelona. 

La presidència de Joaquín Buxó es va caracteritzar per la seva llarga durada, divuit anys, i 
per un mandat estable que alguns van qualificar d’inoperant. De fet, sotmesa com estava la 
Diputació a les instàncies superiors de les quals depenia directament, en concret del Govern 
civil i del ministeri de la Governació, la capacitat de maniobra del seu president era bastant 
limitada. Si tenim en compte, a més, el deute històric acumulat per la corporació el resultat 
era una institució amb competències migrades, molt poques possibilitats econòmiques i, en 
conseqüència, una acció de govern gairebé inexistent. A tot això cal sumar-hi un excés de 
comandaments, molts d’ells amb poca o nul·la formació i, en conseqüència, una generalitza-
ció del nepotisme, el tràfic d’influències i, en definitiva, la corrupció243.

Joaquín Buxó era un tècnic expert en hisenda, sense adscripció política, per bé que ben 
connectat amb les autoritats franquistes, circumstància que va facilitar la seva designació el 
febrer de 1949. Durant el seu mandat, va consolidar-se la tasca empresa per l’oficina de ma-
jordomia i cerimonial que s’havia constituït després de la guerra i es van dur a terme inicia-
tives significatives de representació, com ara la instauració de les medalles de la província, 
la creació de la revista institucional San Jorge, el restabliment dels mossos d’esquadra com 
a guàrdia honorífica, i una nova reforma del Palau de la Generalitat.

L’entrada a la dècada dels cinquanta va comportar una modernització de l’oficina de cerimo-
nial i majordomia de la Diputació: el seu nom va canviar i a partir del 21 de febrer de 1950 
es va anomenar “Oficina de cerimonial”244. Després de segles d’ús, la paraula “majordomia” 
desapareixia del vocabulari per donar pas a noves fórmules que s’ajustessin millor als nous 
temps; en les darreres dècades, la majordomia havia quedat reduïda a funcions de conserge-
ria, porteria, objectes perduts i manteniment general, de manera que poc tenia a veure amb 
les atribucions de les oficines de cerimonial oficial modernes, molt centrades en l’assistència 
a les autoritats polítiques i a les relacions d’aquestes amb els seus públics i amb els seus 

243 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 54 i ss.
244 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q322, Exp. 107.
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interlocutors directes. La figura del “porter major”, una mena d’enllaç entre l’oficina de 
protocol i el personal subaltern, va seguir existint però amb atribucions molt delimitades i 
sempre supeditades a les instruccions dels tècnics de protocol.

2.1.4.1. La presa de possessió

Donat que fins la presidència de Joaquín Buxó la Diputació de Barcelona havia estat coman-
dada per una gestora, no s’havien fet masses honors en el moment de la presa de possessió 
dels seus presidents, ja que es tractava d’un procediment administratiu despullat de tota 
cerimònia per raó d’una provisionalitat que, al final, es va allargar deu anys. Segons Felio 
Vilarrubias, les primeres investidures celebrades durant la dècada dels quaranta foren actes 
privats arranjats entre les tres parts intervinents: el Governador civil, el president sortint i el 
president entrant. 

La situació va canviar amb les eleccions municipals de finals de 1948, quan es van poder ele-
gir els diputats provincials que, al seu torn, escollirien el president de la Diputació i, aquesta 
vegada, mitjançant una celebració revestida d’una mica més de cerimonial. L’acte de presa 
de possessió solia celebrar-se al Saló Daurat del Palau provincial en presència dels diputats i 
d’altres autoritats i convidats. L’elecció d’aquest espai és deguda, en paraules de Vilarrubias, 
al fet que era més recollit que el gran Saló de Sant Jordi i a que permetia un major intimitat 
per la disposició dels escons dels diputats provincials245. 

Donat que el poder del president de la Diputació emanava directament del ministeri de la 
Governació, la presidència estava reservada al Governador Civil de la província. En l’acte 
d’investidura de Joaquim Buxó, celebrat el 25 d’abril de 1949, el Governador Civil, Eduar-
do Baeza Alegría, va sancionar la designació del nou president provincial amb la lectura 
d’ofici dels textos legals del ministeri de la Governació que regulaven aquest nomenament. 
Després, Buxó i els nous diputats van prestar jurament davant d’un crucifix i de l’Evangeli, 
i es van desplaçar cap a la Capella de Sant Jordi, on es va oficiar una missa de l’Esperit 
Sant. Seguidament, es va reprendre la sessió amb la nova mesa presidencial, encapçalada 
per Buxó i el diputat vice-president, José Fernández Ramírez, per fer el nomenament de les 
comissions de govern i per escollir a Buxó procurador a les Corts.

245 Entrevista del 14-10-2016.
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2.1.4.2. La Comissió de Representació i Protocol / Comissió de Relacions Pú-
bliques

Després de la Guerra Civil, la comissió gestora que governa la Diputació de Barcelona crea 
sis comissions de treball, d’entre les quals no hi havia cap relacionada amb la majordomia 
i el cerimonial. Uns anys més tard, però, s’esmena aquesta mancança i, a instàncies de la 
Presidència, la Comissió de Govern elabora un informe on s’explica que atendida la nece-
sidad de que los Señores Diputados colaboren en las funciones de representación, propone 
la creación de una Comisión de Representación y Protocolo, integrada por los Señores 
Diputados que la Presidencia designe, segons les actes del Ple de la Diputació del 20 d’oc-
tubre de 1949246. En un llibre institucional publicat quinze anys després s’interpretava la 
decisió de la següent manera: en esta organización jurídico-administrativa la experiencia y 
el deseo de acoplar la Diputación Provincial al ritmo de nuestros tiempos y de afrontar los 
problemas comarcales motivó la creación de la Comisión de Representación y Protocolo247.

De fet, la nostra interpretació és que, davant les demandes insistents per part dels responsa-
bles de l’oficina de protocol d’augmentar la plantilla del personal tècnic adscrit a la mateixa, 
i tenint en compte la situació econòmica tan compromesa de la Diputació durant els anys 
quaranta i cinquanta, el president Buxó va resoldre l’atzucac delegant funcions organitzati-
ves i de representació a l’esmentada Comissió. Altrament, les decisions que a partir d’ales-
hores prendrien els membres de la Comissió de Representació i Protocol tindrien un caràcter 
més polític que tècnic, per la naturalesa dels seus integrants.

En tot cas, hem de destacar la introducció del mot “protocol”, una paraula que no havia estat 
gaire utilitzada en aquests contextos en anys anteriors i que amb els nous temps adquiria 
un nou protagonisme. Com hem vist, l’esmentada Comissió de Representació i Protocol es 
va crear l’octubre de 1949, just després de la finalització dels mandats de les comissions 
gestores prèvies a les eleccions del mateix any que conduirien a la proclamació de Joaquín 
Buxó com a primer president electe de la Diputació de Barcelona després de la Guerra Civil.

A l’any 1952 la primera Comissió de Representació i Protocol que se’n té constància estava 
formada pels següents diputats provincials: José Fernández Ramírez, president; Juan Prat 
Pons, vicepresident; Manuel Jaumar de Bofarull, Abelardo Alemany Solá, Luis Maristany 
Palanco, Pablo M. Llonch Gambús i Juan Torra-Balari Llavallol, vocals248. Aquest comitè 
tenia cura de tot allò relatiu a la organización de los diversos actos oficiales de la Corpora-
ción, que requieran asistencia de representación o delegación de la misma o de su Presiden-

246 AGDB, Llibre d’actes del Ple de la Diputació Provincial de Barcelona, núm. 24, pàg. 123.
247 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. XXV Años... (1964). Op. cit., pàg. 16-17.
248 AGDB, Memòria 1952, pàg. 8r.
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te, y todo lo concerniente al Ceremonial que ha de observarse en los actos oficiales249. Per 
un decret del 2 d’abril de 1955, la Comissió de Representació i Protocol va canviar el seu 
nom pel de Comissió d’Actes, Representació i Protocol.

Més endavant, als darrers anys del mandat de Joaquín Buxó, es van fer efectius una sèrie de 
canvis nominatius que durien, implícita, una transformació dels organismes encarregats del 
cerimonial. Diversos factors van provocar aquestes alteracions: d’una banda, els plans d’es-
tabilització posats en marxa pel Govern a partir de 1959 van comportar una liberalització 
de l’economia espanyola i una obertura de les relacions comercials amb l’estranger; simul-
tàniament, la internacionalització de les relacions públiques a partir dels anys cinquanta va 
crear una tendència de la qual Espanya també en va acabar essent partícip, de manera que 
les funcions de cerimonial, protocol i representació van incloure’s sota el paraigües genèric 
de la nova disciplina de les relacions públiques. 

Segons Xifra Triadú, el desarrollo económico-social de España fue el principal motivo de 
introducción de las relaciones públicas en nuestro país, gracias a los contactos del sector 
empresarial con el exterior. Ante los nuevos problemas de opinión, información e imagen 
institucional (...) fueron surgiendo departamentos y servicios de relaciones públicas tanto 
en el ámbito privado como en el público250. De fet, el mateix autor apunta que a l’any 1960 
havia nascut a Barcelona la primera consultora dedicada exclusivament a donar aquest tipus 
serveis i al cap d’un any es creava la primera associació específica de professionals de les 
relacions públiques. Segons altres investigadors, el primer autor que va introduir el terme 

“relacions públiques” a Espanya fou el cèlebre publicista barceloní Pere Prat Gaballí en la 
seva obra Publicidad combativa, de 1953, on tradueix el terme americà “public relations” 
per “relacions generals”. Prat les va definir com un fenomen usat per aprofitar totes les con-
juntures que brinden les relacions personals per convertir-les en foment de la simpatia i base 
de confiança i prestigi en relació amb l’empresa i els seus productes251.

Per tot plegat, i d’acord amb els nous temps, el 10 d’octubre de 1961 les autoritats de la 
Diputació de Barcelona, influenciades amb tota probabilitat per l’auge de la nova disciplina, 
i amb la voluntat de modernitzar la institució, van decidir canviar el nom de la Comissió 
de Representació i Protocol pel de Comissió de Relacions Públiques. El canvi d’apel·latiu 
va disgustar els professionals de l’oficina, com reconeix el mateix Felio Vilarrubias, perquè 
consideraven que la nova denominació desvirtuava la seva feina i no feia justícia a la realitat 
de les seves atribucions252.

249 Reglamento de las Comisiones de la Diputación Provincial. Art. 2n.
250 XIFRA, J. Manual de relaciones públicas e institucionales. Madrid: Tecnos, 2011, pàg. 55.
251 MONTERO, M.; RODRÍGUEZ, N.; VERDERA, F. Historia de la publicidad y las relaciones públicas en 

España. De la nada al consumo: de los orígenes a 1960. Vol. 1. Sevilla, Zamora: Comunicación Social, 2010, 
pàg. 194.

252 Entrevista del 16-9-2016.
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Fos com fos, la Comissió de Relacions Públiques passava a ocupar-se més o menys del 
mateix, és a dir, l’ornament i el personal, l’oficina de protocol, i els reconeixements,  honors 
i distincions. Enrere quedaven antics mots com “cerimonial” i “majordomia”, associats a 
èpoques passades o a funcions ja extingides o delegades a noves unitats com les dels “Ser-
veis generals”. A continuació s’especifiquen les atribucions de cadascuna de les esmentades 
seccions de la comissió:

Ornament i personal: s’encarregava dels engalanats del Palau de la Diputació en les 
festes nacionals i de la corporació; de la decoració, del mobiliari i del manteniment del 
Palau; de la unificació dels rètols dels nombrosos serveis administratius que estaven ubi-
cats al Palau; de la uniformització de la indumentària dels treballadors del Palau, ja fossin 
petis de gala, petis de diari, ordenances o xofers. En relació als anomenats “petis”, cal dir 
que foren creats en motiu del creixent nombre d’activitats de representació de la Diputa-
ció i com una modernització dels antics macers. Eren funcionaris subalterns que tenien la 
missió d’assistir la Presidència o la seva delegació en actes oficials solemnes en els quals 
el protocol obligava a dur maces.

Oficina de cerimonial: organitzava els actes oficials i atenia tot allò relacionat amb el 
protocol i la prestància de la representació provincial. L’oficina va assolir tal prestigi 
arreu d’Espanya que, en conseqüència, molts municipis de la província i altres corpora-
cions de l’Estat van demandar l’assessorament dels seus professionals per crear sengles 
oficines anàlogues a les seves respectives administracions253.

Reconeixements, honors i distincions: a través d’aquests guardons la Comissió de Re-
lacions Públiques reconeixia aquelles trajectòries individuals o col·lectives que conside-
rava destacables pels serveis prestats a la societat.

Aquest comitè es reunia unes quatre vegades l’any per supervisar la feina que es feia des 
de l’oficina de protocol, que és la que, a la pràctica, assumia les funcions esmentades a la 
relació anterior. Periòdicament es renovava la seva presidència i també les vocalies, integra-
des com hem vist per diputats provincials. És per això que la Comissió acabava essent un 
organisme polític consultiu —també de control— de la tasca diària que feien els funcionaris 
responsables del cerimonial oficial, com reconeix el mateix Felio Vilarrubias254. Però sobre-
tot, els membres de la Comissió, principalment el seu president, representaven la Diputació 
de Barcelona en els actes públics als quals la corporació havia estat convidada i el president 
provincial no hi podia assistir.

253 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. XXV Años... (1964). Op. cit., pàg. 413.
254 Segons entrevista del 14-10-2016.
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L’any 1961, per primera vegada, el president Buxó va organitzar un acte públic per presentar 
el nou diputat president de la Comissió de Relacions Públiques, José Luis Bruna de Quixa-
no255. Concretament, el dia 7 de novembre la Diputació convocava la premsa a un restaurant 
dels afores de la ciutat; durant el dinar el president va informar els mitjans del seu nou inter-
locutor i va manifestar el desig de intensificar y estrechar sus relaciones con la prensa256. A 
l’acte hi eren presents els periodistes acreditats al Palau provincial, el secretari de la Delega-
ció del Ministeri de Informació i Turisme, senyor Miret, i el president de l’Associació de la 
Premsa, senyor Martínez Tomás. L’esdeveniment no només constituïa una de les pràctiques 
habituals de control dels mitjans de comunicació per part de les autoritats polítiques del 
Règim, sinó que també evidenciava noves maneres de fer, més laxes i moderadament actua-
litzades, en relació al tracte amb la premsa.

Les memòries anuals de la Diputació de Barcelona que es conserven al seu arxiu històric 
recullen les accions d’aquesta comissió i l’activitat corporativa de la Diputació tot distingint 
els actes civils dels religiosos. Aquestes memòries constitueixen una font valuosa d’infor-
mació per l’estudi del protocol oficial d’aquesta institució donat que es van redactar d’una 
manera sistemàtica i continuada des de l’any 1952 fins més enllà de la fi del franquisme. 
En els primers anys, la descripció dels actes protocol·laris als quals ha assistit la Diputació 
és detallada i extensa, però a partir de 1962 es produeix un canvi notable en la redacció 
d’aquest document: per primera vegada, la relació d’esdeveniments civils i religiosos en què 
ha participat la corporació provincial es resumeix esquemàticament i, alhora, s’abandona la 
prosa pomposa i enrevessada habitual de l’administració franquista.

Aquests canvis poden atribuir-se a diversos factors: en primer lloc, la jubilació del fins ales-
hores cap de l’oficina de protocol, José Pascual del Pobil, podia haver afavorit noves mane-
res de fer i d’escriure, més ajustades als temps presents; en segon lloc, precisament, l’adap-
tació de la disciplina eclesiàstica als nous temps que va generar-se a partir de la celebració 
del Concili del Vaticà II la tardor de 1962 podria haver contribuït en aquesta renovació al sí 
de la Diputació de Barcelona i la manera com els seus funcionaris documentaven les seves 
accions.

La Comissió de relacions públiques va mantenir-se en actiu fins que els canvis organitzatius 
introduïts pel president Juan Antonio Samaranch a l’inici del seu mandat van suprimir-la 
per tal que, a partir de 1974, la responsabilitat d’aquest organisme fos assumida per un sol 
diputat provincial. De fet, en els darrers anys, la comissió va anar renovant els seus membres 
però no es documenten més reunions ni preses d’acords des de l’any 1960.

255 AGDB, Memòria 1961, pàg. 47.
256 La Vanguardia, 8-11-1961, pàg. 30.
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2.1.4.3. Les medalles d’honor de la Província

Com acabem de llegir, una de les iniciatives de la presidència de Joaquín Buxó en matèria 
de representació pública va ser la creació d’una sèrie d’honors i distincions que havien de 
distingir les persones o institucions nacionals o estrangeres que se signifiquessin en la seva 
tasca professional en el marc geogràfic de la Diputació de Barcelona. El primer d’aquests 
reconeixements fou concebut en forma de medalla honorífica el 31 de gener de 1950 en tres 
categories: or, plata i bronze, la darrera de les quals es reservava a entitats o institucions. Les 
bases de la convocatòria establien la concessió d’un màxim de tres medalles anuals, una en 
cadascuna de les seves tres categories. Els beneficiaris de les medalles de la província tenien 
dret a lluir-la en qualsevol acte públic i se’ls concedia representació personal, per propi dret 
i en lloc preferent, als actes oficials i a les solemnitats que la Diputació celebrés. 

Com no podia ser d’una altra manera, la primera medalla d’or es va concedir al cap de l’Es-
tat, Francisco Franco, pels motius que es justifiquen en el següent text: sin cuya decisiva 
intervención en la Cruzada liberadora y su tenaz defensa, desde su terminación a la fecha, 
de los altos intereses patrios en su integridad, toda aportación al servicio del país hubiera 
realmente resultado imposible o virtualmente ineficaz, y en cualquier caso secundaria, con 
respecto al mérito de quien hizo posible que tal aportación posterior existiera. Per a tal efec-
te, es van desplaçar el president Buxó i tota la delegació de diputats barcelonins a Madrid per 
fer lliurament de la medalla al dictador257.

Excepcionalment, la Diputació va concedir una segona medalla d’or aquell mateix any 1950, 
en aquest cas al Papa de Roma en prueba de devoto y filial afecto, motiu pel qual el president 
Buxó també va viatjar a la Ciutat del Vaticà per lliurar personalment el guardó al pontífex258. 
La medalla de plata de 1950 fou per Miguel Mateu, que havia estat alcalde de Barcelona en 
els primers anys de la postguerra i encadenava distincions polítiques elevades en del règim 
de Franco; i la medalla de bronze es va concedir al Foment del Treball Nacional, por su pa-
pel destacadísimo en la vida económica española y en la política económica nacional. Amb 
aquest palmarès i amb el dels anys següents, la Diputació deixava ben clara la seva política 
de relacions públiques: l’objectiu era consolidar les bases fonamentals del règim franquista 
tot refermant les aliances clau amb els principals grups de poder, és a dir, l’Estat, l’Església 
i les institucions econòmiques. Franco representava la màxima autoritat nacional, el Papa 
ho era a nivell internacional en un moment encara d’aïllament del règim, Miguel Mateu era 
el barceloní amb més projecció en la cúpula franquista i Foment era el paraigua de tota la 
burgesia catalana del moment.

257 AGDB, Llibre d’actes del Ple de la Diputació Provincial de Barcelona, núm. 211, pàg. 341.
258 Revista San Jorge, gener de 1951, pàg. 23 i ss.
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L’any 1953 la Diputació de Barcelona va publicar el Reglamento de Honores y Distinciones 
de la Excelentísima Diputación Provincial de Barcelona, una normativa emparada pels ar-
ticles 303, 304 i 305 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
de las Corporaciones Locales. En aquest text es recollien les diferents categories de les me-
dalles de la província, que són les tres esmentades d’or, plata i bronze. Després d’uns anys 
de recorregut, el Ple provincial del 18 de desembre de 1962 va aprovar la creació de dues 
categories més per premiar un ventall més ampli de trajectòries personals i col·lectives que, 
d’altra manera, no podien ésser reconegudes:

 ›   Recompenses honorífiques
• Medalla de la província (or, plata i bronze)
• Medalla al mèrit cultural (plata i bronze)
• Medalla al mèrit esportiu (plata)
• Placa al mèrit esportiu
• Medalla al mèrit al teatre (plata i bronze)
• Creu de Sant Jordi

 › Diploma de serveis distingits
• Distincions
• Nomenament de fill predilecte de la província
• Nomenament de fill adoptiu de la província
• Nomenament de diputat honorari
• Corbata d’honor de la província per a banderes i estendards

La conseqüència de la creació d’aquests guardons fou la redacció d’un nou reglament —per 
tal de sistematitzar-ne la concessió i aplegar-los tots en una única compilació— que es va 
publicar a Barcelona l’any 1964 en un format de butxaca per a ús intern dels professionals 
de la corporació catalana. Tal com es manifesta a l’exposició de motius de la monografia, 
la Diputació instituïa els premis en su deseo de reconocer y dar pública satisfacción y gra-
titud a eminentes y altos servicios prestados a España y, concretamente, a la Provincia de 
Barcelona, por personas o entidades, nacionales o extranjeras, ya sea individual o colecti-
vamente259.

La inclusió de dues categories relacionades amb l’esport a l’apartat de les recompenses 
honorífiques tenen a veure, de ben segur, amb la influència exercida pel diputat provincial 
Juan Antonio Samaranch, que ho fou en representació de Barcelona justament des de 1955 
fins el 1961. Com és ben conegut, Samaranch havia estat un jove falangista molt vinculat a 
la pràctica esportiva i, des de la seva posició de regidor i diputat de la Comissió d’Esports 
i Turisme de la Diputació, en va promoure la pràctica a tots els nivells; precisament, l’any 

259 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Reglamento... (1964). Op. cit., pàg. 4.
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1962 va deixar l’escó a l’Ajuntament de Barcelona en ser nomenat Delegat Nacional d’Es-
ports per Franco.

En relació les altres categories, crida l’atenció la creació del guardó de la Creu de Sant 
Jordi, un reconeixement que encara està vigent avui, tot i que amb una normativa diferent, 
aprovada l’any 1981. Segons l’article 16 del citat Reglament d’honors i distincions de 1964, 
la Creu de Sant Jordi es concedia per premiar mèrits especials o serveis extraordinaris i per 
expressar la gratitud corporativa a persones i entitats que haguessin destacat especialment 
pel seu heroisme, abnegació o amor al proïsme260. Tanmateix, la devoció que des de temps 
medievals havia tingut el poble de Catalunya vers el seu sant patró fou respectada i, fins i tot, 
potenciada pel franquisme. La Diada de Sant Jordi, despullada de connotacions catalanistes, 
es va celebrar durant tota la dictadura al Palau de la Diputació amb el tradicional concurs de 
parades de flors, pràctica aquesta que havia sobreviscut a tots els avatars polítics de la pri-
mera meitat del segle XX; igualment, el mateix dia se celebrava una missa a l’emblemàtica 
capella gòtica de Sant Jordi del Palau; i, seguidament, es feia lliurament dels premis de la 
Diputació que expliquem en aquest apartat. A més, la revista institucional que la Diputació 
de Barcelona va començar a publicar des de 1951 duia per nom San Jorge, en homenatge 
al patró de Catalunya i de la corporació. Al text de presentació de la publicació hi constava 
aquesta declaració de principis: Bajo la advocación Gloriosa de San Jorge, Caballero de 
Cristo, nace esta publicación, que se presenta como «Revista de la Excelentísima Diputa-
ción Provincial de Barcelona». Título y subtítulo suficientes para definirnos. Por el primero, 
decimos con claridad nuestra vinculación a la raíz cristiana y caballeresca del solar que, 
física y espiritualmente, nos sustenta; por el segundo, señalamos el alcance concreto e in-
mediato de nuestra publicación261.

En tot cas, tots els guardons que es contemplaven al reglament de la Diputació havien de ser 
precedits per un expedient que justifiqués les raons de la seva imposició. Era la Secretaria 
General de la corporació l’encarregada d’instruir i tramitar la documentació dels premis tot 
seguint una ordre prèviament executada per la Presidència mitjançant el corresponent decret. 
A l’expedient hi havien de constar els mèrits i les circumstàncies de la persona o entitat inte-
ressada amb tota mena d’informació sobre els fets o actuacions destacades dels condecorats. 
Una vegada enllestit el dossier es tramitava a la Comissió de Govern Interior per tal que el 
supervisés i autoritzés la seva remesa al Ple de la Diputació per la seva aprovació definitiva.

260 Ibídem, pàg. 11.
261 Revista San Jorge, Gener 1951, pàg. 7.
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2.1.4.4. La recuperació del cos de mossos d’esquadra

Una de les propostes del mandat de Joaquín Buxó fou la de restaurar el cos de mossos 
d’esquadra, dissolt com la major part de les institucions catalanes a la fi de la Guerra Civil. 
Segons l’historiador Gabriel Cardona, el motiu de la desaparició de l’esquadra, malgrat els 
seus suposats orígens filipistes, fou la seva catalanitat, el fet que va ser fidel a la Generalitat 
republicana fins la fi de la guerra espanyola, i que alguns dels darrers seus comandaments 
foren destacats catalanistes, quelcom difícil d’assumir pel bàndol guanyador262.

La idea de la represa de l’institut armat ja havia estat sobre la taula de la primera comissió 
gestora de la Diputació perquè calia que la corporació disposés d’un servei de vigilància i 
guàrdia del patrimoni provincial, però la resolució es va anar posposant perquè generava 
polèmica, especialment en relació a les funcions concretes que havia de tenir l’històric cos 
policial. De fet, en un dels plens de la Diputació de l’any 1949, el diputat Ramon de Despu-
jol proposava que quan es reorganitzessin els esquadrons es donés preferència pel seu ingrés 
als excombatents, però el President Buxó va emplaçar la decisió al moment de redactar el 
reglament dels mossos d’esquadra, que era el mateix que no decidir res263. 

Finalment, a l’any 1950, mercès a l’autorització del ministre de la Governació, Blas Pérez 
González, les activitats del cos de seguretat es van reprendre amb una quarantena d’efec-
tius264, però amb unes atribucions tant limitades que, com diu Cardona, el cos no fou re-
construït, sinó que es ressuscitaren el seu nom i la seva aparença amb finalitats decoratives 
i gairebé folklòriques265. I la notícia fou tan discreta que ni tan sols la premsa va fer servir 
l’apel·latiu “mossos d’esquadra”, sinó que el titular i el contingut només deien: Se autoriza 
la cración de un Cuerpo de Orden Público al servicio de la Diputación de Barcelona266.

Després de diversos entrebancs que es van allargar dos anys, el dia de Sant Jordi de 1952 va 
tenir lloc l’acte fundacional del nou cos militar. Tot aprofitant l’avinentesa de la festivitat del 
patró de Catalunya i de la Diputació, els mossos van ser presentats per ser revistats pel Capi-
tà General de la regió, Juan Bautista Sánchez González, el Governador Civil, Felipe Acedo 
Colunga i el president de la província, Joaquín Buxó de Abaigar.  A l’acte, celebrat al Saló 
de Sant Jordi, també hi assistí l’arquebisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus i una 
representació dels diputats provincials, juntament amb altres autoritats polítiques i militars. 

Com hem dit, la premsa oficial pràcticament no en va dir res, tan sols un comentari, de 
passada, a les pàgines interiors de La Vanguardia, on sí que es parlava de “mossos”: ...no 

262 SALES, N. (et al.). Els mossos d’esquadra. Barcelona: L’Avenç, 1981, pàg. 123.
263 AGDB, Llibre d’actes del Ple de la Diputació Provincial de Barcelona, núm. 211, pàg. 343.
264 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 62.
265 SALES, N. (1981). Op. cit., pàg. 123.
266 La Vanguardia, 22-7-1950, pàg. 3.
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cesó el desfile de barceloneses para postrarse ante las reliquias de San Jorge, adquirir las 
tradicionales rosas y visitar el edificio, en el que por primera vez desde su constitución mon-
tó guardia la sección recientemente creada de Mozos de Escuadra (...). La notícia segueix, 
tot parant esment en l’aspecte dels policies: Lucía su traje de gala, con sombrero de copa y 
alpargatas azules, y la vistosidad de su uniforme ponía unas pinceladas de color que, suma-
das al colorido de las flores, daba gran brillantez al aspecto del Palacio267. 

Pocs dies més tard, la revista institucional de la Diputació, de periodicitat trimestral, va fer-
ne un apunt breu: Y, finalmente, los Mozos de Escuadra, que, suprimidos a raíz del dominio 
marxista en nuestra región, actuaba ayer por primera vez, en servicio de vigilancia del Pa-
lacio Provincial, formando una sección de cuarenta números, con un Teniente y un Capitán, 
y que, distribuídos por la Casa, cuidaron, más que del orden, que nunca dejó el pueblo de 
mantenerlo, de la ordenación del desfile de la masa que, hasta las diez de la noche, acudió 
a visitar las bellezas que el histórico edificio atesora268. Efectivament, foren quaranta els 
efectius contractats, trenta-sis dividits en tres escamots de dotze agents cadascun i quatre 
comandaments269.

El Capità General de Catalunya, Juan Bautista Sánchez González, passa revista als 
mossos d’esquadra el dia de Sant Jordi de 1952. Revista San Jorge, abril de 1952.

Durant els anys següents, la funció dels mossos fou merament ornamental i el primer acte al 
que van assistir fora de Palau determinaria la seva trajectòria immediata: el dia 27 d’abril del 

267 La Vanguardia, 23-4-1952, pàg. 12.
268 Revista San Jorge, abril de 1952, pàg. 32.
269 ANC, Fons 175, Correspondència Entrades 1952-1956.
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mateix any de la seva restitució, una representació dels mossos fou enviada a Montserrat per 
tal d’acompanyar la imatge de la verge en la tradicional processó. A partir d’aleshores, lluny 
d’exercir funcions policials o de seguretat, que les tenia, el cos armat va veure limitades les 
seves sortides exclusivament als nombrosos actes religiosos als quals assistia la Diputació 
de Barcelona. La resta del servei es limitava a muntar guàrdies al Palau de la corporació i 
a realçar estèticament el cerimonial oficial de la institució provincial amb la vistositat dels 
nous uniformes blau marí i vermell.

Tan irrellevant fou el caràcter militar del cos que ni tan sols comptava amb una caserna 
pròpia i, per decisió de la Presidència, es va habilitar una cambra de la part baixa del Palau; 
alhora, la barberia dels mossos es va ubicar a la consergeria, circumstància que, paradoxal-
ment, entrava en conflicte amb els tècnics de protocol ja que en el mateix espai hi guardaven 
els uniformes de gala de petis i macers, motiu pel qual el seu cap, José Pascual del Pobil, va 
elevar una proposta de canvi als seus superiors a la memòria anual de 1954270.

Durant la segona meitat del mandat de Buxó, els intents per ampliar la secció inicial d’una 
quarantena d’efectius topà una i altra vegada amb les negatives del Govern de Franco. La 
voluntat i la necessitat eren fer créixer el cos fins al centenar de membres i utilitzar els agents 
com a guàrdies de les nombroses institucions que depenien orgànicament de la Diputació: 
Museu Marítim, Llars Mundet, Casa de la Caritat, Escola Industrial, etc., que patien una 
manca greu de personal. Però la negociació sempre va fracassar i, com a màxim, es permeté 
l’ampliació a deu membres més l’any 1961271.

Durant el mandat de José Maria Muller d’Abadal, iniciat l’any 1967, els mossos van man-
tenir la seva funció representativa, buida d’atribucions policials com les que se li suposaven 
a un cos militar de seguretat. En contrapartida a aquest greuge, la presidència de Muller va 
dedicar sempre atencions especials a la institució i, a més, va reconèixer la seva tasca amb 
la creació del Día de las Escuadras i de la Medalla al Servicio.

La fi del “període decoratiu” dels mossos, tal com l’anomena Cardona, va arribar amb els 
canvis polítics que es van produir amb la mort del dictador, el final del franquisme i l’inici 
del període anomenat transició democràtica.

270 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q769, Exp. 15.
271 ANGUERA, P. (2005). Op. cit., pàg. 172 i ss.
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2.1.4.5. El Día de la Provincia

Per iniciativa del president Buxó, a partir de l’any 1956 es va començar a celebrar el què es 
va anomenar com a “Día de Exaltación de la Província”. La idea ja havia estat assajada a 
Madrid i el president de la corporació barcelonina feia temps que la volia aplicar a la seva 
demarcació administrativa però la manca de pressupost li ho havia impedit. Quan, a la fi, 
va poder tirar endavant la proposta, el dia escollit fou l’anterior a la diada de Sant Jordi, de 
manera que aquell any es configurava una setmana d’actes que començava amb l’esmentat 
Día de la Provincia el 22 d’abril, seguia amb Sant Jordi el 23, i acabava amb la celebració 
de la Verge de Montserrat el dia 27.

La festa consistia en una jornada d’exaltació dels valors que emanaven d’aquesta adminis-
tració territorial, tals com la solidaritat, la diversitat, el treball i, fins i tot, l’espiritualitat, 
segons Guillermo Díaz-Plaja, director de la revista San Jorge272. Els discursos de la jorna-
da inaugural d’aquesta festivitat transitaren tots pels mateixos arguments polítics, de caire 
triomfalista i autocomplaent. És el cas de les paraules  del president Buxó: el Gobierno 
del Caudillo ha dotado la Diputación de los medios necesarios para aportar las ayudas 
indispensables, que iremos incrementando para que nuestra provincia sea la avanzada 
en el resurgir de España273. El Governador Civil, Felipe Acedo Colunga, va afegir: Es 
necesario una buena política. Y una buena política es la que con sus vibraciones ha de 
aportar a la Diputación, no solo los elementos económicos sino aquellos fueros que sin 
traspasarlos ni deformarlos en su verdadero sentido, lleven a los pueblos una comunidad 
de espíritu y de pensamientos; sean el verdadero intérprete de aquellos deseos que en los 
pueblos no pueden ser satisfechos desde arriba y de esta manera, respetada la autonomía 
de los Municipios, encuentren así apoyo, asilo, hermandad, refugio y protección en las 
Diputaciones Provinciales274. 

El programa d’actes de la festa es va iniciar amb una desfilada de carrosses que representa-
ven les diferents comarques barcelonines i que van baixar des del Passeig de Gràcia fins la 
Plaça Sant Jaume en una corrua encapçalada per la banda musical de la Guàrdia Urbana, els 
motoristes de la Diputació i, al darrere, les bandes de la Policia Armada i de Tràfic. Mentre la 
processó al·legòrica s’adreçava al seu destí, al Palau de la Diputació s’hi celebrava, com no 
podia ser d’altra manera, una missa. Excepcionalment, el Saló de Sant Jordi va ser adaptat 
per posar-hi un altar i oficiar-hi l’acte religiós en el que hi participaren els més de tres-cents 
alcaldes i secretaris dels respectius ajuntaments de la província que foren convidats, junta-
ment amb tots els diputats de la corporació275.

272 Revista San Jorge, abril  de 1956, pàg. 6.
273 La Vanguardia, 24-4-1956, pàg. 22.
274 Ibídem, pàg. 23.
275 AGDB, Majordomia i Cerimonial, Q770.
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Arribades les carrosses i acabat l’ofici, una sèrie de representacions comarcals van pujar al 
Pati dels Tarongers per fer ofrena dels fruits, productes o gèneres propis de cada zona a la 
presidència de la Diputació, el titular de la qual va agrair el gest i va dir que los productos de 
las actividades de la provincia representan, en contraste con la ficción de la vida artificiosa 
del monstruo urbano, el esfuerzo tenaz, callado, continuo y eficiente de esa cosa humana 
que es el trabajo de cada día, desarrollado con la plena confianza en Dios y en la Patria 
hacia un mejor destino y futuro. Exaltando las virtudes del trabajo y la laboriosidad que ca-
racterizan los pueblos de la provincia de Barcelona, subrayó el vivo deseo de la Diputación 
de acercarse a ellos y a sus hombres276.

Després, novament al Saló de Sant Jordi es va fer una recepció en la qual un petit grup d’al-
caldes de municipis petits o amb pocs recursos van fer una petició d’inversió al president de 
la Diputació per fer front a necessitats bàsiques, com ara disposar d’una escola o de submi-
nistrament elèctric o d’aigua corrent. Un dinar multitudinari de tots els representants locals 
al restaurant del Casino del Parc de la Ciutadella va donar peu a una sobretaula en la que es 
va fer lectura del palmarès dels diferents concursos que s’havien celebrat durant la jornada: 
el de carrosses, el d’anècdotes i fets singulars de la vida local, el de projectes d’alcaldes i el 
de pregoners municipals. El president de la Diputació i el Governador Civil van cloure l’àpat 
amb sengles parlaments, llargs i altisonants, sobre les virtuts de l’administració provincial.

A la tarda, altra vegada al Palau provincial, hi va haver un concert de cançons catalanes ofert 
per l’Orfeó Laudate a les autoritats provincials en el marc del Pati dels Tarongers. Després, 
al Saló de Sant Jordi es va celebrar un acte acadèmic d’exaltació dels valors de la província 
on intervingueren una combinació ben calculada de polítics, professors universitaris i repre-
sentants eclesiàstics. Novament, el Governador Civil va cloure l’acte amb un altre discurs i, 
al final, es va donar per acabada una jornada que, segons els seus promotors, no se interrum-
pirá porque arraigará como merece. I així va ser. 

En els anys successius, la celebració de la diada va estendre’s per totes les províncies es-
panyoles. A la de Barcelona es va anar repetint la festa però en dates i ubicacions diferents 
en cada edició: Manresa, Granollers, Mataró, Igualada, Vic, Terrassa, etc. Aquesta darrera 
ciutat havia d’acollir la festa de 1962 però es va suspendre i posposar per causa de les greus 
inundacions que va patir la zona l’octubre d’aquell any. Posteriorment foren Vilanova i la 
Geltrú, Berga —que va comptar amb la presència de Franco—, Badalona, Barcelona altra 
vegada —on es va fer coincidir amb la Fira de Mostres—, i a més municipis de la demarca-
ció fins que la fi de la dictadura va comportar també l’extinció de la festa.

L’anterior descripció dels actes de la primera edició del Día de la Provincia, celebrat a 
Barcelona l’any 1956 dibuixa un programa d’esdeveniments on el folklorisme, la carrin-

276 La Vanguardia, 24-4-1956, pàg. 22.
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cloneria, el servilisme i l’exaltació furibunda del règim foren els ingredients principals. 
L’arribada a la capital dels habitants dels petits municipis, enfilats dalt de les seves carros-
ses, oferia un penós espectacle que caricaturitzava aquest col·lectiu amb una imatge idea-
litzada i reduccionista de la seva realitat. Una realitat crua que en la major part dels casos 
es traduïa en grandíssimes dificultats per sobreviure en unes viles i ciutats on la pagesia 
seguia sotmesa als antics règims injustos i desiguals de tinença de la terra277, on la pobla-
ció obrera es veia obligada a treballar sota unes condicions laborals d’autèntica explota-
ció i on l’única forma d’expressió cultural permesa eren les manifestacions folklòriques 
d’allò que el franquisme anomenà “regionalismo”278.

L’acte de petició d’inversions dels petits municipis al president de la Diputació esdevenia 
una burla a les gravíssimes situacions que s’hi plantejaven, com eren la manca de serveis 
tan elementals com el subministrament de llum o aigua corrent. Els organitzadors de tal 
despropòsit sabien perfectament que els alcaldes d’aquests poblets quedaven empetitits per 
l’escenari majestuós del Saló de Sant Jordi, decorat amb grans murals d’escenes històriques 
de reis i conqueridors, i en l’acte de súplica davant les autoritats del règim la seva dignitat 
quedava del tot compromesa. 

277 Els propietaris de les terres varen seguir una duríssima política de repressió cap a arrendataris, parcers i 
jornalers. (...) La capacitat de control dels vencedors sobre les zones rurals les convertí en irrespirables i el 
fet de viure es convertí ben aviat en simple supervivència. A: MIR, C. Vivir es sobrevivir: justicia, orden y 
marginación en la Cataluña rural de posguerra. Lleida: Milenio, 2000. Citada a: MARÍN, M. Història del 
franquisme a Catalunya. Lleida: Pagès; Vic: Eumo, 2006, pàg. 140. Vegi’s també la tesi doctoral: TÉBAR, 
J. Contrarevolución y poder agrario en el franquismo. Rupturas y continuidades. La provincia de Barcelona 
(1939-1945). Bellaterra: UAB, 2007. http://hdl.handle.net/10803/4805 [Consulta: 19-9-2016]

278 Todos los trabajadores, más allá de sus opiniones y actitudes, vieron empeoradas sus condiciones de vida, 
especialmente como consecuencia de la política salarial, y más en general de la política social y económica 
de la dictadura. Pese a que el Fuero del Trabajo proclamaba que «la retribución del trabajo será, como 
mínimo, suficiente para proporcionar al trabajador y a su familia una vida moral y digna», los trabajadores 
sufrieron una disminución espectacular en sus ingresos. Los salarios reales de mitad de los años treinta no 
se alcanzaron nuevamente hasta mitad de los años cincuenta, y en la década de los cuarenta se mantuvieron 
con frecuencia por debajo del 50% de su valor de preguerra. Ello contribuyó decisivamente al empeorami-
ento generalizado de los niveles de vida de los trabajadores, empeoramiento que también fue producto de 
la insuficiencia o de la absoluta ausencia de otras políticas sociales, y que tuvo manifestaciones múltiples: 
hambre y subalimentación, enfermedades y epidemias, escasez e viviendas y crecimiento del barraquismo en 
las grandes ciudades, aumento de los déficits escolar y sanitario. A: MOLINERO, C; YSÀS, P. Productores 
disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista. Madrid: 
Siglo XXI, 1998, pàg. 22-23.
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En un dels seus parlaments d’aquell dia, el president Buxó repetia alguns dels principis 
exposats en el seu discurs de presa de possessió, anys enrere, i es mostrava insensible a una 
realitat que les seves paraules pretenien negar: Propugnamos mejoras substanciales en los 
pueblos, que hagan cada vez más grata y más humana la permanencia en el medio rural, 
evitando el éxodo letal hacia el monstruo urbano (...). Rechazamos toda desviación de la la-
bor administrativa provincial hacia el cacicato, el privilegio, la bandería o el favor político. 
Es bueno no olvidar, sin embargo, la lección de un siglo: Algunas Diputaciones no fueron 
eficaces —y aun fueron quizá nocivas— porque la depauperación de medios económicos 
derivó la energía rectora a las miserias de una política de campanario279.

Els elements del discurs que enaltien la vida rural i qualificaven la ciutat de “monstruo ur-
bano” cercaven aturar la creixent onada migratòria del camp a les capitals provincials, on hi 
havia problemes greus d’habitatge, però ho feien amb tòpics decimonònics sobre les bon-
dats de la vida al camp i sense aplicar polítiques reals d’estímul al desenvolupament agrari, 
ni mesures per evitar l’esmentat èxode. I, certament, la ciutat de Barcelona patia, ja des 
d’abans de la guerra, una mancança creixent d’allotjament que va degenerar en la prolifera-
ció descontrolada de barriades de barraques i problemes molt greus associats a la pobresa, la 
insalubritat i la marginació. 

Els concursos posteriors al dinar commemoratiu celebrat al Parc de la Ciutadella van ser la 
cirereta d’un pastís de difícil digestió pels súbdits de la dictadura degut a les categories es-
collides, especialment la de pregoners municipals i la d’anècdotes o fets curiosos. Recórrer 
a habilitats singulars, a l’acudit, a la gracieta fàcil o l’anècdota no dignificava en cap cas la 
vida municipal i caricaturitzava, com hem dit abans, els representants de comarques. Alhora, 
aquest concurs menystenia qualsevol manifestació cultural que no fos folklòrica i reduïa 
els vilatans de la província a la categoria de bufons. De fet, durant la dictadura, els únics 
actes culturals permesos als habitants de la província de Barcelona foren ballades d’esbarts, 
cantades de caramelles i alguna actuació castellera, perquè com diu Santacana, la política 
cultural del franquisme va ser sobretot negativa i de control (...) i es va definir sobretot pels 
límits i les prohibicions. 

Les manifestacions tradicionals catalanes eren tolerades perquè el règim les associava als 
sectors de la població que li havia donat suport i, també, perquè existia una preferència pel 
valor de la tradició, en aquest cas espanyola, base d’una societat harmònica, que hauria 
estat destruïda per una societat que s’associa amb la influència estrangera, identificada 
sempre en termes pejoratius, i representada sobretot amb els corrents liberals del segle 
XIX. Cal situar, doncs, la nació espanyola en termes anteriors al liberalisme, i també les 

279 La Vanguardia, 24-4-1956, pàg. 22.
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tradicions culturals d’expressió lingüística catalana, gallega o basca, que tindrien un noble 
paper com a expressions culturals anteriors a la modernitat280.

En un país que havia donat artistes de renom internacional, que durant els períodes de la 
Mancomunitat i la República havia progressat enormement des del punt de vista cultural, so-
cial i polític —malgrat que aquells foren períodes de no pas poca inestabilitat— el retrocés 
que va suposar la imposició de l’ideari nacionalcatòlic fou de proporcions gegantines. La 
implantació del Día de la Provincia va ser, sota la pàtina d’una festa popular, una més de les 
estratègies homogeneïtzadores i de control social de la dictadura franquista, completament 
allunyada de les noves polítiques de comunicació i de relacions amb els públics que els paï-
sos avançats estaven aplicant al llarg i ample del bloc occidental.

2.1.4.6. Actes protocol·laris

Els actes, visites institucionals, cerimònies i celebracions més importants del llarg mandat 
de Joaquín Buxó es ressenyen a continuació, mes a mes, any a any281. S’exceptuen les ce-
lebracions del calendari nacionalcatòlic, repetides anualment i ja ressenyades en pàgines 
anteriors:

Maig de 1951: amb motiu de la reunió anual de la Cambra de Comerç Americana a Espanya, 
l’ambaixador dels Estats Units, Stanton Griffis, visita el Palau provincial.

Juny de 1951: en ocasió de la celebració de la Fira de Mostres, els ambaixadors de França, 
Anglaterra, Portugal i Itàlia es desplacen a la ciutat comtal per assistir al certamen. Alhora, 
fan una visita de cortesia a la Diputació provincial en cumplimiento de una de las misiones 
que les han sido encomendadas: la de renovar o restablecer la tradicional amistad entre sus 
países y el nuestro, los unos, y la de estrechar la hermandad, jamás quebrantada entre las 
dos naciones peninsulares, el otro282.

Juliol de 1951: els reis de Bulgaria arriben per mar a Barcelona per fixar la seva residència 
a Espanya. Són rebuts per diverses autoritats locals i, immediatament, convidats a visitar 
Montserrat i el Palau provincial en el dia següent. Les visites es faran amb el guiatge del 
cap de cerimonial de la Diputació, José Pascual del Pobil.Agost de 1951: Óscar R. Silva, 
ambaixador d’Argentina visita el Palau de la Diputació. El president provincial el rep i li 

280 SEGURA, A.; MAYAYO, A.; ABELLÓ, T. (dirs.) La dictadura franquista: la institucionalització d’un règim. 
Barcelona: UB, 2012, pàg. 87 i ss.

281 Font: AGDB, memòries anuals de la Diputació de Barcelona des de l’any 1954.
282 Revista San Jorge, juliol de 1951, pàg. 8.
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ofereix un passeig guiat per les dependències de l’històric edifici. L’endemà, el diplomàtic 
és convidat a Montserrat.

Setembre de 1951: el ministre de Comunicacions i Turisme de Bèlgica, Paul W. Segers, 
s’entrevista amb el president de la Diputació. Després, és acompanyat a fer un recorregut 
pel Palau.

Desembre de 1951: el ministre d’Afers Estrangers de Colòmbia, Gonzalo Restrepo Jarami-
llo, és convidat pel Govern de Franco a visitar la capital espanyola i altres ciutats del país. 
Visita Barcelona, on és rebut a l’Ajuntament i al Palau Provincial.

Gener de 1952: amb motiu de l’estada de la VI Flota dels Estats Units al port de Barcelo-
na, l’almirall M.B. Gardner, acompanyat d’alguns membres del cos consular nord-americà, 
s’entrevisten amb el president Buxó. Després signen al llibre d’or de la Diputació i coneixen 
les instal·lacions del Palau provincial. Durant els dies següents, diversos grups de mariners 
de l’esmentada flota visiten el Palau. A tots ells se’ls organitza un concert de danses regio-
nals al Palau de la Música i als comandaments se’ls convida a Montserrat uns dies més tard.

Març de 1952: el ministre d’Obres Públiques, Fernando Suárez de Tangil, comte de Valle-
llano, visita el Palau de la Diputació i s’entrevista amb el seu president. Visita les depen-
dències del Palau, saluda els diputats provincials i signa el llibre d’or. Després sopa a la 
residència oficial amb els seus amfitrions i altres autoritats del ministeri.

Maig-Juny de 1952: com ja expliquem en un altre apartat, Franco fa una estada a Barcelona.

Octubre de 1952: estada de Blas Pérez, ministre de la Governació a Barcelona. El president 
Buxó el rep al Palau provincial i hi manté una entrevista, juntament amb el Governador Civil 
i l’alcalde de Barcelona. Després el ministre presideix una reunió de la Comissió d’Ordena-
ment Provincial.

Juny de 1953: l’ambaixador dels Estats Units, James C. Dunn, visita la Diputació. El rep el 
president Buxó, amb qui manté una entrevista. Després el convidat signa al llibre d’or de la 
corporació. Per la seva part, a final de mes, el príncep del Japó, Aki Hito, va fer una estada 
breu a Barcelona, durant la qual va aprofitar per visitar algunes institucions locals com ara 
el Palau de la Diputació. El príncep i el seu seguici, format per diplomàtics i assistents per-
sonals, van ser rebuts per una secció de gala dels mossos d’esquadra i pel vicepresident de la 
corporació. Després, va visitar el palau i va deixar la seva signatura al llibre d’or.

Gener de 1954: visita a Barcelona de l’ambaixador de França, Jacques Meyrier. El diplomà-
tic es desplaça en automòbil de Madrid a la ciutat comtal. A la premsa de l’època no consta 
que visités la Diputació de Barcelona, però sí que ho ressenya la memòria anual. El viatge té 
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per objecte conèixer la delegació consular i les institucions franceses de Barcelona, a banda 
de la colònia gal·la resident a la ciutat.

Juny de 1954: el general Rafael Leónidas Trujillo, mandatari de la República Dominicana, 
arriba a Barcelona després d’una estança oficial a Madrid. L’acompanya el seu seguici i 
el ministre d’Afers Estrangers espanyol, Alberto Martín Artajo. Excepcionalment, Trujillo 
sojorna a la residència de la Casa dels Canonges, convidats per la Diputació provincial. La 
rebuda es fa amb tots els honors: autoritats militars, civils i religioses, guarnició de mossos 
d’esquadra i petis vestits de gala.

Juny de 1954: visita oficial d’una delegació econòmica argentina encapçalada per 
l’ambaixador Guillermo Speroni. A banda del Palau provincial, la comitiva és convidada a 
conèixer la Fira de Mostres, el Poble Espanyol i altres enclavaments turístics i econòmics 
de la ciutat, com ara les instal·lacions fabrils de la Maquinista Terrestre i Marítima. Són 
constants les al·lusions al viatge que la ja finada Eva Perón va fer a Barcelona l’any 1947.

Octubre de 1954: el cap del Govern grec, el mariscal Papagos, visita el Palau provincial 
en el marc del seu viatge oficial a Espanya. És la primera etapa d’un viatge que el durà a 
Madrid i a d’altres ciutats espanyoles. A Barcelona és rebut amb tots els honors pel president 
Buxó i una guàrdia de gala dels mossos al Palau provincial.

Gener de 1955: l’ambaixador del Japó, Shinichi Shibusawa, arriba a Barcelona per donar 
possessió del nou cònsol del país i inaugurar les oficines noves del consolat a la ciutat. Entre 
d’altres actes organitzats per les administracions locals, el president Buxó de la Diputació 
de Barcelona convida l’ambaixador i la seva esposa al Palau provincial i a visitar el monestir 
de Montserrat.

Febrer de 1955: el nou ambaixador d’Itàlia a Espanya, Giulio del Balzo, acut a la ciutat 
Comtal per conèixer la colònia italiana i les autoritats locals. Al Palau de la Diputació se li 
ofereix una recepció.

Març de 1955: el nou ambaixador de França a Espanya, Guy Le Roi de la Tournelle, fa la 
primera visita oficial a Barcelona. En els dos dies d’estada, les autoritats provincials convi-
den el diplomàtic i la seva esposa a fer una excursió al monestir de Montserrat. A finals del 
mateix mes arriba a la ciutat Comtal l’ambaixador del Canadà, Maurice Pope, en visita ofi-
cial coincidint amb la presència del vaixell de la marina canadenca “Québec”. Les autoritats 
provincials el reben al Palau.
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Abril de 1955: en motiu del Festival de Wagner, celebrat al Gran Teatre del Liceu, acut a la 
ciutat l’ambaixador de la República Federal Alemanya, príncep Adalbert de Baviera, el qual 
és rebut per les autoritats provincials, entre d’altres.

Juny de 1955: en motiu de la celebració del “Dia dels Estats Units” a Barcelona, l’ambaixa-
dor nord-americà, John Davis Lodge, visita la ciutat. Durant l’estada el diplomàtic assisteix 
a múltiples actes, d’entre els quals destaquem l’entrevista que manté amb el president Buxó, 
que el rep al seu despatx del Palau provincial. Per la seva part, els Reis de Jordània, en 
viatge oficial a Espanya, també fan parada a la capital catalana, després de passar per Ma-
drid i Sevilla. La recepció principal, seguida per un públic nombrós, se celebra al vespre al 
Palau provincial, que ha estat il·luminat exteriorment per l’ocasió. A l’interior els esperen 
les autoritats d’etiqueta amb desplegament de mossos d’esquadra i macers. El president de 
la Diputació i la seva esposa, juntament amb el cap de cerimonial, acompanyen el matri-
moni reial fins la Casa dels Canonges, on s’allotjaran i on hi ha previst un sopar íntim dels 
mandataris jordans i barcelonins. L’endemà, els monarques visiten el Poble Espanyol, la 
Fira de Mostres i la Diputació organitza un gran àpat a Palau on hi són convidades totes les 
autoritats locals.

Octubre de 1955: com ja expliquem en un altre apartat, Franco fa una estada a Barcelona.

Novembre de 1955: l’ambaixador britànic, Sir Ivo Mallet, visita Barcelona en motiu del 
banquet anual de la Cambra de Comerç Britànica. En arribar, és convidat a fer una ruta guia-
da pel Palau presidencial de la mà del president de la corporació i el personal de protocol. 
L’endemà, entre d’altres actes, la institució provincial li organitza una excursió al monestir 
de Montserrat.

Desembre de 1955: el príncep Joan Carles de Borbó visita Barcelona. Després de jurar 
bandera a l’Acadèmia Militar de Saragossa, el fill del comte de Barcelona passa uns dies a 
la capital catalana. Entre moltes institucions i llocs emblemàtics, el príncep coneix també el 
Palau provincial.

Gener de 1956: el nunci del Vaticà a Espanya, Hildebrando Antoniutti, visita Barcelona en 
motiu de la consagració del bisbe auxiliar de la diòcesi, Narcís Jubany. És rebut al Palau 
Episcopal, on s’hostatja, i al Palau de la Diputació, on és convidat a signar al seu llibre d’or. 
En ocasió de l’ordenació episcopal, la corporació provincial fa ofrena d’una patena d’or i 
esmalt a monsenyor Jubany.

Abril de 1956: primera edició del “Día de la Provincia” (en parlem a l’apartat homònim).

Maig de 1956: arriben a Barcelona les relíquies de Sant Ignasi de Loyola després de recórrer 
diverses ciutats espanyoles. A la capital de Catalunya són rebudes al Palau provincial i una 
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secció dels mossos d’esquadra els rendeix honors. Després, es traslladen a la Capella de Sant 
Jordi amb un gran cerimonial i, acte seguit, una recepció oficial té lloc al Saló de la Verge 
de Montserrat.

Juny de 1956: el nou ambaixador del Japó, Shigeri Yosano, acut a Barcelona després de 
presentar les seves cartes credencials al cap de l’Estat. El president Buxó és convidat a una 
recepció organitzada per la delegació diplomàtica nipona a l’hotel on s’hostatja l’ambaixa-
dor. A banda, el comandant del vaixell-escola Esmeralda, de la marina de guerra de Xile, 
Jorge Swett, és rebut per les autoritats barcelonines amb tots els honors. La Diputació, per la 
seva part, el convida a visitar el Palau.

Novembre de 1956: el president de Costa Rica, José Figueres Ferrer, de visita oficial a 
Espanya, aterra a Barcelona per conèixer la terra dels seus pares. Les autoritats el reben a 
l’aeroport i després es desplaça al Palau de la Diputació que ha estat engalanat i il·luminat 
per l’ocasió. El mandatari convidat és rebut pel seu homòleg provincial i una representació 
de diputats, que l’acompanyen a la residència oficial de la Casa dels Canonges on pernoc-
tarà. Abans, però, el president Buxó obsequia els seus hostes amb un sopar a un restaurant 
de la ciutat.

Octubre de 1957: en motiu de la inauguració de les Llars Mundet, el general Franco es 
desplaça a Barcelona.

Gener de 1958: el nou cònsol general de Xile, Julio Justiniano Prendes, acut al Palau de la 
Diputació a presentar els seus compliments al president provincial.

Març de 1958: l’ambaixador argentí, Samuel Toranzo Calderón, en missió comercial, visita 
el Palau de la Diputació. La corporació en ple, amb el seu president al capdavant, li ofereix 
una recepció al Saló de Sant Jordi, on el diplomàtic, el seu seguici i diverses representacions 
argentines i espanyoles fan un aperitiu.

Juny de 1958: en motiu de la XL assemblea anual de la Cambra de Comerç Americana a 
Espanya, el nou cònsol general dels Estats Units, Edward C. Crouch és convidat al Palau 
provincial, juntament amb l’ambaixador nord-americà, John Davis Lodge. Per la seva part, 
en motiu de la celebració de la “Semana Iberoamericana” a la Fira de Mostres, es desplaça a 
Barcelona l’ambaixador del Paraguai a Espanya, Emilio Díaz de Vivar. Aprofita l’ocasió per 
visitar el Palau de la Diputació. També ho fan, en motiu de l’esmentat certamen comercial, 
els ambaixadors d’Àustria, Erich Filz, i d’Holanda, Willem Cnoop Koopmans.

Juliol de 1958: l’hereu de la corona grega, el príncep Constantí, aterra a Barcelona per 
embarcar-se com a alferes a un buc de la marina del seu país. Les autoritats locals compli-
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menten el jove aristòcrata el qual, durant l’estada de dos dies, aprofitarà per visitar la ciutat 
i, també, la Diputació provincial.

Any 1959: les memòries de l’Arxiu General de la Diputació no registren actes significatius.

Març de 1960: el nou ambaixador de França, Roland de Margerie, fa la primera visita ofi-
cial a Barcelona. La corporació provincial organitza un còctel en el seu honor a les depen-
dències del Palau de la Diputació.

Setembre de 1960: el president de la República de Libèria, William S. Tubman, desembar-
ca a Barcelona, provinent d’altres ciutats espanyoles. Entre d’altres visites, acut al Palau de 
la Diputació per fer-hi una visita guiada. En acabar, una secció dels mossos d’esquadra li fa 
els honors de comiat.

Novembre de 1960: els reis de Tailàndia fan un viatge oficial a Espanya durant cinc dies, 
motiu pel qual visiten Barcelona. El monarca, Bhumibol Adulyadej —traspassat durant la 
redacció d’aquesta tesi— i la seva esposa Sirikit, són rebuts per una nombrosa representació 
d’autoritats del Règim, ministres inclosos. La Diputació de Barcelona fa d’amfitriona —els 
reis s’allotgen a la Casa dels Canonges— i organitza un programa intens d’activitats que 
inclou visites al Palau provincial, a les Llars Mundet i al Barri Gòtic, entre d’altres actes 
que esdevenen multitudinaris. La seva estada rep una àmplia cobertura mediàtica i social. 
L’acte de comiat té lloc al Palau, on es fa una recepció, se signa el llibre d’or i es disposen 
els macers en el recorregut de sortida.

Abril-Maig 1960: Franco s’instal·la unes setmanes a Barcelona.

Maig de 1961: el príncep Joan Carles de Borbó fa una nova estada a Barcelona durant la qual 
despatxa amb el president Buxó al despatx del Palau provincial. Després, visiten junts la Bi-
blioteca Central. Al vespre, s’organitza un sopar íntim a la residència de la Casa dels Canonges.

Any 1962: les memòries de l’Arxiu General de la Diputació no registren actes significatius.

Gener de 1963: l’excanceller britànic, Selwyn Lloyd, aprofita el seu pas per Barcelona per 
contemplar l’arquitectura de la ciutat. El Palau provincial és parada obligada i el rep el vice-
president de la Diputació, Gabriel Juliá Andreu.

Juny de 1963: en motiu de la celebració del “Día de Bélgica” a la Fira de Mostres, l’am-
baixador d’aquest país a Espanya, Antoine Beyens, es desplaça a Barcelona per atendre una 
sèrie de compromisos comercials i diplomàtics. Com és tradicional, és rebut al Palau de la 
Diputació. Igualment, l’ambaixador de Finlàndia, Otto Lauri Mikael Hjelt, també visita la 
Fira, la seu provincial i, a més, el Govern civil.
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Juny de 1963: Nova estada de Franco a Barcelona.

Octubre de 1963: l’infant reial Alfons de Borbó i Dampierre assisteix a la IV Gran Gala de 
la Sedería Española, que se celebra al Palau Nacional de Montjuïc. L’aristòcrata sojornarà 
uns dies a Barcelona i les autoritats provincials el convidaran a visitar el Palau de la Dipu-
tació. Al cap de pocs dies, la seva cosina, Pilar de Borbó, també coneix la seu provincial i la 
tasca assistencial de les Llars Mundet.

Abril de 1964: a la Capella de Sant Jordi del Palau provincial se celebra una missa d’acció 
de gràcies en motiu del quinzè aniversari del nomenament de Joaquín Buxó com a president 
de la Diputació de Barcelona. Després, els directors i caps de les institucions culturals de la 
corporació lliuren al seu president una medalla commemorativa al Saló de la Verge de Mont-
serrat. Al Saló de Sant Jordi esperen funcionaris i polítics de la província per felicitar Buxó.

Juliol de 1965: Franco rep en audiència al Palau d’El Pardo una comissió de la Diputació 
de Barcelona en motiu del cinquantè aniversari de quatre institucions culturals dependents 
de l’organisme provincial: les excavacions d’Empúries, l’Institut de Psicologia Aplicada i 
Psicotècnia, la Biblioteca de Catalunya i l’Escola del Treball.

Abril de 1966: el ministre d’Afers Estrangers de la República Federal Alemanya, Gerhard 
Schröder, en visita oficial a Espanya, accepta la invitació de la Diputació de Barcelona de 
visitar el Palau provincial. El president Buxó atén el diplomàtic i tot el seu seguici; una guàr-
dia dels mossos d’esquadra rendeix honors a Schröder en el moment de la seva arribada. El 
president Buxó obsequia el ministre alemany amb un ganivet amb una empunyadura de pla-
ta que reprodueix un Sant Jordi i el senyor Schröder signa el llibre d’or. Després, amfitrió i 
convidat es desplacen a Sitges per fer-hi un dinar de comiat i visitar la vila i els seus museus.

Maig de 1966: se celebra al Saló Daurat del Palau provincial l’acte inaugural del I Congrés 
Espanyol de Relacions Públiques. Hi assisteixen professionals i personalitats dels departa-
ments de relacions públiques d’administracions públiques i privades de l’Estat. El congrés 
coincideix en l’espai i el temps amb l’Assemblea de l’Associació Internacional de Relacions 
Públiques.

Juny de 1966: Franco torna a Barcelona.

Juny de 1967: un grup de cadets de la Guàrdia Civil visita el Palau provincial. Els atenen 
el diputat Joaquín Jiménez de Anta i el capità en cap dels mossos d’esquadra, Demetrio de 
Albert Leal. Al cap de pocs dies, se celebra la cerimònia de presa de possessió del càrrec de 
president de la Diputació de Barcelona, amb José María de Muller y de Abadal com a nou 
titular.
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2.1.5. EL MANDAT DE JOSÉ MARÍA DE MULLER Y DE ABADAL (1967-1973)

José María de Muller pertanyia a una família aristocràtica d’origen alsacià que tenia un fort 
arrelament a Catalunya i es dedicava a l’explotació vitivinícola de les seves propietats tarra-
gonines. De profundes conviccions catòliques, s’havia format als jesuïtes de Sarrià i, en aca-
bar el batxillerat, va continuar els seus estudis a França i Anglaterra. Durant la guerra civil 
va lluitar en diversos fronts al bàndol dels revoltats i en acabar va cursar la carrera de dret a 
Madrid. Després va exercir l’advocacia com a assessor d’empreses, mentre ho compaginava 
amb responsabilitats diverses en entitats civils i religioses, la més destacada de les quals va 
ser la presidència de l’Assemblea Provincial de la Creu Roja. De Muller representava allò 
que l’historiador Martí Marín ha denominat burgesia managerial, homes amb participació 
en negocis diversificats que ja no responien al perfil del fabricant familiar tradicional283, 
ni a les antigues forces vives dels inicis de la dictadura, hereves dels alineaments polítics i 
econòmics de preguerra.

L’elecció de José María de Muller responia a l’intent de resoldre la manca d’entesa que hi 
havia hagut entre l’anterior president de la Diputació i l’alcalde de Barcelona des de 1957, 
visible sobretot en la paràlisi de les obres de construcció dels túnels de Vallvidrera. Per altra 
banda, de Muller s’ajustava a un perfil tècnic, de gestió, d’algú amb preparació internacional, 
relleu polític baix i fidelitat al règim; alhora, amb el seu catalanisme “bien entendido” es 
pretenia acontentar determinats grups de pressió en un moment de conflictivitat creixent a 
la ciutat de Barcelona i a la seva conurbació: l’antifranquisme anava prenent cada vegada 
més embranzida entre el moviment obrer, però també entre l’associacionisme veïnal, el sin-
dicalisme estudiantil i l’oposició política a la clandestinitat, de manera que posant el nebot 
de l’antic dirigent de la Lliga Regionalista, Ramon d’Abadal, al capdavant de la Diputació 
el règim franquista feia un gest cap els sectors més catalanistes del país. Per la seva part, de 
Muller va promoure algunes iniciatives de reivindicació de la cultura catalana, com la cele-
bració del cinquantenari de la mort d’Enric Prat de la Riba, l’organització de cursos de català 
a les biblioteques de la província i la normalització de les relacions amb l’IEC, propostes 
que, en tot cas, foren tolerades pel règim.

Des del punt de vista de la representació corporativa, la presidència de José María De Muller 
va destacar per una imatge personal extraordinàriament pulcra, reflex del seu origen aristo-
cràtic però també cultivada des dels anys de joventut durant les seves estades acadèmiques a 
Nancy, Oxford i Cambridge. Segons un dels seus companys de joventut, no recuerdo haber-
lo visto jamás mal afeitado; y hasta en las más calurosas épocas de exámenes no prescindía 
de la americana —siempre bien cortada—, ni se aflojaba la corbata, ni se desabrochaba el 

283 Citat per Antonio F. Canales a: MOLINERO, C.; RISQUES, M; VILANOVA, F. (coord.) Sobre el franquisme 
i Catalunya. Homenatge a Borja de Riquer i Permanyer. El Papiol: Efadós, 2015, pàg. 165.
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cuello de la camisa. Fue el estudiante más dandy de aquella época en la Facultad de De-
recho284; segons altres veus més crítiques, com la de Maurici Serrahima, de Muller era un 
presumit, però a més no crec que valgui gran cosa; segons em deia no fa gaire en Benigne 
de Sales —que té un alt nivell de funcionari a la Diputació—, va mirant de posar a tot arreu 
gent d’escàs nivell per tenir-los supeditats285.

Quan de Muller arriba a la presidència fa quatre anys que s’ha jubilat l’antic cap de l’oficina 
de protocol, José Pascual del Pobil. De la seva banda, Felio Vilarrubias ha anat al Govern 
Civil en comissió de serveis —on ha coincidit durant un any amb Tomás Garicano Goñi— 
però José María de Muller el reclama perquè assumeixi la seva secretaria personal i també 
la màxima responsabilitat a l’esmentada oficina de protocol. Vilarrubias hi accedeix i inicia, 
d’aquesta manera, un dels períodes més exigents de la seva trajectòria professional. Obser-
vador, inquiet i amb un gran esperit de servei, l’expert s’ha documentat tant com ha sabut 
sobre la seva feina i ha aprofitat els viatges a Madrid per conèixer des de dins el cerimonial 
oficial de l’Estat, de manera que en retornar a Barcelona ha suggerit petits canvis o innova-
cions als seus presidents per tal de realçar i dinamitzar el protocol provincial.

Una vegada més, però, la trajectòria de Vilarrubias pren girs inesperats perquè l’esmentat 
Governador Civil de Barcelona, Tomás Garicano Goñi, és nomenat ministre de la Governa-
ció l’octubre de 1969 i, complagut per l’excel·lència del seu antic subordinat, li ofereix la 
possibilitat de treballar amb ell a Madrid, oferta que Vilarrubias accepta. Treballar a la capi-
tal, en tracte directe amb les més altes autoritats de l’Estat i al càrrec de l’agenda i els actes 
del principal ministeri del Govern, serà un revulsiu en la carrera del funcionari barceloní. 

El mandat de José María de Muller fou continuista en molts aspectes, també en el camp del 
protocol oficial, i de poca transcendència. Durant els anys que va ser president es va man-
tenir el mateix calendari de celebracions, atapeït de festes religioses, i no hi va haver inno-
vacions importants en matèria del cerimonial oficial. La Comissió de Relacions Públiques, 
formada per diputats que s’anaven alternant més o menys anualment, tenia una activitat molt 
baixa, per no dir nul·la ja que en el període 1967-1973 no consta cap reunió dels seus inte-
grants, malgrat que sí que està documentada la representació que exercien els seus membres 
en actes públics, civils o religiosos, en els quals la Diputació havia estat convidada. 

Una de les poques iniciatives que sorgiren d’aquesta Comissió fou la publicació l’any 1969 
d’una petita guia de les institucions que depenien de la Diputació de Barcelona, per tal de 
difondre-la entre els seus habitants i que en fessin ús. A la portada, crida l’atenció que l’en-
titat que s’atribueix l’autoria és l’Oficina de cerimonial, una denominació que ja hem vist 

284 La Vanguardia, 22-6-1967, pàg. 53.
285 SERRAHIMA, M. Del passat quan era present. Vol. V. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 

2005, pàg. 361.
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que havia quedat obsoleta però que en aquest cas es repesca novament. A la introducció de 
la guia, signada pel diputat president de la Comissió de relacions públiques, Rosendo Pich 
Alarich, es diu que interpretando el sentir del Presidente de la Diputación, Sr. D. José M.ª 
de Muller y de Abadal, de que toda la Provincia conozca la actuación de su primera Cor-
poración y se estrechen los vínculos afectivos de sus instituciones y Servicios Provinciales 
con los Municipios y Comarcas, (...) en nombre de dicha Comisión de Relaciones Públicas, 
ofrezco este Folleto-Catálogo, confeccionado por la Oficina de Ceremonial, y que hemos 
rotulado «al Servicio de la Provincia», como expresión de la línea de trabajo que de forma 
tradicional, efectiva y silenciosa, pero ilusionada, realiza en favor de nuestra Provincia la 
Diputación Provincial de Barcelona286.

2.1.5.1. La presa de possessió

L’anterior president provincial, Joaquín Buxó, va aconseguir mantenir-se al poder durant 
un mandat llarg de divuit anys, motiu pel qual no es va tornar a celebrar un acte de presa de 
possessió fins l’any 1967, moment en què va accedir a la presidència de la Diputació de Bar-
celona José María de Muller y de Abadal. El 21 de juny de 1967 va tenir lloc la cerimònia 
d’investidura del nou president al mateix Saló Daurat. Presidia l’acte el Governador Civil, 
Tomás Garicano Goñi, el qual, després d’obrir la sessió, va cedir la paraula al secretari de 
la corporació per tal que llegís la credencial del nomenament del nou president provincial. 
Després, amb tothom dempeus, de Muller va jurar el càrrec amb la mà dreta sobre l’Evangeli 
i davant d’un crucifix. Seguidament, Garicano Goñi va imposar la medalla de la corporació 
a de Muller, li va oferir el bastó presidencial i el va confirmar en el càrrec. Aleshores fou el 
moment de pronunciar els parlaments dels dos presidents, el sortint i l’entrant.

Significativament, el president Buxó va voler restar importància a la presa de possessió tot 
dient a l’inici del seu discurs que en realidad hoy represento aquí un papel estrictamente 
pasivo, porque esto no es un acto, sinó una sesión administrativa que, por mandato de la 
Ley se celebra con el fin de dar posesión al nuevo presidente de la Diputación287. Malgrat 
aquestes paraules, el cert és que durant el seu mandat Buxó fou sempre sensible als suggeri-
ments que el personal de l’oficina de protocol li va anar fent amb l’objectiu de donar tant de 
relleu com fos possible als actes oficials per tal que tinguessin la dignitat que els pertocava, 
segons explica Felio Vilarrubias288.

286 DIPUTACIÓ DE BARCELONA, La Diputación Provincial al Servicio de la Provincia. Barcelona: Casa Pro-
vincial de la Caritat, 1969.

287 Revista San Jorge, desembre de 1967, pàg. 13.
288 Entrevista personal del 14-10-2016.
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El Governador Civil de Barcelona, Tomás Garicano Goñi, escolta el jurament del 
nou president de la Diputació de Barcelona, José María de Muller y de Abadal (21-6-
1967). Al seu voltant, el repertori complet dels símbols de la dictadura. Revista San 
Jorge, desembre de 1967.

2.1.5.2. Actes protocol·laris

Els esdeveniments protocol·laris més importants del període José María de Muller foren, per 
ordre cronològic, els següents:

Febrer de 1969: signatura de l’escriptura d’adquisició dels terrenys de la futura Universitat 
Autònoma de Barcelona. Hi assisteixen el president de la Diputació, de Muller, l’alcalde de 
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Barcelona, Porcioles, i l’alcalde de Sabadell, Burrull. L’acte se celebra al Saló de Montserrat 
del Palau provincial i compta amb la presència del president de la Comissió Promotora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, Vicente Villar Palasí.

Maig de 1970: homenatge al cardenal Isidre Gomà Tomàs en motiu del centenari del seu 
naixement. La Diputació organitza un acte acadèmic de gran solemnitat que té lloc al Saló 
de Sant Jordi del Palau. El ministre de Justícia, Antonio María Oriol Urquijo, presideix 
l’acte al costat del Governador Civil, Tomás Pelayo Ros, del president de la Diputació, José 
María de Muller, i d’altres autoritats militars i eclesiàstiques, com l’arquebisbe de Barcelo-
na, Gregorio Modrego Casaus.

Gener de 1970: acte de constitució del Consell Econòmic Sindical de Catalunya, celebrat 
a la Casa Sindical de Barcelona. Hi assisteix el Príncep d’Espanya, Joan Carles de Borbó, i 
quatre ministres del Govern de l’Estat, a banda d’una representació nombrosa d’autoritats 
sindicals de Madrid i de representants civils i militars de Barcelona. Després, la Diputació 
de Barcelona ofereix un dinar a tots els presents que se celebra al Saló de Sant Jordi del 
Palau provincial. És la primera vegada que el Príncep visitava la seu de la corporació com a 
hereu de Franco i, per aquest motiu, abans de l’àpat signa al seu llibre d’or.

Juny de 1970: sopar de gala al Palau provincial en honor a Franco i als Prínceps d’Espanya 
amb motiu de la visita del cap de l’Estat a Barcelona. El Saló de Sant Jordi acull un esdeve-
niment de la més alta etiqueta amb una llista llarga de convidats representant les jerarquies 
del Govern i les de les quatre diputacions provincials catalanes. La visita de Franco a Cata-
lunya ha començat una setmana abans i serà la darrera que faci abans de la seva mort l’any 
1975.

Febrer de 1972: sopar de gala amb motiu de la celebració del IX Saló Nàutic. El Saló de 
Sant Jordi del Palau provincial és l’escenari d’un acte que compta amb la presència del mi-
nistre de la Marina i el de Relacions Sindicals, a banda de les autoritats provincials i militars. 
Al matí, els Prínceps d’Espanya inauguren el certamen però no assisteixen al sopar que 
organitza la Diputació.

La presència dels Prínceps en aquests esdeveniments s’explica per la nova situació políti-
ca derivada de la Llei de Successió del Cap de l’Estat promoguda per Franco l’any 1947. 
Aquesta llei va conduir al nomenament de Joan Carles de Borbó com a successor del dicta-
dor, malgrat que Joan de Borbó no havia renunciat encara als seus drets dinàstics (no ho va 
fer oficialment fins l’any 1977). El 22 de juliol de 1969 Franco designa Joan Carles com a 
hereu seu amb el títol de Príncep d’Espanya. És a partir d’aleshores que les visites que el fu-
tur monarca fa a Barcelona tenen caràcter oficial ja que el príncep actua com a representant 
del dictador.



187

2.1.6. EL MANDAT DE JUAN ANTONIO SAMARANCH (1973-1977)

El 17 de juliol de 1973 Juan Antonio Samaranch va prendre possessió del seu càrrec en una 
de les investidures més concorregudes de la Diputació del període franquista. Certament, el 
polític barceloní era un dels diputats provincials amb més projecció pública i ho demostra 
el fet que a les eleccions per  procuradors a les Corts de 1967 fou el candidat més votat 
d’Espanya pel terç familiar. Quan el nomenen president de la Diputació de Barcelona és un 
empresari amb una formació acadèmica internacional que es caracteritza per la seva habili-
tat en els negocis i per una ambiciosa trajectòria política.

Invitació a la presa de possessió de Juan Antonio Samaranch (17-7-1973). AMTM, 
Fons Samaranch 7.

Samaranch havia estat afiliat a la Falange de ben jove i l’any 1954, amb trenta-quatre anys, 
va resultar elegit com a regidor a l’Ajuntament de Barcelona. Des d’aquesta posició, i des 
d’altres que ocuparia posteriorment, va ser partícip i testimoni dels cercles polítics del fran-
quisme, circumstància que l’obligava a conèixer i observar el protocol i el cerimonial local, 
provincial i d’Estat durant la dictadura. El seu nomenament com a president de la Diputació 
de Barcelona va respondre a la necessitat que el règim tenia d’incorporar algú experimentat 
i fidel a les regnes de la primera província d’Espanya en termes econòmics en un moment 
delicat de la dictadura de Franco.
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Els primers mesos del seu mandat foren d’adaptació a la nova situació, però l’atemptat mor-
tal el 20 de desembre de 1973 contra el president del Govern i garant de la continuïtat del 
règim, Luis Carrero Blanco, va sacsejar els fonaments de la dictadura i, amb ella, les seves 
institucions. La Diputació de Barcelona va suspendre tots els actes previstos de celebració 
del Nadal i es va convocar un Ple extraordinari per concedir, a títol pòstum, la Medalla d’or 
de la província a l’almirall assassinat289.

L’any 1974 Juan Antonio Samaranch va dur a terme una sèrie de reformes al sí de la Di-
putació amb l’objectiu d’optimitzar-ne els recursos i modernitzar-ne el funcionament. La 
memòria d’aquest any recollia uns canvis que, com veurem, també van afectaven la Comis-
sió de relacions públiques i l’oficina de protocol: debe señalarse en primer lugar la reestruc-
turación organizativa de la Corporación realizada en el mes de marzo de 1974. Mediante 
un Decreto de la Presidencia se dispuso la adecuación de la estructura de funcionamiento 
de las Instituciones y Servicios de la Corporación a un nuevo enfoque que permitiera una 
mayor agilidad y eficacia de sus actuaciones290. Una de les conseqüències, apuntades en un 
apartat anterior fou la desaparició de la Comissió de relacions públiques en favor d’un sol 
diputat provincial que, a partir d’aleshores, rebria el títol de “diputat de relacions públiques” 
i que, en aquells anys, ho seria Jacinto Ballesté Perarnau.

Ballesté era diputat provincial amb una llarga trajectòria esportiva vinculada al món de la 
vela i, per tant, molt proper a Juan Antonio Samaranch, amb qui impulsaria la creació del 
Saló Nàutic Internacional de Barcelona als anys seixanta, juntament amb altres promotors291. 
Durant la presidència de Samaranch, Ballesté va ser la seva mà dreta en matèria de protocol 
i relacions institucionals. Home de bona taula, amb una complexió física que ho certificava, 
Ballesté fou el responsable de confeccionar els menús de tots els àpats oficials que es van 
celebrar a la Diputació de Barcelona en aquell període, sempre en col·laboració amb els 
tècnics de l’Oficina de relacions públiques.

Per altra banda, l’esmentada reestructuració organitzativa va conduir a la creació del Centre 
de premsa Sant Jaume, un gabinet de comunicació integrat per periodistes que treballava en 
coordinació amb la Presidència, la seva secretaria personal i l’oficina de protocol. La ini-
ciativa del president anava d’acord amb els signes dels temps, és a dir, a la dècada anterior 
la proliferació de mitjans de comunicació —no sempre tan amables amb el règim com la 
premsa històrica— va ser extraordinària i calia cuidar la relació amb aquestes plataformes 
informatives per, com a mínim, tenir el control de la informació institucional que la corpo-
ració difonia. Dit d’una altra manera, l’any 1974 operaven a Barcelona gairebé un centenar 

289 AGDB, Memòria 1973, pàg. 44.
290 AGDB, Memòria 1974, pàg. 2.
291 MARSAL. E.; BURILLO, L. Cómo nació el Salón Náutico Internacional de Barcelona. Hechos y acontecimi-

entos rememorados por Don Eusebi Marsal i Caldés. Barcelona, 2011.
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de diaris, ràdios i la televisió pública espanyola, de manera que es feia necessari comptar 
amb un equip professional de periodistes al servei de la Diputació per tal que atenguessin les 
demandes informatives dels seus col·legues externs.

Fins el moment, la presidència de la Diputació havia seguit una pràctica tradicional que 
havia institucionalitzat amb gran habilitat política el conseller de la Generalitat republica-
na Josep Tarradellas: atendre els mitjans personalment en alguna dependència de Palau i 
respondre les seves preguntes després de cada reunió o acte polític292. Així ho feu també el 
president Companys i tots els presidents de la Diputació franquista que el succeïren. Recor-
dem que Joaquín Buxó ja va fer un primer intent de delegar aquestes funcions en un diputat 
provincial, però va ser Samaranch qui va crear definitivament un gabinet mitjans tal com 
l’entenem actualment; en fer-ho, encomanava aquesta tasca a professionals de la comunica-
ció i dosificava les seves intervencions directes als mitjans.

Aquests canvis, juntament amb un creixement considerable de població i pressupostos de la 
província, van comportar la contractació de nou personal a tots els organismes provincials, 
i també als serveis adscrits al Palau de la Diputació, com ara els esmentats equips periodís-
tics.293 Dos dels noms que ens interessen d’aquest període són Francesc Galmés Díaz-Plaja 
(1944) i Raúl Rancé Barón (1946). El primer havia estudiat a l’Escola de Relacions Públi-
ques, ubicada al recinte de l’Escola Industrial i, degut a l’exemple del seu oncle Guiller-
mo Díaz-Plaja, Galmés es va interessar per la literatura, motiu pel qual havia començat a 
treballar l’any 1969 a la biblioteca de l’Institut del Teatre de la Diputació. Simultàniament, 
havia estat contractat pel propietari de Muebles la Fábrica per fer tasques de secretaria i 
organització d’actes a l’Associació Nacional de Col·leccionistes, lloc on es va despertar la 
seva vocació professional; més tard, va deixar aquesta feina i a la tarda, feia unes hores a la 
primera empresa de relacions públiques que es va fundar a Barcelona, que es deia RP. El seu 
interès literari, però, es mantenia viu i això el va dur a trucar a la porta de l’Editorial Planeta, 
on el va atendre el seu cap de comunicació, Fernando Lizcano de la Rosa, que era alhora el 
cap de l’oficina de relacions públiques de la Diputació de Barcelona. Lizcano de la Rosa no 
li va oferir res a Planeta però, en canvi, li va proposar treballar al Palau de la Generalitat per-

292 Així mateix, Tarradellas va organitzar el servei de premsa de la Generalitat i, com a mínim, cada dimarts al 
matí, després del Consell de govern de la nit anterior, va mantenir un contacte informatiu amb els reporters. 
(...) Tarradellas també va instaurar el recull de premsa diari del Govern de la Generalitat. (...). El periodista 
Carles Sentís, que aleshores començava a col·laborar a La Publicitat, expressava que “[Tarradellas] denota-
va una preocupació per la informació, cosa que aleshores no era usual, [...] va ser el primer home d’esquerres 
que va entendre el paper que juga la informació en la vida política i general d’un país”. A: ESCULIES, J. 
(2012). Op. cit., pàg. 172 i ss.

293 Els pressupostos de la Diputació en l’etapa Samaranch van créixer de manera important, com també les 
despeses internes. (...) el capítol de personal en actiu va ser el que experimentà un creixement més important 

—un 194%— per raó de l’augment de salaris, de les cotitzacions a la Seguretat Social i de l’increment de les 
plantilles de funcionaris. A: DE RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 106.
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què a l’esmentada oficina anaven curts de personal. Des de 1973, doncs, Francesc Galmés va 
passar a formar part de l’equip de protocol de la presidència de la Diputació de Barcelona294. 

De la seva banda, Raúl Rancé era fill del cap de protocol de la Jefatura Provincial de la Fa-
lange i, després, de la Fira de Mostres; en el seu moment va estar a punt de llicenciar-se en 
medicina, però la sobtada mort del pare el va dur per altres camins i va decidir estudiar a la 
mateixa Escola de Relacions Públiques que en Galmés, aleshores dirigida per Jordi Xifra 
Heras, on es va graduar. Com que tenia experiència en el protocol ja que havia col·laborat 
esporàdicament amb el seu pare a la Fira, va decidir opositar a ajudant de cerimonial en el 
moment que Samaranch fou nomenat president de la Diputació i Fernando Lizcano de la 
Rosa formava un nou equip a l’oficina de protocol. Més tard, Rancé va seguir formant-se 
en màrqueting, gestió gerencial i, en virtut d’un conveni especial que reconeixia els anys 
d’experiència professional, va obtenir el títol de Llicenciat en Ciències de la Comunicació.

En definitiva, Galmés i Rancé van passar a formar part de l’equip que dirigia Fernando Liz-
cano de la Rosa, que aleshores ja era cap del servei. Del juliol de 1973 a octubre de 1977, el 
diputat Jacinto Ballesté era el responsable polític de les accions dutes a terme per l’Oficina 
de relacions públiques de la Diputació, de manera que els seus tècnics no despatxaven gai-
rebé mai amb el president. Francesc Galmés recorda que Samaranch era un home fred en 
el tracte i no solia entrar a discutir amb nosaltres els temes de protocol, per tant, el nostre 
interlocutor sempre fou en Ballester295. I afegeix que el president fou un innovador en les 
formes: A Palau es feien bastants actes, venien moltes autoritats i hi havia moviment. Ell 
tenia molta mà esquerra per atendre les diferents famílies de la burgesia catalana, les insti-
tucions o el govern de Madrid. Tenia molts contactes i, quan venien a Barcelona, es desfeia 
en atencions als seus convidats. Des del primer moment, Samaranch va creure que havia 
de crear una nova relació amb la ciutadania i fins i tot li va guanyar la partida del prota-
gonisme a l’Ajuntament296. Rancé hi està d’acord: Samaranch no era afectuós, però tots els 
treballadors de Palau li teníem una devoció especial, sobretot tenint en compte que al cap 
d’uns anys d’haver deixat la presidència ens seguia enviant felicitacions de Nadal a tots297.  

De la seva part, Felio Vilarrubias es trobava dirigint el Servei de Publicacions de la Diputa-
ció i, quan se’l requeria, donava indicacions o consells a l’equip de Lizcano, Galmés i Rancé, 
però ja no exercia com a responsable màxim del cerimonial oficial de Palau.

294 RIAMBAU, E. El poder de les formes. Francesc Galmés i l’art del protocol. Barcelona: La Magrana, 2011, 
pàg. 20-26.

295 Entrevista telefònica del 25-10-2016.
296 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 30.
297 Entrevista personal del 15-11-2016.
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2.1.6.1. La presa de possessió

El tercer president electe de la Diputació franquista fou Juan Antonio Samaranch, el qual 
va prendre possessió del càrrec el 17 de juliol de 1973. A l’acte hi va assistir, excepcional-
ment, el capità general de Catalunya, tinent general Salvador Bañuls Navarro. Durant els 
primers anys de la dictadura era habitual la presència dels militars en actes públics de tot 
tipus, era una manera de deixar constància de qui havia vençut la guerra i a qui es devia 
aquesta victòria. Amb el pas dels anys, però, els representants de l’Exèrcit van anar tornant 
a les casernes i, progressivament, anaren deixant pas als civils en els llocs de poder polític. 
L’assistència, doncs, de Bañuls Navarro a la investidura de Samaranch era inèdita i, fins a 
cert punt, anacrònica, però podia respondre a diversos factors: d’una banda, el tinent general 
havia estat designat pel càrrec només uns mesos abans i és possible que assistís a l’esdeveni-
ment amb la intenció de conèixer els representants dels cercles de poder de la província, així 
com per ser conegut pels presents; és a dir, la seva també era una manera de recordar que el 
poder seguia essent dels militars, ara que el règim franquista estava a les acaballes. Per altra 
banda, Samaranch era un polític molt hàbil teixint complicitats i és molt possible que s’ho 
fes venir bé per aconseguir la presència del nou capità general a la seva presa de possessió.

Segons els documents preparatius de la investidura de Samaranch, els pentinats de la taula 
presidencial de set membres no incloïen la presència del tinent general, sinó que, aquesta 
vegada s’esperava al ministre de la Governació, el qual va excusar la seva assistència a l’acte 
en el darrer moment. A més, calia incloure el president accidental, ja que de Muller havia 
renunciat al seu càrrec unes setmanes abans de la nova presa de possessió, poc després que 
Josep Maria Porcioles també deixés l’alcaldia de Barcelona298. La taula que inicialment ha-
vien preparat els tècnics de protocol tenia aquest ordre de precedències:

1. Ministre de la Governació 
2. Governador Civil
3. President entrant 
4. President sortint
5. Vicepresident primer
6. Vicepresident segon
7. Secretari general299

Entenem, per tant, que Bañuls Navarro o bé fou convidat a presidir l’acte en absència del 
ministre, o bé va aprofitar l’avinentesa per presentar-s’hi i actuar com a màxima autoritat, 
el cert és que ni els documents arxivats ni la premsa de l’època n’esmenten res; fou el torn, 
aleshores, dels tècnics de l’oficina de protocol d’arranjar de nou la taula presidencial i de 

298 RIERA, I. Els catalans de Franco. Barcelona: Plaza & Janés, 1998, pàg. 396.
299 AGDB, Majordomia i Cerimonial, S171, Exp. 61.



192

trobar urgentment una solució de compromís a la manca de lloc. La solució, donat que al 
final només hi cabien cinc cadires a la presidència, fou la següent, en ordre de prelació:

1. Capità General (Bañuls)
2. Governador Civil (Pelayo)
3. President sortint (de Muller)
4. President accidental (Torras)
5. President entrant (Samaranch)

Amb la presència de Bañuls Navarro, el Governador Civil, Tomás Pelayo Ros seguia ocu-
pant el segon lloc en la llista de precedències de l’acte. En el seu parlament, Pelayo Ros va 
traslladar els missatges de felicitació que el nou ministre de la Governació, Carlos Arias 
Navarro, enviava al president sortint i a l’entrant, a qui l’unia una forta amistat. Les parau-
les del Governador, a més, foren ben significatives pel seu contingut: Mi general, muchas 
gracias por vuestra presencia, que realza este acto tan entrañablemente provincial. Ello nos 
permite expresaros una vez más nuestra admiración, respeto y cariño a ese Ejército que tan 
dignamente representáis y al que nos sentimos unidos y vinculados300. 

La cerimònia d’investidura de Samaranch va tenir lloc al Saló Daurat del Palau provincial, 
com ja era tradicional. La presència de públic fou tan gran que la sessió va ser una mica 
caòtica, tot i que, en previsió, l’oficina de protocol havia habilitat diversos espais annexos 
per poder encabir tots els assistents convocats. A banda de tota la corporació en ple, també 
hi foren convidats els tres-cents alcaldes de la província, un nombre molt elevat d’autori-
tats civils i militars, així com una representació nombrosa d’entitats esportives, disciplina 
de la qual Samaranch n’era un ferm promotor. Un circuit tancat de televisió permetia que 
el públic del Saló Gris i del Saló de Mapes seguís en directe la investidura, mentre que un 
sistema de megafonia instal·lat a la Galeria Gòtica i al Pati dels Tarongers transmetia el so 
de l’esdeveniment a la resta de convidats.

Els nous temps, les novetats tècniques i una cobertura periodística massiva —més de vuitan-
ta professionals foren acreditats— van transformar l’antic “acte administratiu” privat, com 
en el passat l’havia definit el president Buxó, en un esdeveniment públic de gran transcen-
dència i cobertura mediàtica. Potser per aquesta raó les paraules del Governador Civil que 
qualificaven l’acte de “entrañablemente provincial” es pronunciaven amb tota la intenció de 
rebaixar-ne la transcendència malgrat la gran afluència de convidats i mitjans de comunica-
ció.

En tot cas, en aquesta ocasió es va donar la circumstància que la taula presidencial estava 
atapeïda per la presència sobtada del capità general, la del Governador Civil, Tomás Pelayo 

300 La Vanguardia, 18-7-1973, pàg. 26.
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Ros, el president accidental, el president entrant i el president sortint, de manera que qui 
va quedar sense cadira fou el secretari general de la corporació, Luis Sentís, que és qui en 
aquesta ocasió també feia de mestre de cerimònies. Segons els expedients conservats, l’acte 
es va desenvolupar d’acord amb el següent programa:

1. Formació de la taula presidencial.
2. El Governador Civil, en representació del ministre de la Governació, ordena al 

secretari general que llegeixi la disposició de cessament del president sortint i 
la credencial de nomenament en favor del nou president.

3. El president entrant fa el jurament “a viva voz, ante el crucifijo” d’acord amb 
la fórmula següent:  Juro servir a España con absoluta lealtad al Jefe del 
Estado, estricta fidelidad a los principios básicos del Movimiento Nacional y 
demás Leyes Fundamentales del Reino, poniendo el máximo celo y voluntad en 
el cumplimiento de las obligaciones del cargo de Presidente de la Diputación 
Provincial de Barcelona para el que he sido nombrado.

4. El Governador Civil respon: Si así lo hacéis, Dios y España os lo premien, y si 
no, os lo demanden.

5. Lliurament del bastó de comandament i les altres insígnies del càrrec (medalla 
corporativa).

6. Discurs del president sortint.
7. Discurs del president entrant.
8. Tancament de l’acte a càrrec del Governador Civil301.

Degut a la manca d’espai es van produir algunes situacions insòlites, com ara que Sama-
ranch va haver de jurar el càrrec a peu dret des de baix de la taula presidencial, per tal de 
poder ser assistit pel Governador Civil, que seia a la dreta del capità general. El nou presi-
dent, com els anteriors, va jurar la fórmula esmentada davant d’un crucifix i amb la mà als 
Evangelis. Després va haver de pujar a la tarima de la taula perquè Pelayo Ros li posés la 
medalla i li donés el bastó; però el ball de cadires no es va acabar aquí perquè Samaranch va 
haver de tornar a donar la volta per asseure’s, definitivament a l’esquerra del capità general 

—que havia romàs immòbil i mut tota la cerimònia— i fer un canvi de seients amb de Muller. 
A tot això, un estol de bidells, macers, reporters gràfics i personal divers s’amuntegava al 
voltant de la taula tot donant una imatge impròpia d’un acte protocol·lari de tal solemnitat.

301 AGDB, Majordomia i Cerimonial, S171, Exp. 61.
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D’esquerra a dreta, el Governador Civil de Barcelona, Pelayo Ros, el capità gene-
ral de Catalunya, Bañuls Navarro, el president investit de la Diputació, Samaranch 
Torelló i el president sortint, de Muller y de Abadal (17-7-1973). AGDB, Majordomia 
i Cerimonial, S-171, Exp. 61.

Samaranch jura el càrrec envoltat de gent. A la taula presidencial, el Governador 
civil i, a la seva dreta, el Secretari General de la Diputació, Luis Sentís (17-7-1973). 
AGDB, Majordomia i Cerimonial, S-171, Exp. 61.
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Tot i que el capità general de Catalunya, Salvador Bañuls Navarro, havia estat present a la 
investidura de Samaranch com a president de la Diputació, aquest darrer va complir amb el 
costum i va desplaçar-se dos dies després fins l’edifici de la Capitania General per compli-
mentar el seu superior i mantenir-hi una entrevista302.

2.1.6.2. Actes protocol·laris

Els actes protocol·laris més importants de la presidència de Juan Antonio Samaranch van 
reflectir els esdeveniments històrics que, novament, havien de canviar la història del país. 
Són els següents:

Desembre de 1973: actes religiosos de dol i homenatge a l’almirall Luis Carrero Blanco, 
mort en atemptat terrorista pocs dies abans de Nadal. En destaca la concessió de la Medalla 
d’or de la província al fins aleshores president del Govern i la celebració d’una missa exe-
quial a la Capella de Sant Jordi del Palau provincial.

Març de 1975: els Prínceps d’Espanya fan una visita oficial a Catalunya, on romanen quatre 
dies. Els actes en els que la Diputació fou amfitriona inclogueren una visita a la Biblioteca 
de Catalunya i al Palau provincial, on foren convidats a conèixer les seves dependències i 
a contemplar els nous retrats oficials que se’ls havia fet per ser exhibits al Saló de la Verge 
de Montserrat.

Juny de 1975: la Diputació, en col·laboració amb l’Institut d’Estudis d’Administració Local 
i l’Agrupació Espanyola de Relacions Públiques, van organitzar el Ir Simposi de Relacions 
Públiques i Protocol de les Corporacions Locals. Les jornades es van celebrar a la Biblioteca 
de Catalunya i van comptar amb l’assistència d’uns dos-cents professionals provinents de 
municipis de tot Espanya.

Novembre de 1975: celebració d’un tedèum a la Catedral en acció de gràcies per la procla-
mació de Ses Majestats els Reis d’Espanya. Hi van assistir les principals autoritats civils i 
militars de la província i un públic molt nombrós que omplia la seu catedralícia.

Febrer de 1976: els Reis d’Espanya visiten les quatre províncies catalanes per primera ve-
gada des de la seva coronació. Al Saló del Tinell de Barcelona se celebra un acte solemne en 
el qual el Rei Joan Carles pronuncia unes paraules en català i Samaranch, en el seu discurs, 
defensa un règim especial per Catalunya i la instauració d’institucions pròpies.

302 El Correo Catalán, 20 de juliol de 1973, s.p.
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Abril de 1976: al Saló de Sant Jordi se celebra l’acte de constitució de la comissió per l’estu-
di del Règim Especial per Catalunya, amb la presència Manuel Fraga Iribarne, vicepresident 
del Govern, Federico Mayor Zaragoza, president de la comissió, els presidents de les quatre 
diputacions catalanes, els governadors civils de les quatre províncies i altres autoritats. Els 
vint-i-cinc membres de la comissió seien al voltant d’una gran taula rodona, que es va mun-
tar al centre del saló expressament per l’ocasió. Als laterals, es van habilitar tribunes pels 
diputats provincials, delegats ministerials i altres alts càrrecs polítics.

Solemne sessió de la comissió per l’Estudi del Règim Especial per a Catalunya (27-
4-1976). Revista San Jorge, desembre de 1976, pàg. 36.

Setembre de 1976: per primera vegada des de 1936, una representació de diputats francesos 
visita el Palau de la Diputació de Barcelona. Els convidats formen part de la Comissió d’As-
sumptes Culturals, Familiars i Socials de l’Assemblea Nacional Francesa que es troben de 
visita oficial a Espanya. Els rep el diputat de relacions públiques Jacinto Ballesté Perarnau.
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Gener de 1977: els Prínceps de Mònaco visiten la Diputació i celebren un sopar a la resi-
dència presidencial de la Casa dels Canonges. L’endemà prenen part en la inauguració del 
Saló Nàutic, del qual Samaranch n’és president.

Abril de 1977: amb motiu de la Diada de Sant Jordi, se celebren els actes tradicionals que 
s’havien organitzat durant tota la dictadura: missa a la capella del Palau, esmorzar pels 
convidats, benedicció de les parades de roses i lliurament de les medalles de la província. 
En aquesta ocasió, la medalla d’or es concedeix a Adolfo Suárez González, president del 
Govern.

2.1.6.3. El reglament d’honors i distincions de 1973

Per darrera vegada, durant la presidència de Samaranch, el reglament d’honors i distincions 
va ser actualitzat l’any 1973. La nova normativa es va publicar en un llibre que contenia les 
fotografies de totes les medalles i condecoracions honorífiques de la província, circumstàn-
cia que n’afavoreix la identificació i l’estudi. La nova classificació de reconeixements va 
incloure dues noves categories: la primera, una insígnia anomenada Creu Provincial de Be-
neficència i Sanitat, concedida en reconeixement a mèrits o serveis extraordinaris de perso-
nes o entitats que s’haguessin distingit en l’àmbit de la caritat o la sanitat provincial, respec-
tivament; la segona distinció introduïda l’any 1975 fou el nomenament de Cavaller de Sant 
Jordi, un mèrit reservat als que fossin o haguessin estat presidents i diputats de la Diputació 
de Barcelona303. Els qui rebien aquest honor tenien el dret de constituir-se en assemblea.

L’annex al reglament de 1973 reconeixia la tasca dels bombers de la Diputació i creava dues 
modalitats de recompenses pels membres del Servei Provincial d’Extinció d’Incendis que 
haguessin excel·lit en l’exercici de les seves obligacions:

 ›  Pel personal professional:
• Menció honorífica
• Medalla del servei (plata i bronze)

303 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Reglamento de Honores y Distinciones. Barcelona: Diputació de Barcelona, 
1975.
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 › Pel personal voluntari:
• Menció honorífica
• Diploma d’honor
• Ascens honorífic a una categoria superior
• Medalla del servei (or, plata i bronze)

 › Per altres persones físiques, societats, institucions o altres:
• Diploma d’honor amb medalla d’or

El Servei d’Extinció d’Incendis era l’únic cos que depenia de la Diputació de Barcelona, 
ja que ni la Guàrdia Urbana ni altres forces de l’ordre estaven relacionades jeràrquicament 
amb la corporació. Per aquest motiu, la introducció de noves categories de premis destinats 
exclusivament a aquest col·lectiu havia de tenir a veure amb aquesta circumstància adminis-
trativa i amb què era un servei públic directament relacionat amb la seguretat i el salvament, 
fet que li conferia una popularitat afegida. En canvi, els mossos d’esquadra de Palau no 
tenien més funcions que les de protocol i representació i, per tant, no era procedent incoar 
expedients de reconeixement d’una tasca que no implicava, en principi, cap risc més enllà 
de l’inherent a la protecció del Palau.

2.1.6.4. Reformes al Palau i a la Casa dels Canonges

A diferència del seu predecessor, Samaranch va tenir una actitud activa com a president, amb 
iniciatives de tot tipus. Des del punt de vista de la representació institucional, aquesta con-
ducta es va traduir en una sèrie d’intervencions decoratives al Palau provincial i a la Casa 
dels Canonges. Per bé que les actuacions van anar precedides de la paraula “modernització”, 
en conjunt es van fer unes reformes innecessàries i, en alguns casos, poc encertades.

L’informe intern que es va elaborar en acabar l’any 1975 justificava el projecte de Sama-
ranch amb l’argument que calia devolver a nuestro Palacio las características arquitectura-
les de las diferentes épocas en que fue construído, realzando su valor con la colocación de 
obras de arte —pinturas, esculturas— relativas a la historiografía de Cataluña304. El cert és 
que Samaranch tenia una inclinació a adquirir tot tipus de pintures —sobretot figuratives— 
a artistes catalans de l’època, alguns de qualitat discutible; aquest mecenatge es va traduir 
en la compra de nombroses obres pictòriques pel Palau de la Diputació i per la Casa dels 
Canonges. A la residència oficial es va acumular una insòlita col·lecció d’olis que tenien 
com a temàtica exclusiva la imatge de Sant Jordi en qualsevol de les seves variants.

304 AMTM, Fons Joan Antoni Samaranch, 7.
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L’equip de Samaranch va elaborar un llistat de treballs arquitectònics que s’havien escomès 
des del seu nomenament fins la fi de 1975, més enllà de les petites reformes i el manteniment 
habitual d’unes dependències que necessitaven les cures especials d’un edifici històric amb 
diversos segles d’antiguitat. El resumim a continuació:

• Reforma dels despatxos adjacents al Saló de Sant Jordi.
• Reforma del Pati dels Tarongers. Supressió de parterres, brollador i replantació 

dels tarongers.
• Millora de la decoració del despatx del president, inclosa la restauració del para-

ment i el mobiliari.
• Millora de les instal·lacions i la decoració del despatx de la Secretaria de la 

Presidència.
• Restauració de les dependències de l’antic Arxiu de Comptes i decoració amb 

murals de Jordi Alumà.
• Restauració total dels entapissats, del mobiliari i del revestiment del Saló Daurat. 

Nova il·luminació.
• Entapissat dels murs de la part moderna de la Capella de Sant Jordi; modificació 

general de la seva decoració, de la Sagristia i presentació diferent del Tresor.
• Col·locació d’una olivera al centre del pati de la Galeria Gòtica.
• Restauració, neteja i condicionament de diferents estructures i elements decora-

tius del Palau: vitralls, balustrades, reixes, gàrgoles, etc.

En un capítol a part, però coincidents amb el temps, es van fer algunes intervencions a la 
residència oficial de la Casa dels Canonges encaminades a prestar un millor servei en motiu 
dels àpats de caràcter privat i, per tant, amb pocs convidats, que s’hi poguessin celebrar. Per 
això es va refer la cuina i es va habilitar un menjador amb enllaç a l’office a la tercera planta 
de l’edifici. Aquestes actuacions es van fer sota la direcció de l’esposa del president, Maria 
Teresa Salisachs, que en aquest cas va exercir de primera dama amb determinació, com 
recorda el tècnic de protocol Francesc Galmés: La dona de Samaranch manava molt, espe-
cialment en els temes socials (...), ella apareixia com a senyora del president i feia moltes 
coses a Palau i a la Casa dels Canonges. No hi vivien però sovint hi feien sopars, i quan ella 
venia manava molt, a l’estil d’una gran senyora de la casa305. El suport tècnic, però, l’havia 
rebut del dissenyador Manuel Muntañola.

305 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 40.
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Menjador reformat de la residència oficial del president de la Diputació. AMTM, Fons 
Joan Antoni Samaranch, 7.

A banda d’un lavabo amb miralls al sostre i al terra, de gust més que dubtós, el matrimoni 
Samaranch va omplir la residència d’aproximadament una desena de quadres amb l’esmen-
tada imatge de Sant Jordi, adquirits a artistes com Montserrat Gudiol, Joan Ponç, Pere Pruna, 
Josep Maria Roca Fuster, Josep Maria Serrano, Ramon Pitxot i altres. L’afició pel col·lec-
cionisme pictòric dels Samaranch va incloure també l’encàrrec de retrats de Franco i la seva 
esposa, amb destinació al despatx presidencial, i dels Prínceps d’Espanya, que van anar a 
parar al Saló Verge de Montserrat.

A la fi, la despesa total de les reformes efectuades va arribar als cinquanta milions de pesse-
tes, segons l’informe esmentat. A aquesta quantitat cal sumar-hi el cost del carilló que Sama-
ranch va fer instal·lar a la teulada del Palau, tocant al carrer del Bisbe, el desembre de 1976 
per substituir-ne un d’anterior, bastit l’any 1927 en motiu de la propera Exposició Universal, 
que tenia dotze campanes i, de tant vell, ja no prestava servei. El nou instrument comptava 
amb una cinquantena de campanes i un pes proper a les cinc tones. L’estrena del carilló va 
coincidir amb les festes de Nadal i un mestre holandès vingut expressament per la inaugu-
ració va interpretar un repertori format per nadales catalanes i altres temes musicals. Una 
vegada més, Samaranch recorria als recursos que calgués per atraure l’atenció dels diversos 
públics que, per naturalesa, tenia una Diputació de Barcelona amb un passat franquista i un 
futur incert; el so de les campanes havia de servir per donar una imatge amable de la insti-
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tució, per aproximar-la als ciutadans ni que fos obrint les portes del Pati dels Tarongers per 
seguir de prop els concerts de Nadal que s’hi van celebrar. 

Moment de la col·locació de les campanes del nou carilló del Palau de la Diputació. 
AMTM, Fons Joan Antoni Samaranch, 7.

El principal encert de les intervencions de Samaranch al Palau de la diputació fou la recu-
peració dels frescos de Joaquín Torres García. Les pintures van ser encarregades per l’antic 
president de la Diputació, Enric Prat de la Riba, seguint el suggeriment d’Eugèni d’Ors i 
Joaquim Folch i Torres, i foren completades entre els anys 1913 i 1918. Després, durant el 
mandat de Josep Puig i Cadafalch l’encàrrec es va suspendre i amb l’adveniment de la dicta-
dura, els frescos van ser tapats amb les pintures historicistes que actualment decoren el Saló 
de Sant Jordi. L’any 1966, sota el mandat de Buxó de Abaigar, es va iniciar la recuperació 
de l’obra de Torres García; després, el seu successor a la Diputació, de Muller, les va cedir 
temporalment per una gran retrospectiva de l’artista uruguaià que se celebrava a Madrid i 
a Barcelona. A la fi, Samaranch va repescar-les per decorar un dels espais adjacents al Pati 
dels Tarongers, que des d’aleshores duu el nom de Saló Torres García.
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2.1.6.5. El bust de Prat de la Riba

A Samaranch li va tocar presidir la Diputació de Barcelona en un moment delicat. El règim 
franquista estava a les acaballes perquè la salut del dictador empitjorava i les tensions inter-
nes i externes amenaçaven la continuïtat de la dictadura una vegada Franco hagués mort. El 
president provincial s’havia caracteritzat sempre per la seva habilitat política i per la seva 
capacitat de superar situacions difícils i, a l’any 1974, li tocava fer grans equilibris per seguir 
amb la seva tasca institucional i, alhora, satisfer sectors molt diversos de la societat catalana. 

Un d’aquests sectors, mitjançant les pàgines del rotatiu progressista Mundo Diario —aca-
bat de fundar aleshores—, va llançar la proposta de retornar l’escultura del president de la 
Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, al seu emplaçament original del Pati dels 
Tarongers. La idea va aparèixer en un article publicat el 21 d’abril de 1974 sota el pseudò-
nim de Desidero, en el qual, després de lloar la figura de Samaranch i de defensar els debats 
de les idees per arribar a “la constitucional ordenada concurrencia de criterios”, exposava 
que creemos que la capacidad de Samaranch y su buen hacer político sabrán revaluar el 
recuerdo de Prat de la Riba como estadista, cuyas obras o instituciones por él promociona-
das continuan funcionando al servicio del pueblo. Se nos ocurre que un símbolo de dicha 
reinstauración merecida, sería la de volver la escultura de su rostro, que en su día albergó 
el “Pati dels tarongers”, a su lugar de origen. Acabava el text amb una apel·lació, gens 
innocent, a l’ascendent esportiu de Samaranch: Nuestro actual presidente, tan probado en 
el forcejeo deportivo del “contamos contigo” tiene la palabra para complacer el deseo de 
unos catalanes que tanto lo son como que se sienten españoles306.

En aquest context, Samaranch va recollir la idea i va pensar en aprofitar les reformes al Palau 
per recuperar el bust de l’antic president provincial, Enric Prat de la Riba, dipositat en un 
magatzem des dels inicis de la dictadura, i exhibir-lo de nou a la seu de la Diputació. Com era 
habitual, va recórrer a la seva mà dreta, el diputat Jacinto Ballesté, a qui va adreçar aquestes 
paraules: Mi querido amigo, acordada por el Pleno del día 27 de septiembre último la aproba-
ción técnica del proyecto de reforma del Patio de los Naranjos de este Palacio Provincial, te 
encarezco que con la máxima urgencia y en coordinación con el Diputado Sr. Moreta estudiéis 
la reposición del busto de Prat de la Riba en el sitio que se considere más idóneo. (...) Todo 
ello debería planificarse para que esta reposición coincidiera con la inauguración del Patio 
reformado, que se calcula será para la próxima festividad de San Jorge307.

Quan la iniciativa del president va acabar per fer-se pública, es va desfermar una tempesta 
política de proporcions considerables entre els defensors de la reposició del bust i els detrac-
tors de Prat de la Riba. Els primers, defensaven una figura cabdal del catalanisme històric 

306 Mundo Diario, 21-4-1974.
307 AMTM, Fons Joan Antoni Samaranch, 8.
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que mereixia retornar a un lloc preeminent en les dependències del Palau provincial, per bé 
que Samaranch, oficialment, mirava de rebaixar la càrrega nacionalista de l’homenatjat dient 
que els seus posicionaments en relació a la nació catalana eren fruto de la pasión política en 
un momento determinado i posant de relleu, en contraposició, el fet que Prat de la Riba fos 
condecorat per Alfons XIII amb la màxima distinció civil espanyola, la Gran Creu d’Isabel la 
Catòlica. Els detractors de la iniciativa foren els sectors més reaccionaris del règim i alguns 
enemics polítics de Samaranch, com l’antic diputat provincial Joaquín Jiménez de Anta. 

La polèmica va arribar fins a Madrid i Samaranch va haver de defensar el projecte de restitu-
ció del bust de Prat de la Riba fins i tot davant del ministre de Governació, José García Her-
nández, a qui va escriure aquestes paraules de justificació el 21 d’abril de 1975: Realmente, 
el problema es importante y por tanto el mayor tacto y sentido político son aconsejables 
para resolverlo. En cierta manera existe un paralelismo con la cuestión de los distintivos 
y enseñas propios de cada localidad, en los que la anticipación supone quitar armas a los 
que pueden utilizar el argumento encubriendo rencores sectarios. Es incuestionable el ca-
rácter histórico de la figura de Prat de la Riba, respetada y admirada no sólo por las clases 
dirigentes sino también por las populares, constituyendo un símbolo de toda una época y 
de una organización administrativa de la que vive todavía en gran parte esta Diputación 
Provincial308.

Després, es defensava dels atacs de les acusacions dels detractors de la mesura que pretenia 
honorar l’antic president: (...) toda la cuestión está envenenada por el ex-diputado provin-
cial Sr. Jiménez de Anta que, con su clásica manera de ser, ha dado a este asunto un tono 
de violencia y, por qué no decirlo, de intransigencia, totalmente en desacuerdo según mi 
parecer con el momento político actual. I de fet, aquest personatge no fou l’únic en denun-
ciar la iniciativa de Samaranch ja que altres institucions, com la Junta de Defensa Nacional, 
li va obrir un sumari pel delicte d’alta traïció y colaboración con el enemigo de España. La 
carta en la qual se li comunicava la incoació de l’esmentat sumari, del 7 d’abril, ho justifi-
cava debido a la actitud que Vd. ha asumido como Presidente de la Diputación al erigir en 
el mismo Palacio Provincial un busto al creador del separatismo, Enrique Prat de la Riba. 
(...) ahora, la Diputación, que a su cabeza tiene por juguete a un traidor por cobarde, decide 
levantar el memorial de Prat de la Riba en el patio de los Naranjos. Si esto se consuma, será 
Vd. digno sucesor del mismo Prat de la Riba y de Companys en la vil tarea de desmenbrar 
[sic] la Pátria [sic]309.

La mà esquerra de Samaranch i del Governador Civil, Rodolfo Martín Villa, va evitar que la 
sang arribés al riu. I així ho va agrair el president provincial al seu superior: Nuestra gratitud 
debe referirse también, de una manera especial, a tu tacto y prudente decisión en el asunto 

308 Ibídem.
309 Ibídem.
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de la reinstauración del busto de Prat de la Riba en el Patio de los Naranjos310. També hi va 
ajudar la premsa i els mitjans de comunicació que, en la major part, van recolzar la proposta 
amb convicció i, fins i tot, entusiasme. En darrer terme, la coincidència de la reposició amb 
la festa de Sant Jordi, diada de portes obertes al Palau provincial, va permetre comprovar 
que l’adhesió de la ciutadania a l’homenatge a Prat de la Riba fou plena. Al cap i a la fi, el 
bust es va instal·lar d’un dia per l’altre sense cap més cerimònia que la presència de dos 
diputats provincials que supervisaven els treballs dels operaris.

Un operari i un diputat provincial sense identificar ultimen les feines de reposició del 
bust d’Enric Prat de la Riba al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, l’abril 
de 1975. AMTM, Fons Samaranch, 8.

310 Ibídem.
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2.1.6.6. El comiat de Samaranch

La investidura de Samaranch va ser la darrera del règim franquista ja que la següent, de 
caràcter especial, fou la de Josep Tarradellas, l’octubre de 1977. Com diuen els historiadors 
Molinero i Ysàs, amb la mort de Franco a finals de 1975 la salut política de la dictadura 
s’havia deteriorat tant com la salut física del dictador311, i el president Samaranch n’era ben 
conscient. De fet, a la vigília del traspàs del general, Samaranch es va afanyar a fer una re-
novació estratègica dels símbols de poder del Palau provincial. Explica el periodista Josep 
Maria Ureta, aleshores membre de l’oficina de premsa del president de la Diputació, que a 
la part del darrera de la mesa presidencial del Saló Daurat hi havia hagut sempre un bust de 
Franco i la bandera nacional amb l’escut imperial, però la nit del dia 19 al 20 de novembre, 
Samaranch va donar ordres de substituir aquests dos símbols pels retrats dels Reis d’Espan-
ya que des de feia un parell d’anys decoraven el Saló Verge de Montserrat. Evidentment, 
algú ja li havia anunciat el desenllaç i com que  el president volia ser el primer a mostrar en 
públic la lleialtat al futur rei, volia que els canvis de símbols es fessin abans de la coronació 
de Joan Carles prevista pel dia 22.

Continua el periodista Ureta: l’important era que la televisió única (TVE) captés la renova-
ció de lleialtats aquell mateix dia. (...) Conegut el protocol d’imatge, quedava el del missat-
ge llegit. (...) De matinada, Samaranch va encarregar al servei de premsa un discurs per al 
ple extraordinari del dia 20. (...) Va ser el col·lega Josep Ametller (...) el que va redactar un 
text de lloes al general i referències més temperades al Príncep d’Espanya (...). Samaranch 
va tornar el text a les dues de la matinada tocades —oficialment Franco seguia viu— amb 
una advertència: «S’ha de parlar més del Príncep». (...) Hi va haver temps de refer el text 
mentre les funcionàries de protocol cosien a preu fet crespons negres en banderes espanyo-
les. I va ser possible que Espanya sencera sabés, de boca del llavors ja popular Samaranch, 
el següent: «Un poble i un Rei, aquest és el testament de Franco»312.

En els mesos següents es van desencadenar tot una sèrie de canvis fruit d’un moment his-
tòric crucial. Des de la presidència de la Diputació, Samaranch va mirar de trobar el seu 
encaix polític en la nova situació. Després d’un període d’incertesa on va provar de liderar 
una alternativa política que no va reeixir, el president provincial va aprofitar una oportunitat 
de reconduir la seva trajectòria: acceptar el nomenament d’ambaixador espanyol a la Unió 
Soviètica a partir de l’estiu de 1977. Com el seu predecessor, Joaquín Buxó —a qui en el 
passat havien premiat amb la presidència de la delegació diplomàtica espanyola a Àustria—, 
Samaranch va cloure la seva carrera política a Espanya per, des de Moscou, preparar l’assalt 
a la presidència del Comitè Olímpic Internacional.

311 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 102-103.
312 El Periódico de Catalunya, 15-11-2015.
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És remarcable l’actitud que van prendre els diputats provincials franquistes i el personal 
funcionari en els darrers mesos de Samaranch com a president: sabedors tots que el règim 
dictatorial havia acabat després de gairebé trenta-set anys, que no es tornaria a celebrar una 
presa de possessió com les d’abans —ni altres actes de cerimonial nacionalcatòlic—, i que 
al davant hi havia un futur incert, s’organitzaren un reguitzell d’actes de comiat del president 
provincial, més que en cap altra ocasió. Sembla evident que davant la transcendència dels 
canvis històrics que estava vivint la societat espanyola la reacció dels qui havien comandat 
el país des de les seves parcel·les de poder, grans o petites, va ser la de fer pinya. I cada 
esmorzar, dinar o còctel que s’organitzava en honor del president era l’ocasió perfecta per 
renovar adhesions, sumar forces i aixecar uns ànims que estaven en hores baixes.

El Reial Decret 1328/1977 de 10 de juny nomenava Samaranch ambaixador espanyol a la 
URSS, motiu pel qual, el titular de la presidència de la Diputació de Barcelona havia de ces-
sar en el càrrec en virtut d’un decret-llei d’incompatibilitats de 1955. El 17 de juny, doncs, 
Samaranch reunia el ple de la corporació, cessava de les seves funcions i cedia el càrrec 
en caràcter accidental al fins aleshores vicepresident de la Diputació, Francisco Llobet Ar-
nán313. Entre el 10 i el 17 de juny, doncs, van tenir lloc sense gairebé interrupció els actes 
esmentats d’homenatge al polític sortint: l’11 de juny va anar a acomiadar-se de Montserrat; 
el 12 de juny es va organitzar un dinar amb els membres del cos consular; el mateix dia al 
vespre va celebrar-se un sopar amb els alts càrrecs de la Diputació; l’endemà dia 13 de juny 
s’organitzà un dinar per dir adéu al personal del gabinet de la Presidència; el dia 14 es va 
fer un acte al Saló de Sant Jordi per poder acomiadar-se dels funcionaris provincials; i el 29 
de juny va presidir el darrer ple de la Diputació. La memòria corporativa de 1977 recull les 
darreres paraules del president: El Sr. Samaranch agradeció con sentidas palabras la cola-
boración que ha recibido durante estos años del personal de esta casa, ofreciéndose a todos 
desde su nuevo puesto de embajador de España en la URSS314.

Aquell mes de juny fou històric en tots els sentits: se celebraren les primeres eleccions demo-
cràtiques generals des de 1936 i, alhora, a París s’iniciaven les converses triangulars entre 
els representants de les forces polítiques electes de Catalunya, el president de la Generalitat 
a l’exili, Josep Tarradellas, i els representants del Govern Espanyol. El compte enrere per 
la recuperació de la Generalitat i el retorn d’un Govern català a la seu del Palau de la Plaça 
Sant Jaume havia començat. S’obria, doncs, un període nou en la història del protocol i el 
cerimonial oficial de les màximes institucions polítiques de Catalunya, aspecte que tractem 
en el capítol següent.

313 AMTM, Fons Samaranch, 7.
314 AGDB, Memòria 1977, pàg. 25.
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2.1.7. ELS CAPS DE CERIMONIAL

José Pascual del Pobil y de Zuzuárregui (Alacant, 1897 - Barcelona, 1974). Provinent 
d’una família de tradició militar d’origen alacantí, l’any 1921 va entrar a treballar a la Dipu-
tació de Barcelona com a administratiu auxiliar quan era presidida per Joan Vallès i Pujals315. 
Eren els anys en què Josep Puig i Cadafalch comandava la Mancomunitat de Catalunya. El 
1927 Pascual del Pobil apareix a la documentació consultada com a membre del personal au-
xiliar que va organitzar el banquet de gala al Palau de la Diputació en commemoració de les 
noces de plata de la coronació del rei Alfons XIII, tot sota la direcció d’Antoni Rubí, aleshores 
cap del cerimonial oficial de la corporació.

José Pascual del Pobil als cinquanta-sis anys, aproximadament. Re-
vista San Jorge, abril de 1953.

El 1929, Pascual del Pobil va ser designat representant administratiu de la Diputació de Barce-
lona a l’Exposició Iberoamericana de Sevilla, que havia de durar fins l’any següent. La Corpo-
ració catalana havia fet construir una casa pairal com a pavelló en representació de la cultura 
del país i havia ornamentat l’interior amb maquetes i escenografies il·lustratives de l’arqui-
tectura catalana. L’equip el completaven tres alumnes de l’Escola de la Dona, abillades amb 

315 Destino, 5-1-1963, pàg. 17.
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la indumentària tradicional catalana i dos Mossos d’Esquadra. Per les despeses del viatge i la 
manutenció, la Diputació va abonar 4.000 pessetes de l’època al responsable de l’expedició316.

En inaugurar-se el Parlament de Catalunya el 6 de desembre de 1932, Pascual del Pobil va 
formar part del contingent de treballadors de la Diputació extingida que foren destinats en 
comissió de serveis a la nova cambra317. A partir d’aleshores, estaria adscrit a la Secretaria 
General del Parlament. Simultàniament, les actes del Consell Executiu de la Generalitat 
recullen el seu ascens d’oficial a oficial primer318. En començar l’any 1935, és adscrit al 
Departament d’Economia i Agricultura en el mateix grau d’oficial primer que ostentava fins 
aleshores319. Després, el seu nom ja no apareix més fins la fi de la Guerra Civil.

L’any 1941 Pascual del Pobil consta com a cap de cerimonial de la Diputació franquista, 
càrrec que no abandonarà fins la seva jubilació, l’any 1962. Durant aquests vint anys, doncs, 
el veterà funcionari culminarà la seva carrera amb una posició de prestigi, pel qual serà reco-
negut amb mèrits i distincions. Així, l’any 1950 va ser condecorat per Francisco Franco amb 
la Encomienda de la Orden al Mérito Civil, medalla que li fou imposada, com era tradició, 
el dia de Sant Jordi320. A finals dels cinquanta va publicar un llibre titulat Vida de relación 
social, prologat pel qui fou cronista oficial de la ciutat de Barcelona, Joaquim Maria de 
Nadal; era una guia pràctica sobre el protocol social, la urbanitat i el cerimonial oficial amb 
l’objectiu de recuperar-ne l’ús generalitzat en una època que el mateix prologuista conside-
rava de plena decadència del que ell entenia per bons costums321.

En acabar l’any 1962, Pascual del Pobil es va retirar després de quaranta anys de servei a 
l’administració. La premsa es va fer ressò de la notícia amb les següents paraules: En ella [la 
Diputació] se distinguió siempre por sus profundos conocimientos y dotes de organizador, 
por su caballerosidad y afable trato. Maestro del buen hacer, fue indiscutible ordenador de 
cuantas recepciones y actos organizó la Diputación, en cuyo menester creó escuela. Modelo 
de tacto y cortesía, deja de su paso por el Palacio provincial el mejor recuerdo a cuantos 
le trataron, y a sus sucesores la lección perenne de su magisterio en el difícil arte del Pro-
tocolo y el Ceremonial322. A l’abril de l’any següent, tot coincidint amb la festivitat de Sant 
Jordi, li fou concedida la medalla d’argent de la Diputació de Barcelona, amb caràcter ex-
traordinari, por haberse distinguido meritoriamente en el cumplimiento de sus deberes en su 
dilatada vida de funcionario provincial323.

316 La Veu de Catalunya, 18-12-1930, pàg. 7.
317 ANC1-1-T-7741.
318 ANC1-1-T-7740. Llibre d’actes del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya. Sessió del 28 de novem-

bre de 1932.
319 ANC1-1-T-13163.
320 Hoja del Lunes, 24-4-1950, pàg. 1.
321 PASCUAL DEL POBIL, J. Vida de relación social. Barcelona: OM, 1957.
322 La Vanguardia, 3-1-1963, pàg. 26.
323 La Vanguardia, 24-4-1963, pàg. 25.
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Felio Vilarrubias Solanes (Barcelona, 1921)324. Va néixer al sí d’una família de forta tradi-
ció carlista d’origen sabadellenc i mataroní. El seu avi fou alcalde de Sabadell i el seu besavi 
va ser Miquel Biada, l’empresari que va introduir el ferrocarril a Espanya. Als quinze anys 
es va allistar als terços dels requetès i amb l’esclat de la Guerra Civil va voler lluitar al costat 
dels sollevats en els combats de Barcelona, però en sufocar-se la rebel·lió fou empresonat a 
diversos penals de la capital catalana. El jove Vilarrubias va passar tota la guerra reclòs fins 
el 30 de gener de de 1939, quatre dies després de l’arribada de les tropes de Franco a Barce-
lona. En ser alliberat, va marxar cap a Navarra per incorporar-se al Terç de Nostra Senyora 
de Montserrat i d’allà va ser destinat a Extremadura, però en assabentar-se que el pare estava 
molt malalt, va tornar a Barcelona. A la fi del conflicte va reprendre els estudis a l’Institut 
d’Estudis de l’Administració Local (IEAL) de Madrid.

Felio Vilarrubies Solanes a l’edat de quaranta anys325.

Malgrat que li hagués agradat cursar la carrera de dret o història, després de la contesa bèl·li-
ca va haver de posar-se a treballar. Aleshores, per mediació del comte de Montseny, amb qui 
havia coincidit al vaixell presó Uruguay i a les cel·les del Castell de Montjuïc, va entrar a 

324 Dades biogràfiques extretes de l’entrevista amb el mateix Felio Vilarrubias que va tenir lloc a Barcelona, el 
16-9-2016 i de l’opuscle que recull el seu discurs de jubilació, pronunciat al Saló Torres Garcia del Palau de 
la Generalitat l’abril de 1986: VILARRUBIAS, F. Grandeza y servidumbre de una noble carrera profesional: 
La función pública. Barcelona: [s.n.], 1986.

325 LIZCANO DE LA ROSA, J.F.; VILARRUBIAS, F. Un muerto. Barcelona, Madrid: Pentágono, 1961.
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la Diputació de Barcelona l’octubre de 1939, plaça que es formalitzaria l’estiu de 1940 mit-
jançant una oposició. Poc després, l’any 1941, es va casar amb Josefina Guillamet i al mateix 
temps va allistar-se a la División Azul, però no fou admès per raons mèdiques. 

Durant els quaranta-set anys de servei a la Diputació, Vilarrubias es va fer càrrec de múlti-
ples responsabilitats: cerimonial, secretaries de Governació i Vicepresidència, Inspecció de 
Serveis i Personal, prefectures administratives de la Biblioteca Central, de l’Hospital Clínic, 
del Museu del “Cau Ferrat”, del Patrimoni Provincial, etc. En els primers vint anys va tre-
ballar a l’oficina de Cerimonial sota les ordres de José Pascual del Pobil. Amb l’experiència 
adquirida i l’interès creixent de Vilarrubias per la història i el protocol, fou requerit pel Go-
vern Civil, on hi va treballar una temporada al començament de la dècada dels seixanta a les 
ordres de Tomás Garicano Goñi. 

Amb l’arribada a la Presidència de José María de Muller y de Abadal, Vilarrubias retornava 
al Palau perquè rebia l’encàrrec d’assumir la seva secretaria personal i, simultàniament, 
d’encapçalar l’oficina de cerimonial de la Diputació, lloc que havia quedat vacant d’ençà 
de la jubilació de Pascual del Pobil. Seguidament va ser el nou ministre de la Governació, 
Garicano Goñi, el qui va sol·licitar l’ajuda del català l’any 1970 per col·laborar amb l’IEAL 
en l’estudi de la nova Llei d’administració local. Durant uns anys va compaginar les respon-
sabilitats de Madrid i Barcelona, una empresa professional que fou molt intensa però també 
fructífera. 

El 1974, Juan Antonio Samaranch rellevava a José María de Muller i Felio Vilarrubias torna-
va a la Diputació de manera permanent, però amb noves responsabilitats: delegat provincial 
de l’IEAL, cap del Servei de Publicacions de la corporació i director de la revista San Jorge. 
Amb l’arribada de la democràcia, Vilarrubias va restar a les ordres dels presidents Josep 
Martí Jusmet i Antoni Dalmau, amb qui va seguir treballant en la tasca divulgativa de la 
Diputació des del Servei de Publicacions fins el 1986, any de la seva jubilació.

Els anys a Madrid van posar Felio Vilarrubias en contacte amb la família reial espanyola, a 
la qual també arribaria a prestar els seus serveis; en aquest sentit, l’any 1980 fou reclamat 
per la Casa Reial per esdevenir cap de protocol de la Fundació Príncep d’Astúries, circum-
stància que fou causa de l’expansió docent d’una matèria que, en democràcia, va esdevenir 
encara més necessària. Justament, des de la seva jubilació l’expert en cerimonial ha desenvo-
lupat una tasca ingent encaminada a la divulgació i la docència de la seva especialitat davant 
d’audiències múltiples i variades arreu de l’Estat espanyol, Sud-Amèrica i els Estats Units. 
Així mateix, des que l’any 1948 va publicar la seva primera monografia, Vilarrubias ha escrit 
més d’un centenar de llibres i articles sobre temes diversos relacionats amb la història, però 
sobretot també especialitzats en el seu àmbit professional, és a dir, el cerimonial, el protocol, 
l’heràldica, la vexil·lologia i l’emblemàtica. En tota la seva producció escrita sempre ha fet 
bandera de manera desacomplexada de les seves profundes conviccions religioses, de la 
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seva catalanitat i, segons les seves paraules, de la seva ferma adhesió a l’esperit polític que 
va inspirar el Movimiento Nacional, és a dir, el carlisme i, després, el franquisme326.

Se’l considera una de les màximes autoritats espanyoles en protocol i l’introductor del ceri-
monial oficial al país. Ha rebut desenes de reconeixements, premis i distincions de les autori-
tats polítiques, així com del seus companys de professió. Actualment, per raons de salut viu 
retirat de tota activitat pública a la seva residència de Barcelona, des d’on segueix atenent a 
amics, professionals i estudiosos de tot arreu.

José Fernando Lizcano de la Rosa Negrevernis (Barcelona, 1934 - Lleó, 2014). El seu 
pare va ser el capità d’infanteria Fernando Lizcano de la Rosa, cap dels mossos d’esquadra 
durant el Bienni Negre que fou afusellat l’estiu de 1936 a Montjuïc després d’un judici que 
el condemnà a mort per la seva participació a l’alçament militar del 18 de juliol. Per aquest 
motiu el franquisme el convertí en un dels primers màrtirs de la seva causa. Lizcano de la 
Rosa Negrevernis, orfe des dels dos anys, va cursar el batxillerat als Escolapis i estudis su-
periors a l’Exèrcit. 

José Fernando Lizcano de la Rosa Negrevernis a l’edat de vint-i-set anys327.

Cap el 1960 va entrar a treballar a la Diputació de Barcelona amb un càrrec tècnic; després 
va passar a formar part de l’oficina de protocol, on va coincidir amb José Pascual del Pobil, 

326 Entrevista personal del 14-10-2016.
327 LIZCANO DE LA ROSA, J.F.; VILARRUBIAS, F. (1961). Op cit.
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Felio Vilarrubias i d’altres. L’any 1965 va publicar el llibre Soluciones al protocolo, pro-
logat per Vilarrubias, on ja incloïa el concepte “relacions públiques” associat al protocol 
oficial, civil i empresarial. L’any 1973 va esdevenir cap interí de l’oficina de relacions pú-
bliques i protocol de la Diputació de Barcelona, càrrec que esdevindria definitiu el maig de 
1977. Els atzars de la història van fer que amb la tornada del president Tarradellas, Lizcano 
de la Rosa esdevingués el seu cap de protocol, però per poc temps. Simultàniament, fou 
també responsable de comunicació de Ràdio Barcelona i cap de premsa i relacions públi-
ques del Grup Planeta per Espanya i Sud-Amèrica, responsabilitat en la qual va participar en 
l’organització de diversos premis literaris. A partir de l’any 1989 va començar a col·laborar 
amb la Universitat de Lleó, associació que conduiria a la creació dels cursos de protocol del 
Departament d’Extensió Universitària d’aquesta seu. José Fernando Lizcano de la Rosa va 
dedicar la darrera etapa de la seva vida a la docència del protocol. Va morir sobtadament a 
Lleó, als vuitanta anys, just abans d’impartir una classe.

Targeta de visita de José Fernando Lizcano de la Rosa entre 1973 i 1977.  
AGDB, Majordomia i Cerimonial, S171, Exp. 61.







215

3.  
EL PROTOCOL OFICIAL DE LA GENERALITAT 
RESTABLERTA (1977-1981)



216

3.1.  
TARRADELLAS I LES FORMES

El 23 d’octubre de 1977 Josep Tarradellas retorna a Barcelona en qualitat de president de la 
Generalitat de Catalunya després de més de quaranta anys d’exili. Una multitud va omplir 
els carrers del recorregut que el polític de Cervelló va fer des de l’aeroport fins el Palau de 
la Generalitat. L’esdeveniment, enregistrat de principi a fi per la televisió pública, va ser 
curosament preparat per Tarradellas i un equip de professionals que va dedicar mesos a or-
ganitzar-ne tots els detalls.

El retorn de Tarradellas s’havia gestat, però, des de molt abans. Concretament, des del mo-
ment que l’any 1954 havia estat proclamat president de la Generalitat a l’exili en una sessió 
celebrada a Mèxic de la qual, justament, Dalmau Costa, l’antic majordom del Parlament 
de Catalunya, en fou novament mestre de cerimònies. Entre 1954 i 1977 el president de la 
Generalitat havia lluitat contra l’oblit de la institució que representava des d’una petita pro-
pietat rural de la Lorena francesa, en un exili que ha estat explicat en abundosa literatura.

També s’ha dit que en aquests anys d’expatriat a França, Tarradellas va beure dels referents 
gals —els quals tant admirava, altrament— per configurar un gust i una devoció pel protocol 
oficial que serien molt distintius. Aquesta interpretació és inexacta perquè el Tarradellas que 
es veu obligat a fugir acabada la Guerra Civil era un personatge que, des que tingué ús de 
raó, va estar profundament sensibilitzat per tots aquells elements vinculats a les maneres, a 
la indumentària, a la representació i, en definitiva, a la projecció pública de les personalitats i 
les institucions polítiques, especialment les del seu país. I per això seria massa simple pensar 
que fou una ventada francesa o la simple imatge del general De Gaulle allò que despertaria 
en Tarradellas un interès sobtat pel protocol oficial.

En tot cas, és cert que la vida a França —en genèric— va deixar una petja importantíssima 
en un Tarradellas que ja admirava aquest país des dels temps en què havia viatjat per Europa 
per raons professionals. Més endavant, el català es va declarar públicament un admirador 
de De Gaulle a qui, entre d’altres coses, l’unia la circumstància familiar que els dos havien 
estat pares d’una nena amb síndrome de Down, respectivament. I tenint en compte que ell 
mateix deia que a la vida només havia tingut dues obsessions:  la seva filla Montserrat i la 
política, s’entén que la connexió amb el general francès anés una mica més enllà d’una sinto-
nia ideològica. Tarradellas es definia així en relació al seu homòleg francès: Sempre he estat 
gaullista perquè sóc pobre i d’esquerres. A França, els antigaullistes eren la gent de dretes. 
Si en alguna cosa d’ell em fixava contínuament, és que posava França per damunt de tot. 
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Abans que tot, jo sempre hi he posat Catalunya. He de reconèixer, però, que va perdre una 
part de les meves simpaties quan va anar a visitar Franco328. 

Potser, el millor anàlisi comparatiu des d’un punt de vista personal entre Tarradellas i De 
Gaulle el va fer un dels seus col·laboradors més propers i artífex de l’Operació Retorn, l’em-
presari Manuel Ortínez, a les memòries que va publicar l’any 1993. En el quadre següent 
mostrem de manera sintètica les analogies que Ortínez va veure entre els dos dignataris, tal 
com ho va plasmar en un capítol específic de l’esmentada monografia:

Elements Charles De Gaulle (1890-1970) Josep Tarradellas (1899-1988)

el físic gran estatura i presència

activitat actius políticament fins una edat avançada

caràcter ciclotímics, alternen moments de gran il·lusió amb profundes depressions

formació els manquen coneixements d’economia

escriptura redacta les seves memòries deixa el seu arxiu a Poblet 
perquè ho facin d’altres

oratòria gran facilitat poques habilitats

hàbits conversar per telèfon de manera privada

hàbits prendre el te i oferir-lo als convidats 

hàbits obsessió per la lectura de la premsa diària

el menjar tenen un robuste appétit i mostren gran interès per la gastronomia

proclames el “Ja sóc aquí” s’inspira directament en el “Je vous 
ais compris” de De Gaulle als algerians

assessors ambdós compten amb un equip de consellers, 
especialment per tractar els temes d’economia

govern presidencialista presidencialista en les formes, 
però respecte pels partits

epistolari redacció clara i directa redacció feixuga i difícil d’interpretar

populisme senten autèntica debilitat per la popularitat i els banys de masses

Font: Elaboració pròpia a partir de ORTÍNEZ, M. Una vida entre burgesos. Memòri-
es. Barcelona: Edicions 62, 1993, pàg. 195-201.

El periodista Esteve Riambau, en el seu llibre sobre Francesc Galmés, afegeix més elements 
a l’analogia Tarradellas - De Gaulle: Aquest tarannà, el seu aspecte físic i el fet d’haver 

328 MARTÍ, P. Josep Tarradellas. 1899-1988. Barcelona: Fundació Josep Irla, 2010, pàg. 77-78.
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residit a França durant l’exili van facilitar les comparacions del president amb el general 
Charles De Gaulle. Ortínez i Bricall, en les seves respectives memòries, subratllen aquest 
paral·lelisme, i el catedràtic Jorge de Esteban matisaria el perfil com «un De Gaulle pa-
gès». «Si Tarradellas neix a Lille és De Gaulle, i si De Gaulle hagués nascut a Cervelló 
hauria sigut Tarradellas», ironitza ara Bricall329.

A la seva monografia sobre el president Tarradellas el periodista Oriol Malló fa una anàlisi 
exhaustiva, des del punt de vista ideològic, de la influència política de De Gaulle sobre el 
de Cervelló. Malló afirma que fou durant els anys de retir a Sant-Martin-le-Beau que es va 
anar gestant la imatge gaullista de Tarradellas, és a dir, la d’una gran personalitat que espera 
el seu moment per fer un gest d’autoritat i redreçar la situació: per això, amics i enemics 
tendiran a dir que Tarradellas s’assembla a De Gaulle. I la veritat és que, s’hi assemblés 
o no, Tarradellas tenia envers a De Gaulle una admiració incondicional fruit del seu exili 
francès, privilegiada talaia que li permetia de seguir la política hexagonal amb autèntica, 
si bé secreta, passió, car les seves veritables inclinacions només les explicava als pròxims 
i als íntims330. 

Bona mostra del seguiment que feia de l’actualitat política del seu país d’acollida es l’in-
gent epistolari que es conserva, d’on en destaquen llargues missives al seu secretari Lluís 
Gausachs331 i a multitud de personalitats. Ara bé, com era habitual en ell, a Tarradellas el 
fascinaven les  formes que el general francès emprava per aconseguir els seus objectius polí-
tics, com ho demostren aquestes paraules extretes per Malló d’una carta del 1958 enviada al 
polític republicà Víctor Torres: Per damunt de les seves febleses o els seus errors és evident 
que França és un gran i molt gran país en tots els ordres. El General De Gaulle ha actuat, i 
actua fins ara, d’una forma que jo crec francament que és una constant lliçó per tots aquells 
que volem per al nostre poble un demà millor. Però de tot el que ha succeït el que més em va 
interessar no fou el que feia o deia el General De Gaulle sinó com ho feia i com ho deia332. 
En aquest punt, cal esmentar la monografia del polític Josep Benet, que lliurà una cruenta 
lluita personal amb Tarradellas, en la que posava en dubte el seu suposat interès per la polí-
tica francesa a partir de declaracions que el president feu a la premsa catalana poc abans del 
seu retorn. Certament, Tarradellas deia que no li interessava el més mínim l’actualitat del seu 
país d’acollida i que només ho feu durant l’època del General De Gaulle333. 

Per altra banda, des de Catalunya, els cronistes de la història recent del país atribueixen la 
sensibilitat estètica i el saber estar de Tarradellas als seus anys al costat de Francesc Macià. 

329 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 82.
330 MALLÓ, O. Tarradellas: un segle de catalanisme. Barcelona: Planeta, 2003, pàg. 253-254.
331 RENYER, J. Lluís Gausachs i Ramon: Patriota republicà i secretari del president Tarradellas (1954-1977). 

Lleida: Pagès Editoris, 2015.
332 MALLÓ, O. (2003). Op. cit., pàg. 262.
333 BENET, J. El president Tarradellas en els seus textos (1954-1988). Barcelona: Empúries, 1992, pàg. 607.



219

El periodista Carlos Sentís, per exemple, deia que el polític de Cervelló havia heretat del 
primer president de la Generalitat republicana el sentit estètic i l’etiqueta334. Creiem que 
aquesta afirmació és un tòpic que no per repetit ha de ser cert. Com hem vist al primer capítol 
d’aquesta tesi, el Macià president de Catalunya va convertir-se en una referència nacional 
de l’elegància i del bon gust, una imatge que va irradiar a través de la premsa i presencial-
ment per tot el país. De ben segur que aquestes qualitats van impactar positivament en el 
jove Tarradellas, però creiem que la llavor de Macià es plantava en un terreny abonat ja que 
l’aspecte del que havia d’esdevenir secretari personal del president fou impecable des del 
primer moment, és a dir, no hi va haver una evolució en la seva imatge conseqüència de la 
proximitat amb el seu mentor. Tarradellas va evolucionar moltíssim políticament durant la 
República, però som de l’opinió que el seu interès per les formes i la indumentària eren ben 
genuïns. El mateix Sentís diu que el polític de Cervelló era un home del seu temps: volia que 
els homes que l’anessin a veure portessin corbata i que les secretàries duguessin faldilles; 
encara que la seva dona, Antonieta, anava en pantalons quan conduïa el seu utilitari per 
anar a comprar335.

Tornant a França, hem de dir que a l’exili la família Tarradellas —inclosos els pares d’ell— 
va adquirir una finca rural en un enclavament entre el riu Loira i un dels seus afluents. El 
nom de la propietat ha passat a formar part de la història de Catalunya: és el cèlebre Clos 
Mosny. Durant anys, com a medi de subsistència i com a retorn a les seves arrels, els de 
Cervelló es van dedicar a la producció vitivinícola. El contacte permanent amb productors, 
distribuïdors i clients van familiaritzar-los amb un sector, el de l’hostaleria francesa, que 
representava la punta de llança de la gastronomia occidental, tot i passar per hores baixes 
durant la postguerra. En poc temps, i mentre compaginava les seves activitats polítiques, 
Tarradellas es va convertir en un expert enòleg i gran coneixedor de la taula del país veí. 
Ja hem esmentat anteriorment a la biografia de Dalmau Costa, el majordom del Parlament 
de Catalunya, que quan aquest empordanès s’erigeix en el líder de la restauració mexicana 
durant els anys cinquanta i seixanta és també, a banda de les seves innegables qualitats pro-
fessionals, per l’ajuda que Tarradellas li brinda des de França.

Se sap que els catalans que van fugir del país després de la desfeta militar van haver de fer 
tots els papers de l’auca per sobreviure en la diàspora republicana, ja fos a l’Europa ame-
naçada pels feixismes i, posteriorment, destruïda per la guerra o a la pròspera Amèrica del 
Sud, on hi havia oportunitats però tot estava per fer. L’associació comercial Costa-Tarrade-
llas, fonamentada en una amistat i una confiança ben sòlides, és digna d’anàlisi. L’epistolari 
entre els dos amics i socis demostra que Tarradellas va exercir de delegat comercial del 
restaurant Ambassadeurs de Dalmau Costa durant els anys en què aquest es va convertir en 
un dels millors del continent americà, entre 1945 i 1970. El restaurador establert a Mèxic 

334 La Vanguardia, 1-10-2004, pàg. 31.
335 SENTÍS, C. I de sobte, Tarradellas. Barcelona: La Campana, 2002, pàg. 31. 
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era un bon coneixedor de la cuina i la matèria primera francesa, però en un moment en què 
les comunicacions entre els dos continents eren encara lentes i penoses, necessitava asse-
gurar-se molt bé de la qualitat de les trameses de productes que adquiria al país gal, ja que 
representaven una gran inversió de diners.

En una carta de febrer de 1947, Tarradellas explica a Costa que li envia el lot de llibres que 
li ha demanat anteriorment336. D’entre els títols ressenyats en destaca la Guia Michelin de 
1946; el Manuelle pratique de vinification et de conservation des vins, de Negre i Francot; 
el llibre Le Vin, de Philippe Malvezin; Le trésor gastronomique de France, de Curnonsky 
i Croze; els volums Cent façons d’acommoder les volailles, Cent façons d’acommoder les 
plats froids i Cent façons de préparer un plat en quelques minutes, tots de Mademoiselle 
Rose; i, finalment, Costa sol·licitava també el catàleg de parament de taula de la prestigiosa 
casa Christofle de París. En la mateixa missiva, Tarradellas explica les dificultats que té per 
trobar determinats llibres per la manca de paper i li proposa altres títols que poden ser de 
l’interès del seu amic: També he trobat uns atles, a gran format, que fan 50 per 36, molt ben 
editats i presentats. Són per regions vinícoles: n’he vistos quatre que comprenen: Touraine 
et Centre, Bourgogne, Champagne i Côtes du Rhône. (...) Hi ha belles fotografies, mapes de 
les regions, etc.

336 AMTM, Josep Tarradellas, Correspondència amb Dalmau Costa 20-2-1947.
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Portada de Le Vin, de Philippe Malvezin (1931). Un dels llibres que Tarradellas envia 
a Costa des de França.

Per copsar la magnitud dels negocis conjunts i el gust comú per la bona taula, hi ha una carta 
de l’any de 1950 de Dalmau a Josep on hi diu: Aprofitant un “trueque” que Mèxic ha fet amb 
França, acabo de rebre prop d’un miler de caixes de vins i xampanys francesos, vermuts i 
conyacs. He anat provant totes les classes de vins i hem acordat amb la Manolita [Emma, 
la seva dona] que no hi ha cap com aquell de Mosny que ens féreu provar. El recordem so-
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vint. (...) També recordem les excel·lències d’aquelles “rilletes d’oie” que vosaltres sabéreu 
preparar tan bé337.

Davant la bona marxa del restaurant Ambassadeurs, Costa vol proveir el seu celler, a qualse-
vol preu, amb el bo i millor de França, i l’ajuda que li presti Tarradellas serà inestimable, fins 
el punt que el de Cervelló es convertirà en un expert en enologia com el seu amic. L’empor-
danès escriu: Ara et voldria demanar un favor. M’han concedit un permís d’importació de 
vins i licors de França. A través de la Cambra de Comerç hem estat varis els favorescents. 
He subscrit trenta mil dòlars d’aquesta mercaderia. Preu posat a bodega meva, s’entén. 
Preu del valor de la mercaderia a França, més o menys, quinze mil dòlars. Tinc unes llistes 
de preus de vins de Bordeus i de Bourgogne i d’Alsàcia. He comprat ja una partida. Voldria, 
però, si fos possible, obtenir d’una casa seriosa de Bordeus i d’una altra de Dijon, llista 
de preus de vins de qualitat. També una d’Alsàcia. Tu creus que és molt difícil? S’entén: 
vi blanc, negre, any, marca i preu. Si tu creus que seria necessari enviar l’Enric a Dijon 
per informar-se, no reparis en despeses. Ho preferiria. A Bordeus ni hi tinc tant d’interès. 
Sóc un fervorós admirador dels vins de Bourgogne i tinc un gran interès en tenir el millor 
d’aquesta regió [els subratllats són seus]. 

I en aquesta mateixa carta obre el capítol dels negocis amb el vi que elaborava la família 
Tarradellas a Sain-Martin-le-Beau: Ara seria l’hora del Mosny. El farem conèixer a Mèxic. 
Envia’m sis etiquetes perquè ho haig de registrar a salubritat (Ministerio de Salubridad 
Nacional). Digues-me amb quin tipus d’ampolla ho enviaríeu car cal sol·licitar el permís 
enviant una mostra abans i amb les etiquetes vostres. (...) Quantes caixes me’n podreu ven-
dre? No m’interessa, com comprendràs, el preu. M’interessa saber el número de caixes, el 
contingut i el valor total per emplenar el formulari de la Cambra de Comerç338.

En els anys d’exili, doncs, Tarradellas va anar adquirint un gran coneixement de la cultura i 
la gastronomia franceses. Sempre s’ha dit que va passar autèntiques estretors econòmiques 
en més d’una ocasió, però caldria posar de manifest una altra circumstància també molt re-
petida: el president no prestava cap atenció als diners i, en matèria d’hostaleria, li volaven 
de les mans. Cada viatge a París i cada àpat que feia fora de casa eren una despesa molt ben 
associada al seu gust exquisit, però també a una inconsciència accentuada a l’hora d’admi-
nistrar els seus recursos. D’aquí el desgavell financer que va viure quan els seus ingressos 
cessaven o patien davallades. Ara bé, essent ja president oficial de la Generalitat a Barcelo-
na, solia rebre els elogis dels seus convidats per la bona taula amb què els solia obsequiava. 
Per exemple, a l’any 1978 Tarradellas va oferir un dinar al president del Gran Ducat de 
Luxemburg, en visita oficial a Barcelona. En acte de gratitud, el cònsol luxemburguès a Bar-
celona, Joan Dexeus, va escriure una carta a Tarradellas tot agraint les atencions dispensades 

337 AMTM, Josep Tarradellas, Correspondència amb Dalmau Costa, 27-7-1950.
338 AMTM, Josep Tarradellas, Correspondència amb Dalmau Costa, 6-2-1951.
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i lloant la qualitat de l’àpat que se’ls havia dispensat: Puc afegir que els fets han confirmat 
el que vaig tenir el valor d’afirmar amb anticipació: els menús de la Generalitat fan honor 
a la llarga experiència francesa339.

Segons Francesc Galmés, tècnic de protocol al servei de Tarradellas, a més de l’etiqueta, 
parava una especial atenció a la gastronomia. (...) Un dels èxits del president era que quan 
convidava algú, i sobretot quan era en petit comitè, i feien un sopar a la Casa dels Canonges, 
la gent en sortia encantada perquè era una barreja d’amabilitat, de saviesa i d’història340.

Però tornem altra vegada a recular en el temps per entendre una mica millor la relació entre 
Tarradellas, l’art de les formes, el cerimonial i, al capdavall, les habilitats d’algú que sabia 
estar. En el primer capítol d’aquesta recerca ja hem comentat les accions audaces que un 
conseller jove i desconegut porta a terme al sí del Govern de la Generalitat republicana en 
matèria d’organització d’actes i representació. Segons l’esmentada tesi doctoral de Joan 
Esculies, Tarradellas es brega en els anys que treballa de representant comercial de diverses 
marques estrangeres, fet que l’obliga a tractar amb tot tipus de clients, a conèixer en profun-
ditat els topants de la conducta humana i a adaptar-s’hi sense renunciar als seus objectius 
professionals. De ben segur que aquesta experiència va determinar el tarannà d’un polític 
que, per altra banda, confessava haver de fer sempre grans esforços per vèncer la seva ti-
midesa. Sigui com sigui, les fotografies familiars del Tarradellas adolescent ja revelen un 
jove de mirada altiva, posat senyorívol i abillament impecable. Una estampa que poc tenia a 
veure amb els seus orígens rurals i humils, dels quals tant se n’ha parlat, també.

Quan a l’any 1965 l’economista Josep Maria Bricall es presenta al Clos Mosny amb la inten-
ció de consultar els arxius de Tarradellas en motiu de la tesi doctoral que volia dur a terme, 
es troba amb una sorpresa que no esperava: el president ofereix una imatge imponent que 
no deixa ningú indiferent. D’aquella primera trobada Bricall recorda que Tenia una altura 
impressionant. Als seus seixanta-sis anys, tenia una gran presència física. (...) El meu únic 
objectiu era abocar-me com més aviat millor al treball de recerca en els arxius de l’amfitrió, 
però tothom m’havia advertit sobre les peculiaritats del seu tarannà. El president havia 
estat sempre un home amarat de les formalitats que reclamava tant la seva alta represen-
tativitat política com la seva refinada educació, confirmada en la solitud d’una de les més 
exquisides regions franceses341.

339 AMTM, Josep Tarradellas, Armari 15, Caixa 15, Expedient 12, Full 2.
340 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 80. 
341 BRICALL, J.M. Memòria d’un silenci. El govern Tarradellas (1977-1980): una certa manera de fer política. 

Barcelona: Random House Mondadori, 2003, pàg. 70.
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Josep Tarradellas, a l’esquerra, amb la seva família a Cervelló. AMTM, Fons Josep 
Tarradellas.

En resum, direm que el polític de Cervelló va demostrar des de ben jove una atenció pels as-
sumptes relatius a la representació del poder, però que aquesta inclinació va anar de la mà de 
la seva formació política i de les experiències que va haver de viure. De la mateixa manera 
que tenia una autèntica fal·lera col·leccionista de qualsevol document que passés per les se-
ves mans, hem de creure que tenia la mateixa capacitat d’aprenentatge i d’extreure lliçons de 
les situacions excepcionals de què va ser testimoni. A la fi, tot plegat va acabar conformant 
una personalitat que va saber emprar molt hàbilment aquests coneixements en benefici dels 
seus objectius ideològics i de la defensa dels interessos del seu país. I l’operació de retorn a 
Catalunya era una ocasió perfecta per posar en pràctica tota aquesta experiència acumulada.
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3.2.  
PERE PORTABELLA, MESTRE DE CERIMÒ-
NIES

Amb la mort del general Franco, el 20 de novembre de 1974, els moviments polítics, obrers 
i socials que havien lluitat contra la dictadura des de l’interior del país van incrementar la 
mobilització per forçar el canvi de règim que feia tants anys que s’esperava. Cadascú, des 
de la seva posició, conformava allò que prengué el nom d’antifranquisme. Eren institucions 
clandestines (sindicats i partits polítics) i d’altres de legals (associacions i entitats de tota 
mena) on una majoria de gent jove que no havia viscut la guerra apostava per la instauració 
d’una democràcia i per la recuperació de les llibertats individuals i col·lectives342. Com ja 
s’ha dit manta vegades, pels protagonismes d’aquesta lluita, el president Tarradellas era un 
perfecte desconegut.

Per la seva part, Tarradellas seguia de manera molt directa l’actualitat del què s’esdevenia 
a Catalunya, ja fos per mitjà de la premsa nacional o internacional, o pels nombrosos infor-
madors que tenia dins i fora del país. Malgrat que el gruix de la població estava poc o gens 
assabentat de la seva existència i de la seva tasca incansable per mantenir viva la institució 
de la Generalitat a l’exili, els partits polítics clandestins sí que el tenien en ment i sabien 
que, els agradés o no, era un aspecte que formava part de la seva agenda i que no el podien 
menystenir. Explica l’historiador Jaume Sobrequés que poc després de la mort del dictador 
es va crear el Consell de Forces Polítiques de Catalunya com a resposta a l’immobilisme del 
primer govern de la Monarquia, dirigit per Carlos Arias Navarro. (...) El Consell aplegava 
un ventall molt ampli de les forces polítiques de l’oposició (...) i tenia un programa bastant 
precís d’allò que havia de ser el futur polític de Catalunya: formació d’un govern provi-
sional de la Generalitat que havia d’assumir el govern de Catalunya amb uns poders basat 
en els principis i les institucions continguts a l’Estatut d’autonomia de 1932343. Aquesta 
primera condició passava inevitablement per contactar Tarradellas.

Una representació del Consell es va reunir per primera vegada amb el president a l’exili 
a París l’abril de 1976. L’heterogeneïtat de les opcions ideològiques del Consell i la per-
sonalitat dels seus líders, juntament amb la de Tarradellas, no van fer fàcils les converses, 
malgrat que tots perseguien un objectiu comú. En tot cas, aquest objectiu fou referendat a 

342 BURILLO, L.; GRAUPERA, I. Històries de vida. Fonts orals de la lluita obrera i l’antifranquisme al Baix 
Llobregat. Cornellà de Llobregat: Fundació Utopia, 2008.

343 SOBREQUÉS, J. La fi del silenci. La recuperació de la Generalitat i el retorn de Tarradellas. Barcelona: 
Editorial Base, 2002, pàg. 15-16.



226

les eleccions generals del juny de 1977 i no era cap altre que el recuperar l’autogovern de 
Catalunya, però, en principi, els partits catalans no tenien massa clar què fer amb el president 
Tarradellas. De la seva part, el Govern de Suárez va veure en el polític exiliat una sortida a 
l’atzucac que es podia presentar en la negociació amb els partits d’esquerres catalans, en-
fortits després de l’esmentada cita electoral. És per això que des de Madrid es van prestar a 
escoltar què els havia de dir l’ancià president i quin benefici en podien treure per esquivar 
les demandes dels partits i resoldre l’anomenat “problema catalán”. El fet és que el viatge de 
Tarradellas a Madrid es va fer sense el coneixement d’aquests partits i, quan se n’assabenta-
ren, es trobaren amb què ja era massa tard per reaccionar.

Mentrestant, un dels esdeveniments importants des del punt de vista de la recuperació dels 
símbols democràtics del període republicà fou la constitució de l’Assemblea de Parlamen-
taris de Catalunya, just després de les eleccions del 15 de juny de 1977. El dissabte 25 de 
juny, doncs, es va celebrar la sessió constitutiva de la citada assemblea; el lloc escollit per a 
tal efecte, com no podia ser de cap altra manera, va ser el saló de sessions del Parlament de 
Catalunya, que havia estat tancat des de l’any 1938344. 

El cèlebre viatge secret a Madrid del president Tarradellas va tenir lloc només dos dies 
després de la reobertura del Parlament. Com és sabut, durant l’expedició va haver molts 
moments en els què les formes, els gestos i els símbols foren determinants, tot i que Tarra-
dellas hi anava gairebé d’incògnit. L’anècdota del Tarradellas optimista després de la reunió 
fallida amb Suárez del 27 de juny ha estat repetida centenars de vegades, però els documents 
demostren que un dels punts que van generar més debat en aquella trobada fou, precisament, 
el del tractament protocol·lari del president de la Generalitat. A l’acta de la trobada que Ta-
rradellas va tenir amb la Comissió Permanent de Parlamentaris Catalans a l’Hotel Sheraton 
de París el 7 de juliol per explicar-los, per primera vegada, el contingut de les converses 
amb Suárez i el Rei, el president va dir: La primera discussió seriosa fou quan no vaig 
acceptar que en el comunicat es parlés de D. Josep Tarradellas. De cap de les maneres no 
volien que es publiqués el nom de President de la Generalitat. Jo no admetia que es parlés 
de Josep Tarradellas. Finalment, els uns i els altres arribàrem a un acord. Que es parlés de 

344 En aquest sentit, les imatges del Parlament clausurat que Pere Portabella va filmar poc després de la mort de 
Franco per la seva pel·lícula Informe General (1976) són d’allò més impactants: la cambra, buida, amb els 
escons i la mesa presidencial plens de pols, surt de la foscor en encendre’s una a una les grans aranyes que n’il-
luminaven l’interior. Explica Portabella que per aconseguir aquestes preses va presentar-se al Palau del parc de 
la Ciutadella, aleshores Museu d’Art Modern, juntament amb l’equip d’una televisió sueca que havia obtingut 
el permís per filmar la col·lecció de pintures exposades. No obstant això, el director de cinema tenia ben clar 
a què anava, així que, tot fent-se l’orni, va preguntar a un conservador que anava en bata blanca: “Escolti, 
aquí hi ha un auditori, oi?”. L’home li va respondre vagament però afirmativa, indecisió que ell va aprofitar 
per demanar-los prendre uns plans del seu interior, cosa que va aconseguir. Va ser un moment d’una emoció 
enorme, recorda. L’audàcia del cineasta va permetre immortalitzar un saló de sessions abandonat i brut, símbol 
de la paràlisi democràtica que representava el franquisme. Aquest metratge va ser inclòs al film esmentat i 
representa un document excepcional de la història de les institucions polítiques catalanes. [Entrevista personal 
del 8-11-2016].
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l’Honorable Josep Tarradellas. Si el Govern no acceptava el nom de Generalitat, Catalunya 
comprenia que l’Honorable vol dir el President de la mateixa345. Una vegada més, l’astúcia 
del personatge va permetre sortir de l’atzucac en què es trobava amb els seus interlocutors 
sense renunciar a la dignitat del seu càrrec i sense oblidar, al capdavall, a qui representava.

En aquella mateixa trobada, una intervenció de Jordi Pujol demostra fins a quin punt també 
sintonitzava amb la sensibilitat de Tarradellas pels símbols i les representacions: Cal re-
conèixer que hi ha un fet eminentment positiu com és el de que el comunicat reprodueixi la 
paraula Generalitat. Hi ha en tots aquests aspectes una litúrgia, una representació, que cal 
respectar, però en realitat hi ha tres fets irreversibles: que el Cap de l’Estat s’ha entrevistat 
amb el President de la Generalitat, que per dues vegades ho ha fet amb el Cap del Govern 
espanyol, i que el Ministre de Governació ha anat al domicili del President de la Generali-
tat a visitar-lo346. Una estona més tard, Tarradellas recordava als seus col·legues dels partits 
polítics la necessitat d’actuar amb determinació i formalitat: La Generalitat i Catalunya han 
obtingut un èxit a Madrid entre tots els partits per la manera seriosa d’actuar. Tots ens volen 
ajudar i estic convençut que ho faran si amb les nostres decisions no els posem en una situa-
ció difícil. Hem de donar sempre una imatge seriosa de Catalunya i de nosaltres mateixos, i 
tenir en compte les possibilitats del Govern347.

El resultat principal d’aquesta reunió va ser l’acceptació per part dels partits catalans d’una 
negociació a tres bandes i de la preparació del que els historiadors han anomenat “operació 
retorn” o “operació Tarradellas”, una estratègia basada en fer possible el restabliment de la 
Generalitat de Catalunya amb caràcter provisional sota la presidència de Josep Tarradellas, 
el qual no havia deixat mai d’autoproclamar-se com el dipositari legítim de la institució des-
prés d’haver vetllat per la seva supervivència durant gairebé tot el franquisme. S’obria ales-
hores un període d’estira i arronsa entre les parts, i es desencadenava una de les discussions 
més polèmiques de tot el procés, la que s’ha identificat amb la frase “legitimitat històrica 
versus legitimitat democràtica”. No és objecte d’aquesta tesi analitzar aquestes vicissituds, 
però sí identificar els elements de representació del poder que traspua tot el procés.

A banda, doncs, del famós viatge a Madrid i la trobada aparentment fallida amb Suárez, esde-
veniments descrits àmpliament en altres recerques, és de l’interès de la present investigació 
la darrera cita que Tarradellas tingué a l’exili amb els polítics catalans: es tracta de la reunió 
que va tenir el 3 d’octubre de 1977 al Castellet de Perpinyà amb els caps dels partits amb 
representació parlamentària. Pràcticament tots els acords polítics ja estaven sancionats i ara 
només calia tractar a fons els elements organitzatius i protocol·laris del viatge de tornada. A 
la trobada hi foren presents Heribert Barrera Costa, Anton Cañellas Balcells, Carles Güell 

345 AMTM, Josep Tarradellas, Armari 22, Caixa 15, Carpeta 10.
346 Ibídem.
347 Ibídem.
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de Sentmenat, Antoni López Raimundo, Jordi Pujol Soley, Francesc Ramos Molins, Joan 
Reventós Carner, Carles Sentís Anfruns, Ramon Trias Fargas i Josep Verde Aldea.

Instantània de la reunió dels caps dels partits polítics amb Tarradellas a Perpinyà 
(3-10-1977). AFB.

Durant la conversa es va fer referència constant a elements protocol·laris relatius a la re-
presentació del nou poder autonòmic, la imatge del president i la manera en què s’havia de 
produir el retorn de Tarradellas al Palau de la Generalitat. Abans, però, havia de passar per 
Madrid i calia concretar les dates perquè no coincidís amb la visita oficial que el president 
de Mèxic feia a Espanya o, sense anar més lluny, amb l’efemèride de l’afusellament de 
Lluís Companys, ocorregut un 15 d’octubre. En un moment de la conversa, Carlos Sentís 
va preguntar a Tarradellas sobre el seu allotjament a la capital. Tarradellas, sense vacil·lar, 
va respondre: Al Palace, segons la tradició d’en Macià i en Companys348. Amb aquesta 
decisió, el president a l’exili tornava a recordar el vincle directe que ell simbolitzava amb 
la Generalitat republicana i els seus representants. Quan, arribat el 20 d’octubre, Tarradellas 
es va instal·lar al Palace de Madrid, el periodista Carles Sentís explica que ho va fer molt 

348 AMTM, Fons Tarradellas, Armari 10, Caixa 4, Expedient 8.
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cofoi: A Tarradellas li feia molta gràcia, això de tornar al Palace, que és on s’hostatjaven 
habitualment els parlamentaris catalans de la II República. Tornar al Palace, per a ell, que 
valorava extraordinàriament els símbols i el protocol, tenia un clar significat. Tornar-hi 
triomfant, és clar349.

Les intervencions dels presents incidiren en la necessitat de traçar un programa per la diada 
del retorn i per assignar l’organització a algú en concret. Tarradellas ho tenia clar: Efectiva-
ment, heu de ser vosaltres els organitzadors. Aleshores, el representant socialista, Francesc 
Ramos, va concretar una proposta que va ser acceptada per tots, la de traslladar el president 
acabat d’arribar d’El Prat a la Fira de Barcelona, que fos rebut per l’alcalde i altres autoritats 
a Montjuïc, i que es fes un desplaçament de Montjuïc al Palau de la Generalitat amb caràcter 
popular. El president va aplaudir la proposta: Em sembla molt bé la idea de l’amic Ramos. 
Dues etapes: l’oficial fins a Montjuïc; la popular, de Montjuïc a la Plaça de Sant Jaume. És 
ben cert que la gent no acceptaria que els qui han combatut la Generalitat anessin al davant 
de la comitiva. Més tard, Ramon Trias va especificar: La idea és: a l’aeroport rebem el presi-
dent els amics polítics; a Montjuïc, salutació d’alcaldes i governadors prèviament convidats 
ad hoc i, finalment, rebuda popular. Pel que fa l’organització, es va acordar que anés a càrrec 
dels mateixos que van estar al capdavant de la manifestació de l’11 de setembre de 1976. 
Això implicava al cineasta i membre de l’Assemblea de Catalunya, Pere Portabella, que al 
mateix temps era portaveu de la Comissió Permanent de l’Assemblea de Parlamentaris.

Segons un dels anomenats “homes del president”, l’economista Josep Maria Bricall, cap 
dels partits catalans, excepte ERC, van mostrar massa interès en col·laborar en els actes del 
dia del retorn. I hi afegeix: Tinc la impressió —potser falsa, però creïble, i amb això ja n’hi 
ha prou— que els responsables del moment i els partits parlamentaris van acordar una ruta 
de l’aeroport fins la plaça de Sant Jaume amb la convicció que no s’ompliria, que consti-
tuiria una lliçó per part d’ells contra el president. Si la gernació s’aplegava a l’avinguda 
Maria Cristina de Montjuïc com estava previst, suposaven que no s’ompliria el segon tram 
del recorregut fins al Palau de la Generalitat. Es van equivocar del tot350. Portabella és de la 
mateixa opinió: cap partit estava entusiasmat, anaven a que sortís gris351.

Tan bon punt els caps dels partits polítics van prendre la decisió —unànime— d’encoma-
nar a Portabella l’organització dels actes del dia del retorn de Tarradellas, van comunicar-li 
l’encàrrec en una reunió de la mateixa Comissió Permanent. Segons el propi Portabella, 
les raons per les quals van recórrer a la seva persona s’expliquen perquè era un activista 
independent, no militava ni havia militat mai a cap partit polític, havia estat al darrera 
de l’organització de la manifestació de l’11 de setembre de 1976 i, per tot plegat, podia 

349 SENTÍS, C. (2002). Op. cit., pàg. 135.
350 BRICALL, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 110.
351 Segons entrevista personal del 8-11-2016.
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conservar una equidistància molt necessària en un moment delicat d’estira i arronses entre 
les diferents formacions polítiques que havien obtingut representació parlamentària a les 
eleccions del juny de 1977. A més, tenia fama de barrut que no es deixava manipular, i 
això també jugava al seu favor. Per tot plegat, Portabella diu: jo vaig resoldre un problema 
polític352. Ara bé, a Tarradellas no li feia cap gràcia que un representant de l’Assemblea de 
Catalunya fos l’encarregat dels actes de la seva tornada perquè, com és sabut, l’Assemblea 
no tenia cap legitimitat pel de Cervelló ja que considerava que la política havia de ser feta 
exclusivament per polítics; probablement, però, tenia masses fronts oberts com per posar 
objeccions a la figura de Portabella i, al cap i a la fi, era una tasca de la qual se n’ocupaven 
els partits catalans.

Tenint en compte que no fou fins la reunió del 3 d’octubre a Perpinyà que es va prendre la 
decisió d’assignar l’organització de la tornada de Tarradellas a Portabella, i el dia finalment 
escollit per a tal efecte fou el 23 d’octubre, hem d’entendre que el director de cinema va te-
nir només tres setmanes de coll per coordinar tots els elements d’aquella diada tan especial. 
La feina era ingent i el termini molt curt, però el cineasta ho va veure clar: mentre que a la 
seva carrera artística els objectius principals eren la ruptura i la radicalitat, en aquesta ocasió 
es tractava de interferir el mínim en els esdeveniments: Vaig voler deixar que els subjectes 
fossin el president i la gent, que per a mi és la decisió natural que ha de tenir un director de 
cinema. Aquesta va ser la base de tota la seqüència353. Anys després, en unes declaracions 
fetes a un programa televisiu sobre l’operació retorn, Portabella hi afegia: Jo volia que fos 
una arribada en un ambient molt democràtic, sobretot recolzat per la gent que hi havia allà, 
trencant amb qualsevol cosa que s’assemblés als rituals i la litúrgia del poder en una dicta-
dura: els cotxes negres, tapats, molta policia, motoristes...354.

Amb tota la diligència, doncs, Pere Portabella es va posar a treballar per idear i coordinar un 
esdeveniment que havia de ser històric; sense pensar-s’ho dues vegades, i amb una audàcia 
considerable, va demanar que li fos cedit un espai del mateix Palau de la Generalitat amb 
els mitjans materials i els recursos humans necessaris per donar ordre a un munt d’elements 
tècnics, protocol·laris, escenogràfics, logístics, de seguretat, i un llarg etcètera de condicio-
nants. Les autoritats provincials li van cedir un dels despatxos adjacents al Saló de Sant Jordi 
i van posar a la seva disposició tot el personal tècnic i administratiu que li fos necessari. 
Segons Portabella, el diputat Jacinto Ballesté, que havia estat mà dreta de Samaranch fins 
aquell mateix any 1977, va procurar al seu hoste tot allò que va necessitar per organitzar 
l’arribada del president de la Generalitat i sempre va posar facilitats. Els poders del règim 
dictatorial a Barcelona encara estaven actius i, de manera significativa, es van posar imme-
diatament al servei de l’operació retorn (entre d’altres raons perquè havia estat avalada pel 

352 Ibídem.
353 Ibídem.
354 Operació Tarradellas: trama d’un retorn. Montserrat Besses (dir.). Televisió de Catalunya, 2002, 23’40’’.
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Rei i pel president del Govern, Adolfo Suárez). Ho pot demostrar el detall que rememora el 
propi director de cinema: i aleshores, tant bon punt ens vam posar a la feina, si jo trucava a 
qualsevol autoritat de la ciutat, automàticament es posava al telèfon el seu màxim represen-
tant. En cap moment jo vaig ser presentat a ningú355.

El cineasta afirma que en aquells anys no tenia cap interès per la figura del president exiliat i 
que, malgrat que va arribar a travessar la frontera clandestinament per anar a un congrés dels 
comunistes de Budapest, mai se li havia passat pel cap anar a veure a Tarradellas a Saint-
Martin-le-Beau. Això no obsta que, arribat el moment, Portabella es desplacés finalment a 
París per conèixer el titular de la Generalitat restaurada i presentar-li el seu pla de treball pel 
dia del retorn a Catalunya, en compliment de l’encàrrec que havia rebut per part dels partits 
polítics catalans amb representació parlamentària.

Aleshores, pocs dies abans de la data del retorn, el director de cinema va viatjar fins a la 
capital francesa per explicar a Tarradellas el projecte. Portabella sabia que es presentava 
davant del president per primera vegada amb tota la càrrega política que simbolitzava haver 
estat un dels artífexs de l’Assemblea de Catalunya, una de les institucions contra les quals el 
de Cervelló havia blasmat repetidament en escrits i declaracions, com hem dit. El cineasta, 
coneixedor per ascendent familiar de les normes bàsiques d’etiqueta, es va presentar molt 
ben vestit davant del seu hoste. L’anècdota ha estat explicada diverses vegades i, en les 
seves pròpies paraules, diu així: vam quedar a l’Hotel Crillon de la Place de la Concorde 
per explicar-li-ho tot. Jo no duia mai corbata però aquell dia me’n vaig posar una molt 
ben escollida. (...) Vaig entrar al vestíbul i em van fer passar a una suite. Hi havia els seus 
homes, en Romà Planas i uns quants més. Em quedo sol, entra ell, m’aixeco, se m’acosta 
amb un somriure, m’agafa la corbata i em diu: «Porteu una corbata molt bonica». I jo: «Us 
agrada? A mi també m’agrada molt». Va ser el primer diàleg que vam tenir!356. Portabella ja 
sabia quines eren les preferències i les debilitats del president perquè n’havia sentit a parlar 
moltes vegades a qui el coneixien i el tractaven regularment.

La reunió preparatòria del retorn es va desenvolupar amb tota normalitat, segons explica 
Portabella, i Tarradellas es va mostrar molt cordial i interessat en les explicacions del seu 
convidat. Un dels principals esculls de tot el programa, però, fou la intenció que tenia el 
Govern de Madrid de designar un representant que acompanyés Tarradellas en l’arribada a 
Catalunya. Davant d’aquest extrem Portabella li ho va dir clar:

355 Segons entrevista personal del 8-11-2016.
356 Ibídem.
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 —President, això és una tragèdia i si això és així jo plego.

—Un moment — va respondre Tarradellas. Va sortir de la cambra i al cap de cinc minuts va 
tornar. —Ja està resolt — va dir. Havia trucat a en Martín Villa i li havia dit el mateix que 
jo: que si venia algú de Madrid ell no tornava.

En aquella reunió, Tarradellas no va posar cap objecció al pla traçat per Portabella. És més, 
en alguns moments al polític se li humitejaven els ulls de l’emoció que sentia en imaginar-se 
els esdeveniments i la culminació dels anhels de mitja vida a l’exili. Finalment, Portabella 
li va explicar quins discursos hauria de fer i altres detalls de la diada. Segons les paraules 
del director de cinema, aquesta va ser una trobada molt amigable entre dues persones que, 
malgrat tenir posicionaments diferents, van entendre’s i van respectar-se mútuament.

Plànol de l’aeroport elaborat amb motiu de l’operació de retorn de Josep Tarradellas 
(octubre 1977). AGDB, Majordomia i Cerimonial, S430, Exp. 217A.

No hi va haver pressupost ni topall de despesa, però tampoc objeccions ni rèpliques per part 
dels dirigents o el personal de la Diputació que, pel seu recent passat franquista, podien ha-
ver optat per la passivitat, la indiferència o, pitjor, la resistència. La consigna era que el cost 
del dispositiu fos assumit per les diferents administracions implicades i no per aportacions 
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populars o donacions d’entitats civils. Portabella elogia la predisposició que el diputat Ja-
cinto Ballesté, a la Diputació, i Josep Maria Socías Humbert, a l’alcaldia de Barcelona, van 
mostrar en tot moment per tal que l’esdeveniment del dia 23 fos un èxit. Pel que fa l’oficina 
de protocol de la Diputació, amb Lizcano de la Rosa, Galmés i Rancé, no van col·laborar 
amb Portabella perquè, com diu Rancé: no era necessari. Portabella era un director de ci-
nema i va organitzar un espectacle que no tenia a veure amb el protocol. El més important 
d’aquella diada era que Tarradellas posés els peus al Palau de la Generalitat i això és el 
que es va fer. Nosaltres només havíem d’organitzar tot allò que passés portes endins: la re-
buda de la secció dels mossos, la contenció del públic de la plaça Sant Jaume i l’habilitació 
dels centenars de convidats al Saló de Sant Jordi. On sí que vam tenir feina va ser a l’en-
demà amb la presa de possessió davant del president del Govern espanyol, Adolfo Suárez357.

Plànol de l’espai de Montjuïc destinat a la rebuda de les autoritats a Tarradellas 
(octubre 1977). AGDB, Majordomia i Cerimonial, S430, Exp. 217B.

Durant aquells pocs dies, Portabella va rebre un allau de peticions d’entitats, associacions, 
institucions públiques i privades, i tota mena de col·lectius per formar part dels actes de 
rebuda del president, ja fos com a públic o com a partícip directe. La major part de les 
propostes no es van poder tenir en compte perquè, o bé excedien les possibilitats dels actes 

357 Entrevista personal del 15-11-2016.
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organitzats, o bé no es podien atendre totes. De fet, i simplificant molt, l’únic acte autèntica-
ment popular que es va celebrar va ser l’aplec de tres mil cantaires que, sota la direcció del 
carismàtic Oriol Martorell, van entonar Els Segadors a l’arribada de Tarradellas a Montjuïc. 
Aquest acte permetia donar veu, mai millor dit, al poble de Catalunya i entroncava amb la 
tradició associativa i obrera del moviment coral del país, una manera encertada de represen-
tar tot el seu espectre social.

Portabella explica, amb la perspectiva que dóna el pas del temps, que al cap i a la fi no hi havia 
tanta feina, ja que el més complicat era coordinar-se amb tots els actors implicats. Això vol dir 
que, seguint l’ordre del recorregut del president, era necessari entendre’s amb els serveis de 
protocol i de seguretat de l’aeroport d’El Prat; calia cooperar amb les forces de seguretat per 
assegurar la ruta fins la capital; es feia imprescindible muntar un servei d’ordre a Montjuïc per 
evitar allaus sobre el president; era important que un cordó de mossos d’esquadra protegís el 
vehicle presidencial descobert al seu pas per la Gran Via; i calia controlar l’aforament de la 
Plaça Sant Jaume per raons de seguretat.

Una de les reunions més transcendents ens les que Portabella va participar va ser la que 
havia de servir per organitzar tot el dispositiu de seguretat. El governador civil de la provín-
cia, Salvador Sánchez-Terán Hernández, va convocar els comandaments de tots els cossos 
i forces policials a una reunió a la seu del Govern civil per posar-se d’acord amb Pere Por-
tabella. Els caps dels diferents cossos de seguretat tenien una percepció molt acusada del 
risc de l’operació, tenint en compte les circumstàncies polítiques del moment, els brots de 
violència que s’estaven produint a Madrid i l’activitat creixent de les bandes terroristes ETA 
i GRAPO. Portabella va presentar-se sol a la trobada: hi havia totes les forces, allà. Però tot 
ple, estava tot ple. I jo, assegudet a allà. Va ser molt divertit. Els comandaments van mostrar 
les seves reserves davant de la intenció de Portabella de fer anar a Tarradellas en un cotxe 
descobert en el recorregut pel centre de Barcelona. Era una imprudència, deien. El cineas-
ta els va respondre amb una frase que ha fet fortuna en les diverses narracions publicades 
d’aquell esdeveniment: La mejor garantia de seguridad del presidente será la gente que irá 
a recibirlo. De eso respondo yo358.

La il·luminació de la plaça Sant Jaume, encarregada a la casa Orfea, va ser la despesa més 
cara de tots els actes organitzats aleshores, i fou assumida per l’Ajuntament. El Portabella 
cineasta va destinar-hi els màxims esforços tècnics per tal que la llum fos homogènia i 
equilibrada a tot el recinte i no només a la façana del Palau de la Generalitat. L’objectiu era 
evitar un sol punt de llum al balcó presidencial i aconseguir que tota la plaça fos il·luminada 
com un plató. Per altra banda, el director de cinema va ordenar que els focus s’encenguessin 

358 Ibídem.
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de dia perquè la transició cap a la foscor ambiental causada per la posta de sol fos el més 
gradual possible.

Pel periodista Sentís, Portabella va executar l’encàrrec que se li havia assignat amb mà de 
mestre perquè va aconseguir que Tarradellas arribés a Barcelona envoltat d’una litúrgia que 
li permetés cultivar el gest a la manera com ho havia fet Macià. Per això, era important que 
el president no arribés a Barcelona amb un avió qualsevol com un passatger anònim, sinó 
que es muntés una operació que remarqués l’excepcionalitat de l’acte359.

359 SENTÍS, C. (2002). Op. cit., pàg. 141.
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3.2.1. EL DIA DEL RETORN

Tarradellas saluda a la sortida de l’avió “Ciutat de Maó” que l’ha portat de Madrid a 
Barcelona. AFB1-001.
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Tal com s’havia acordat, doncs, Josep Tarradellas va fer una curta estada a Madrid abans 
d’agafar l’avió que, a la fi, el duria a Barcelona trenta-vuit anys després d’haver-ne hagut 
de marxar per l’avanç de les tropes franquistes. La crònica del viatge ha estat redactada en 
múltiples publicacions, de tal manera que els entrevistats per aquesta recerca, senyors Bri-
call, Galmés i Portabella, repeteixen els mateixos passatges que ja han estat publicats. Això 
pot tenir dues motivacions: que en la diada de retorn no s’esdevinguessin altres fets que els 
que ja s’expliquen o que els seus testimonis només recordin allò que ha estat escrit a partir 
de les seves pròpies paraules i que ells han llegit múltiples vegades. Aquesta és una de les 
limitacions clàssiques de tota recerca en història contemporània: que la memòria es confon-
gui amb el document històric i, al final, el discurs esdevingui condicionat per la publicació 
i no pel record.

Sigui com sigui, i amb la intenció de no repetir el mateix relat, hem cregut adient resumir la 
seqüència dels fets d’aquell 23 d’octubre de 1977 en una relació cronològica. És la següent:

Hora Ubicació Fets

16:15 Aeroport de 
Madrid-Barajas

S’enlaira l’avió que ha de dur a Tarradellas a Barcelona. La 
sortida s’ha endarrerit tres quarts d’hora degut a una falsa 
amenaça de bomba. Un cop l’avió emprèn el vol, l’hostessa 
pronuncia les següents paraules per megafonia: “La tripulació 
d’aquest vol desitja a l’honorable senyor Josep Tarradellas i als 
seus il·lustres acompanyants un feliç viatge al País Català”.

17:00 Aeroport del Prat El DC-9 d’Iberia amb el president Tarradellas ja ha aterrat. Quan 
s’obre la comporta, el senador Pere Portabella puja a la cabina 
i pronuncia les següents paraules: “Honorable president de la 
Generalitat. El poble de Catalunya us està esperant. Quan vulgueu”. 
Tarradellas baixa i és rebut per les autoritats, els parlamentaris i una 
multitud enfervorida. A la mà porta el bastó de comandament de la 
Diputació de Barcelona. En un petit podi fa un primer discurs.

17:15 Aeroport del Prat Tarradellas puja al Dodge Dart negre que l’ha de dur a Barcelona. Abans, 
però, ordena a Portabella que pugi amb ell al vehicle: “Vós, amb mi!”.

17:45 Avinguda Maria 
Cristina

Arribada de la comitiva presidencial a l’escenari que s’ha habilitat 
davant de la font monumental de Montjuïc. La gentada omple 
l’avinguda de Maria Cristina fins la Plaça Espanya. L’alcalde de 
Barcelona, Josep Maria Socías Humbert, rep el president. Tarradellas 
pronuncia unes paraules davant de la gentada. Tres mil veus de 
diferents cors, dirigits per Oriol Martorell, canten Els Segadors.

Tarradellas torna al cotxe que l’ha dut fins aquí, acompanyat de la 
seva dona, de Pere Portabella, d’un mosso d’esquadra i del xofer.

18:10 Montjuïc-Gran 
Via/Urgell

El president canvia de cotxe. Puja a un Lincoln 
Continental convertible de color blau cel de l’any 1962. 
S’inicia el tram més massificat del recorregut.
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Hora Ubicació Fets

18:25 Gran Via/Urgell-
Plaça de Sant Jaume

El vehicle presidencial, escortat per una guàrdia de mossos d’esquadra 
a peu, motocicletes de la policia i una secció de la Guàrdia Urbana a 
cavall amb uniforme de gala, recorre els carrers del centre de la ciutat 
fins arribar a la Plaça de Sant Jaume. Una multitud ocupa les dues 
bandes del recorregut. La Gran Via ha estat guarnida amb banderes 
catalanes i unes feixes de senyeres cobreixen el tram a l’alçada dels 
arbres de manera que, en perspectiva, dóna l’efecte d’un envelat.

18:47 Palau de la 
Generalitat

El cotxe del president s’atura al lloc previst, prop de l’Ajuntament. 
Tarradellas baixa i recorre a peu els metres que el separen del 
Palau de la Generalitat mentre el públic l’aclama. En entrar a l’edifici 
governamental una companyia dels mossos d’esquadra li ret honors.

19:05 Palau de la 
Generalitat

Tarradellas surt al balcó acompanyat de la seva dona, 
Pere Portabella i els caps dels partits polítics

20:30 Casa dels Canonges Tarradellas i el seu seguici es retiren a la 
residència oficial per passar-hi la nit.

Font: elaboració pròpia

En l’apartat de les valoracions, Pere Portabella creu, gairebé quaranta anys després, que el 
millor actor que podia haver trobat per representar el paper d’un president a la seva pel·lí-
cula del retorn d’un president a l’exili fou el mateix Josep Tarradellas. En termes cinemato-
gràfics i artístics, el director ho especifica així: des del punt de vista de l’escola anglosaxona 
d’interpretació, la presència, el saber estar, l’actitud de Tarradellas eren perfectes. I, a més, 
psicològicament, estava tocat per l’esdeveniment, estava alienat i ho comunicava amb una 
força fantàstica, amb la mirada i amb tot360. 

Per altra banda, el matrimoni Tarradellas, com no podia ser d’una altra manera, va emo-
cionar-se profundament —la senyora Antònia plorava sense parar— i aquest sentiment fou 
compartit per gran part del públic aplegat per rebre’ls, un públic que, segons Portabella, 
va comportar-se amb total correcció, fins i tot en els moments més crítics, com els que 
tingueren lloc en la proximitat de la Plaça de Sant Jaume, quan els assistents a la desfilada 
s’abocaven damunt del cotxe presidencial, hi llançaven flors, cridaven proclames i tenien el 
president a tocar dels dits.

360 Entrevista personal del 8-11-2016.
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El vehicle de Josep Tarradellas s’obre pas entre la multitud aplegada a la Gran Via 
de Barcelona (23-10-1977).

En acabar els actes de la jornada i després de saludar tots els convidats del Saló de Sant Jordi, 
Tarradellas va retirar-se a la Casa dels Canonges, la que havia de ser la seva residència durant 
els tres anys que va durar el mandat. Portabella, entre d’altres, el va acompanyar fins la porta 
de la casa i el va informar de l’estat en què es trobaria el seu nou domicili. Tarradellas tenia 
curiositat per saber si encara hi havia el llit on va morir Macià, extrem que fou confirmat pel 
cineasta, el qual havia tingut el gest de visitar la Casa dels Canonges dies abans del retorn del 
president per supervisar-ne les dependències. A tall d’anècdota, Portabella el va alertar de l’es-
til singular de les reformes que hi va fer el matrimoni Samaranch i també de la que ell va ano-
menar “pitjor col·lecció de pintures de Sant Jordi del món”. Uns dies més tard, el president va 
retrobar-se amb Portabella i li digué amb posat seriós: ja teníeu raó, és una cosa realment...361.

Aquella tarda del 23 d’octubre de 1977 va ser d’una intensitat emocional extraordinària. 
Mentre que, com hem dit, els partits no van posar massa interès en l’èxit de l’esdeveniment, 
el poble de Catalunya, representat en els milers de persones que van omplir els vorals del 
trajecte presidencial, va respondre la crida d’una manera massiva, festiva i pacífica. De cop 
i volta, els desitjos de llibertat i democràcia dels catalans es personificaven en un polític exi-

361 Ibídem.
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liat gairebé desconegut fins aleshores que reivindicava la presidència de la Generalitat, una 
institució perduda en el temps que ara tornava a recobrar vida. Pere Portabella explica que, 
tant el dia que va filmar clandestinament el Parlament, com la tarda del retorn de Tarradellas 
foren, per ell, vivències inoblidables, i hi afegeix: totes aquestes qüestions, quan entres en el 
territori de les institucions, tenen una força evocadora molt gran362.

En un altre ordre de coses, el director de cinema reitera la predisposició que tothom va tenir 
per ajudar-lo a tirar endavant els actes de la diada del retorn i explica aquesta actitud per 
dues raons: d’una banda, pel convenciment que tothom tenia que un cop mort el dictador el 
franquisme no era possible; i de l’altra, per la consciència generalitzada d’estar participant 
d’un esdeveniment històric. Cal dir que, en una feliç coincidència històrica, Portabella va 
ser el màxim responsable de l’organització d’un acte polític multitudinari tal com ho havia 
estat Tarradellas més de quaranta anys enrere en la seva tasca com a conseller de Governació 
quan es va fer càrrec, per exemple, de la visita de Manuel Azaña a Barcelona o del retorn 
de Macià de Madrid amb l’Estatut definitiu. Pere Portabella no sabia que, fins a cert punt, 
estava exercint les mateixes funcions que Tarradellas en un moment determinat del període 
republicà fins que, amb motiu de la present recerca, li ho vam suggerir363.

Per Raúl Rancé, tècnic de protocol de la Diputació en aquell temps, els actes organitzats per 
Portabella no responien a l’esperit de la disciplina del protocol perquè no calia, ja que els 
esdeveniments d’aquella tarda eren eminentment populars i el protocol no era necessari, ni 
tan sols a Palau: el que necessitava el president Tarradellas era trepitjar una altra vegada el  
Palau de la Generalitat i poder  sortir al balcó364.

362 Ibídem.
363 Ibídem.
364 Entrevista personal del 15-11-2016.
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3.2.2. L’ENDEMÀ: LA PRESA DE POSSESSIÓ

L’endemà mateix de la tornada estava previst l’acte solemne de nomenament del president 
de la Generalitat per part del Cap del Govern espanyol, Adolfo Suárez, que delegava una 
petita part de les seves funcions en la figura republicana restablerta pel Reial Decret Llei 
41/1977 de 29 de setembre. Les negociacions per l’operació retorn havien aconseguit evitar 
la presència de membres del Govern de Madrid en la tornada de Tarradellas, quelcom que 
ni el president, ni els partits, ni els organitzadors dels actes festius del dia del retorn volien. 
L’assistència, doncs, de Suárez, el ministre de la Governació, Sánchez-Terán, i altres auto-
ritats de Madrid es va produir el dia de la presa de possessió de Tarradellas, entre d’altres 
raons, perquè en l’article quart del decret de restabliment així ho especificava: el nomena-
ment del president de la Generalitat es realitzarà per reial decret, a proposta del president 
del Govern365.

Invitació a l’acte de presa de possessió de Josep Tarradellas com a presi-
dent de la Generalitat. Se’n van repartir gairebé dues mil (24-10-1977).  
AGDB, Majordomia i Cerimonial, S430.

Durant la dictadura els actes de presa de possessió dels presidents provincials se celebraven 
al Saló Daurat, però en aquesta ocasió, en tractar-se d’un esdeveniment històric que, a més, 
congregava un nombre molt alt d’autoritats i de convidats, els organitzadors no van dubtar 
gens en habilitar el Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat per a tal efecte. Hi foren 
presents, doncs, a banda de Suárez, Rodolfo Martín Villa, ministre de l’Interior; Manuel Ji-
ménez de Parga, ministre de Treball; Salvador Sánchez-Terán, assessor del president Suárez; 
els Governadors Civils de Catalunya; els presidents de les Diputacions de Tarragona, Lleida 

365 Espanya. Decret-llei 41/1977 del cap de l’Estat sobre el restabliment provisional de la Generalitat de Catalu-
nya. BOE núm. 238, 5-10-1977, pàg. 22047.
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i Girona; l’Assemblea de parlamentaris catalans i desenes autoritats polítiques, militars, 
judicials i locals. 

L’organització de l’acte, ara sí, va anar a càrrec de l’oficina de protocol de la Diputació de 
Barcelona i, pel què expliquen els tècnics Galmés i Rancé, va convertir-se en un autèntic 
trencaclosques perquè hi foren presents tot tipus d’autoritats polítiques i militars, tant del 
període de la dictadura com de les noves forces polítiques que havien obtingut representació 
parlamentària a partir de les eleccions del 15 de juny. El cerimonial oficial venia determinat 
per una circular redactada a Madrid que duia per títol Acta de toma de posesión del hono-
rable Sr. Josep Tarradellas, como presidente de la Generalitat de Catalunya y presidente 
de la Diputación Provincial de Barcelona366. L’esdeveniment estava pautat d’una manera 
semblant a les cerimònies de la Diputació franquista, però evitava fer referència a cap tipus 
de fórmula de jurament vinculada a l’antic règim, evidentment, ni a la religió. Els sis punts 
de l’acte eren els següents:

1. La presidència disposarà que, per part del Sr. Secretari es faci lectura de les dis-
posicions legals pertinents.

2. Lectura per part del Sr. Secretari dels preceptes esmentats.
3. Prestació de la fórmula del jurament.
4. Imposició dels distintius propis del càrrec.
5. Paraules del Sr. president de la Generalitat.
6. Paraules del Sr. president del Govern367.

El responsable de conduir l’acte, sancionar-lo i deixar-ne constància documental fou en Luis 
Sentís, que era el secretari general de la Diputació des de l’any 1968. La fórmula amb la 
que Tarradellas va prendre possessió del càrrec no fou un jurament, sinó una prometença. 
Textualment, deia: prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de Presidente de la Generalitat de Catalunya, con lealtad al Rey, respeto a los 
derechos de la persona y estricta observancia de la ley368. Després, Suárez va donar-li la 
vara de president de la Diputació i, alhora, voler imposar-li el medalló de la Generalitat de 
Catalunya que els membres del govern català van regalar a Macià el setembre de 1932, tal 
com expliquem al primer capítol d’aquest text. Com ha quedat reflectit a les gravacions te-
levisives i a les cròniques de premsa, ni Suárez ni ningú van saber obrir la tanca —”Lleva 
muchos años cerrado”, li va dir en Tarradellas tot fent broma— motiu pel qual el català va 
acabar agafant-lo amb la mà i, aixecant el braç, el va mostrar al públic congregat al Saló de 
Sant Jordi, que va respondre amb un gran aplaudiment.

366 AMTM, Josep Tarradellas, Armari 10, Caixa 5, Exp. 6, Full 2.
367 Ibídem.
368 AMTM, Josep Tarradellas, Armari 16, Caixa 10, Exp. 6.  
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L’acta del nomenament té la firma dels dos presidents, Suárez i Tarradellas, del secretari 
Sentís i els segells de la Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya, com a mos-
tra de la doble responsabilitat que assumia el de Cervelló en aquesta situació transitòria. Cal 
afegir que, finida la dictadura franquista i, amb ella, el nacionalcatolicisme, els símbols de 
la presa de possessió foren uns altres. Ja no hi havia crucifix, ni Bíblia, ni el bust de Franco. 
Ara bé, a manca d’un nou decret d’emblemes i símbols de l’Estat —no arribaria fins l’any 
1983—, una bandera espanyola amb l’escut imperial ben visible presidia l’acte al costat 
d’una de catalana; segurament, era la  primera vegada després de la Guerra Civil que les 
dues banderes compartien la tribuna d’honor en un acte oficial.

La fotografia que acompanya aquest text mostra el moment just en què Tarradellas queda 
proclamat president i ensenya el medalló de Macià al públic congregat al Saló de Sant Jor-
di. La imatge, presa en contrapicat, és un retrat excel·lent del moment polític de transició 
entre dos règims polítics perquè està farcida de símbols significatius: d’una banda, l’escena 
està presidida pel retrat de S.M. el Rei Joan Carles de Borbó i el seu fill, el príncep d’As-
túries, que representen el nou marc polític de referència, la monarquia; després, al darrera, 
la bandera espanyola amb l’escut franquista presideix l’acte, com a recordatori del règim 
que ha donat pas a la monarquia; al seu costat, la bandera catalana torna a ser permesa en 
restablir-se la Generalitat. D’altra banda, la mesa presidencial està ocupada, al centre, per 
Tarradellas, en el lloc d’honor, i Suárez, a la seva esquerra. Són els màxims protagonistes 
del moment: Suárez com a president del Govern que ha permès el retorn del president de la 
Generalitat, i Tarradellas com a garant de la pervivència de l’única institució republicana re-
coneguda pel franquisme. A l’esquerra de la imatge, el governador civil, José María Belloch 
Puig, i el ministre de Treball i de la Seguretat Social, Manuel Jiménez de Parga Cabrera; a 
la dreta, el ministre de la Governació, Rodolfo Martín Villa, un dels responsables de l’equip 
que va negociar el retorn de Tarradellas.

Davant l’alegria general i els aplaudiments, dos personatges comuniquen tensió, disconfor-
mitat i, fins i tot, abatiment. Són el capità general de Catalunya, Francisco Coloma Galle-
gos, i el president de l’Audiència Territorial, Antonio Gómez-Reino Pedreira. Cap dels dos 
somriu ni aplaudeix, manera molt fefaent de mostrar la seva disconformitat amb l’acte al 
qual han estat convidats. Ells simbolitzen el poder militar i el judicial i també representen 
aquells sectors més immobilistes de la dictadura, els qui es van oposar frontalment al retorn 
de Tarradellas i el restabliment de la Generalitat.
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Tanquen l’enquadrament per la dreta, l’alcalde de Barcelona, Josep Maria Socias Humbert, 
i l’assessor del president Suárez, Salvador Sánchez-Terán Hernández, ambdós amb una evi-
dent gestualitat d’aprovació.

Moment en què Tarradellas mostra el medalló de president de la Generalitat als 
assistents a l’acte de la seva presa de possessió (24-10-1977).
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El medalló de president de la Generalitat

Francesc Macià, amb el medalló de president de la Generalitat de Catalunya. Al seu 
darrere, Josep Tarradellas (11-9-1932). ANC1-64-N-3043.

Hem explicat al capítol primer d’aquesta investigació les circumstàncies en les que va ser 
creada la medalla que simbolitza la presidència de la Generalitat i com, poc després, ni 
Macià ni Companys van saber massa bé quin ús donar-li. Sabem que Macià la va lluir el 
dia 11 de setembre de 1932, dos dies després que la hi regalessin i, segons la documentació 
fotogràfica, se la va tornar a posar uns mesos més tard en motiu de la recepció de celebració 
de l’Any Nou que la Generalitat va oferir a l’Ajuntament de Barcelona, un acte amb un codi 
de vestimenta elevat, com es pot veure a les instantànies de l’època.
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Recepció oferta per Francesc Macià a Jaume Aiguader i la seva corporació munici-
pal en motiu de l’Any Nou. Macià llueix el medalló presidencial (1-1-1933). ANC1-
42-N-17589.

Si bé no hi ha constància que Companys la lluís mai, algun valor li havia de donar per en-
dur-se-la amb les seves pertinences a l’exili, ni que fos econòmic, car era feta d’or i pedres 
semiprecioses. Segons les fonts, aquesta joia no va ser requisada pels soldats alemanys que 
van capturar Companys al seu domicili de la Bretanya francesa ja que la seva dona va oposar 
una forta resistència. El fet és que Carme Ballester va custodiar l’emblema fins la seva mort, 
moment en el qual va passar a mans del seu nebot Francesc Ballester. Segons la directora de 
l’Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià, Montserrat Catalan, quan Tarradellas va estar segur 
del seu retorn com a president de la Generalitat, va fer tots els possibles per fer-se amb el 
medalló369. 

A instàncies del president, un dels seus col·laboradors de confiança, en Romà Planas, va 
contactar amb el dipositari de la joia, que vivia a El Voló, a la Catalunya Nord, i la hi va 
reclamar; les pretensions econòmiques del nebot de Carme Ballester foren astronòmiques 
però l’economia del president no estava per a gaires festes. Havia hipotecat cinc vegades la 
seva casa de Saint-Martin-le-Beau per mantenir viva la institució de la Generalitat a l’exili. 

369 Entrevista personal del 12-9-2016.
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Una persona del seu entorn, que les fonts consultades no han sabut dir qui era, es va oferir 
a pagar el medalló de manera altruista, segons explica el periodista Xavier Tedó370. 

Es diu que la quantitat finalment abonada va arribar a les quatre-centes mil pessetes de l’èpo-
ca. Les memòries de Manuel Ortínez poden donar alguna pista sobre l’origen d’aquesta con-
tribució econòmica: Quan vaig sortir del Consorci [d’Industrials Tèxtils Cotoners] jo vaig 
seguir contribuint al finançament del president Tarradellas. Les quantitats no importen. Són 
purament personals i no vull mèrits ni desmèrits. Ara el que sí puc dir, perquè potser tingui 
un interès històric, és el total del que va costar, del que va costar-me, l’operació retorn, 
gairebé íntegrament de la meva butxaca371.

Tot aquest episodi demostra el zel de Tarradellas per fer-se amb un objecte simbòlic que li 
permetia entroncar el càrrec que se li havia donat a l’exili —el de la presidència— amb la 
legalitat republicana i amb el present. A l’hora de la veritat, la major part dels assistents a 
l’acte de presa de possessió del 24 d’octubre de 1977 no havien vist mai aquell objecte ni 
sabien quin era el seu valor; per a Tarradellas, en canvi, era gairebé tant important com el 
decret de restabliment de la Generalitat perquè, al capdavall, simbolitzava la seva legitimitat 
com a president a l’exili, la que tant se li havia qüestionat.

Fou tant poderós el gest del polític del Baix Llobregat que, des d’aleshores, totes les cerimò-
nies d’investidura dels presidents de la Generalitat de Catalunya han tingut el seu moment 
més representatiu en la imposició del collaret del president sortint al president entrant, com 
un símbol del traspàs de poders i de l’alternança democràtica. Durant aquests anys, com 
detalla l’historiador Esculies, en els successius mandats de Pujol, com que se succeïa a si 
mateix, van ser els presidents del Parlament els qui el van ungir. L’any 2003, després de la 
victòria electoral de CiU, però de la formació del tripartit de Maragall, Pujol va negar-se 
a posar-li ell la medalla. Va ser el president del Parlament, Ernest Benach, qui ho va fer. 
Sense llei escrita, Pujol es va estalviar la imatge i va qüestionar així la legitimitat del nou 
president372.

L’acte de presa de possessió de la presidència de la Generalitat ha tingut sempre unes ca-
racterístiques similars: sobrietat, brevetat i un cerimonial senzill. L’escenari, des de la diada 
que feu president a Tarradellas, tampoc ha presentat variants: tradicionalment ha tingut lloc 
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, un espai gran i majestuós al cor mateix de 
la seu del poder polític de Catalunya.

370 TEDÓ, X. (24-12-2012) “El preu de la investidura”. Nació Digital. [en línia] http://www.naciodigital.cat/
noticia/50157/preu/investidura [Consulta: 22-7-2016]

371 ORTÍNEZ, M. (1993). Op. cit., pàg. 127.
372 ESCULIES, J. (12-1-2016). “La història del medalló que avui rebrà Carles Puigdemont”, Ara. [en línia]. http://

www.ara.cat/politica/Historia-medallo-rebra-Carles_Puigdemonat-Artur_Mas_0_1502849809.html [Consul-
ta: 22-7-2016]
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3.3.  
EL PROTOCOL DE LA NOVA 
GENERALITAT

A partir del decret de restabliment de la Generalitat de Catalunya, la seu de la institució 
tornava a ser el Palau d’origen medieval de la Plaça Sant Jaume. Significativament, tant bon 
punt va morir el dictador el nom de Palau de la Generalitat va retornar al vocabulari tant dels 
qui redactaven els textos oficials de la Diputació de Barcelona com dels de la premsa de la 
ciutat, en detriment de l’anterior denominació de Palacio provincial o Palacio de la Diputa-
ción. De fet, Juan Antonio Samaranch, president de la Diputació de Barcelona, va esperar el 
moment precís i va ordenar canviar el rètol de la porta del Palau la nit del 23 de desembre 
de 1976 per posar l’antic cartell dels temps de la República. No va demanar permís a ningú, 
ni els mitjans no se’n van fer cap ressò. No calia dir res, especifica el tècnic de protocol 
d’aleshores, Raúl Rancé373.

El que no resolia el decret de restabliment era la situació de convivència forçada que es 
produiria a partir del moment de la investidura del president de la Generalitat i de l’inici de 
l’activitat del seu govern. De moment, la Diputació i tots els seus serveis no desapareixien, 
de manera que l’únic espai disponible era aquell relacionat amb la presidència, que encara 
no s’havia desdoblat. Així, durant uns mesos, el president Tarradellas ho fou de la Generali-
tat, però també de la Diputació, per això l’oficina de relacions públiques i protocol va passar 
de donar servei a Samaranch a treballar per Tarradellas. Amb Fernando Lizcano de la Rosa 
al capdavant, i Francesc Galmés i Raúl Rancé com a tècnics, l’oficina va haver d’adaptar-se, 
no pas a grans canvis protocol·laris, sinó a maneres de fer i a esdeveniments de gran trans-
cendència històrica.

Explica Francesc Galmés que el mateix dia del retorn de Tarradellas, una vegada els con-
vidats havien marxat de Palau i la intensitat de les emocions viscudes anava decreixent, el 
president va retirar-se a la Casa dels Canonges, on havia d’instal·lar-se durant el seu man-
dat, ja que no tenia residència a Barcelona. Galmés, en compliment del seu deure, va anar 
darrera de Tarradellas i del seguici d’acompanyants del president per atendre’l fins el darrer 
moment. En veure’l, Tarradellas li va dir: “I vostè, qui és?”. El jove va respondre: “Francesc 
Galmés, president. De l’oficina de protocol, per servir-lo”. I el president, ben seriós, va dir: 
“Demà a les nou al meu despatx”374.

Segons el tècnic de protocol, l’endemà i tots els dies que va caldre es reuniren cada matí a pri-
mera hora el primer mandatari de la Generalitat i el seu equip de protocol per tractar els actes 

373 Entrevista personal del 15-11-2016.
374 Segons entrevista telefònica del 25-10-2015.
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del dia o de la setmana. L’economista Josep Maria Bricall, secretari personal de Tarradellas en 
aquella època, tenia assignades les atribucions relatives al protocol i el cerimonial però, com 
ell mateix explica: No me’n vaig fer mai càrrec perquè, a banda que tenia molta altra feina, 
el president ja se n’ocupava directament amb l’oficina. A mi no m’interessaven gaire aquestes 
qüestions i gairebé mai hi vaig intervenir375. 

Per què Tarradellas actuava amb aquest zel? Com ja hem dit anteriorment, el seu interès pel 
protocol i el cerimonial oficial era molt gran, però com diu el mateix Bricall, amb els anys 
se n’ha fet un gra massa i se li ha atribuït una obsessió pel tema que resulta poc ajustada a 
la realitat. L’economista s’explica: La meva opinió sobre Tarradellas és que estava molt per 
sobre del que és un president de la Generalitat (el que hem tingut després ha estat molt per 
sota del que és un president de la Generalitat, en alguns casos, dramàticament). Amb això 
vull dir que els catalans, que jo crec que de política no en tenen ni idea, no saben massa què 
volien dir algunes de les expressions que ell utilitzava. Per tant, quan ell plantejava alguns 
dels temes que fan referència al protocol, els altres hi veien l’aspecte formal o superficial, 
no pas l’aspecte més de fons. L’aspecte de fons és que —ell era conscient que els catalans 
no tenen massa idea del que vol dir ser un Estat— (...) quan ell parava l’atenció en deter-
minats aspectes formals, en realitat estava alertant del descuit que tenien els catalans en 
relació a les seves pròpies institucions polítiques. I això m’ho va descobrir abans de venir 
perquè quan l’Assemblea de Parlamentaris es reuneix al Parlament després de les elec-
cions del juny de 1977 en Tarradellas es va disgustar en veure que tots els diputats electes 
anaven espitregats i sense corbata. Jo li vaig dir que no passava res, que era normal, i ell 
em va respondre que si a aquell acte hi hagués estat el Rei tots haguessin dut corbata. En 
certa manera, a Tarradellas no li faltava raó, però potser no tenia en compte elements com 
la moda de l’època, la joventut d’alguns dels parlamentaris i la relació entre determinades 
posicions ideològiques d’esquerres i una indumentària poc formal i desenfadada, lluïda amb 
la intenció d’aproximar-se a determinats sectors de la població. Segons el periodista Sentís, 
Tarradellas era un polític que creia en la litúrgia i en les formes, i aquesta manera de fer xo-
cava amb els polítics de l’interior de Catalunya, acostumats a anar en mànigues de camisa, 
durant la clandestinitat, i al tuteig indiscriminat376.

El citat tècnic de protocol, Francesc Galmés, va ser, per la seva responsabilitat professional, 
un dels testimonis més directes de la manera com es va exercir el protocol oficial durant la 
presidència de Tarradellas. La trajectòria d’aquest expert va ser recollida en l’esmentat llibre 
El poder de les formes, del periodista Esteve Riambau i, ara per ara, és un dels pocs docu-
ments que descriuen la pràctica del protocol i el cerimonial de la Generalitat377. En aquest 
assaig, doncs, es recorden episodis com el que hem descrit abans de la primera trobada de 

375 Segons entrevista personal del 27-10-2015.
376 SENTÍS, C. (2002). Op. cit., pàg. 138.
377 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit.
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Galmés amb Tarradellas i la breu reunió que van mantenir el dia següent. La primera preo-
cupació del president l’endemà de la seva tornada fou assabentar-se de la manera de treballar 
de l’oficina de protocol de la Diputació franquista:

 »—Però vostès, com ho feien?

 »—Com fèiem què, senyor president? —li responguérem.

 »—Com ho feien amb el president Samaranch, quan despatxaven amb ell?

 »—Nosaltres no despatxàvem amb el senyor Samaranch, despatxàvem amb un dipu-
tat que vós coneixeu, Jacinto Ballesté. Ell era qui portava les relacions institucionals i tot 
passava a través seu. és com si ara vostè nomenéssiu un conseller o un director general que 
fes de pont entre nosaltres i la presidència.

 »—Un conseller? Un director general? Res de res, cada dia a les nou del matí us 
vull aquí al meu despatx. —I amb aquestes paraules va donar per acabada la reunió»378.

Aquest diàleg evidencia la voluntat del president de fer-se càrrec de la imatge de la Gene-
ralitat i de la representació de la institució, que requeia en la seva persona, en un moment 
realment delicat. Segons Galmés, Tarradellas sabia que, mentre no es fessin efectives les 
transferències de competències de l’Estat a la Generalitat, la seva posició seria molt feble, 
per això des del primer moment va exigir ser responsable, també, de la Diputació de Bar-
celona i de tot el seu personal; altrament, el seu paper es veuria reduït a una representació 
merament honorífica, circumstància que es contradeia completament amb els seus objectius 
polítics. Diu Galmés: Jo crec que és l’autoritat amb la qual he col·laborat que ens ha donat 
més importància, precisament perquè havia de treballar totalment amb les formes. Cada 
matí repassàvem amb ell l’agenda del dia, ens preguntava com teníem muntats els actes, i 
quan nosaltres l’hi explicàvem, ell deia si hi estava d’acord. El president de la Generalitat 
era protocol pur. Per què? Perquè l’únic poder que tenia era la litúrgia, no tenia res més... 
Una de les primeres coses que ens va dir va ser: “Sabeu perquè es manté l’església tants 
anys? Per la litúrgia!”. S’aferrava a això perquè era l’única cosa que tenia379. Tant és així, 
que en les partides pressupostàries de suport financer per part de la Diputació de Barcelona 
a la Generalitat de Catalunya en primer any de coexistència, dels dos-cents vint-i-un mi-
lions de pessetes amb què comptava la Generalitat, vint-i-quatre i escaig foren destinats a 
la partida de relacions públiques i altres atencions, és a dir, més d’un 10% de la despesa es 

378 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 65.
379 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 66.
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va dedicar a la projecció pública de la nova institució. Aquesta va ser la segona partida més 
quantiosa després de la de personal380.

Davant d’aquesta situació tan poc favorable, Tarradellas sentia nostàlgia dels temps de la 
República i dels col·legues amb els qui va treballar aquells anys, com en Dalmau Costa, 
mort l’any 1974. Hem comentat en paràgrafs anteriors la devoció que Costa i Tarradellas es 
professaren mútuament i la gran entesa que tenien. Justament, en el moment del retorn de 
Tarradellas el periodista Sempronio va recollir alguna de les lamentacions que el president 
deuria fer en veu alta en el seu curt mandat a Catalunya: Pel que es veu, el de Cervelló re-
petia sovint: Ens falta en Dalmau, o bé: Quina falta ens fa en Dalmau!381. En Dalmau Costa 
havia mort a l’exili mexicà tan sols uns pocs anys abans, el 1974, sense arribar a veure la fi 
del franquisme ni la recuperació de la Generalitat.

L’oficina de protocol, doncs, estava comandada per Fernando Lizcano de La Rosa i comp-
tava amb el tàndem de tècnics format per Galmés i Rancé. Aviat, però, a principis de 1978 
es va produir una topada entre el president i Lizcano de la Rosa, fet que va desencadenar la 
destitució del segon. Des d’aleshores, Galmés i Rancé van haver de fer un repartiment de 
les funcions del seu antic cap per tal que no es quedessin sense executar; la reordenació de 
l’oficina de protocol va donar com a resultat el que Galmés anomena “un govern de cònsols, 
una cohabitació”: jo era cap de protocol i el meu company Raúl Rancé de relacions públi-
ques. A la pràctica, això volia dir que jo m’ocupava dels actes que es feien a Catalunya i 
ell dels que tenien a veure amb les relacions externes, que es feien fora (...). La meva part 
de la feina era la menys glamurosa però la més propera a Catalunya i a la seva gent. (...) 
Rancé, en canvi, acompanyava Tarradellas en els viatges oficials a d’altres autonomies382. 
És significatiu, però, que a les seves targetes professionals, Galmés i Rancé s’identifiquessin 
sota el paraigua genèric de “relaciones públicas y protocolo”.

La divisió de responsabilitats implicava també dos despatxos diferenciats i equips respectius 
separats. Fou una solució atípica i, certament, il·lustrativa: l’associació protocol / actes do-
mèstics, d’una banda, i relacions públiques / viatges a l’exterior, de l’altra, és com a mínim 
singular i prova la dificultat que encara tenien els tècnics de l’època per definir amb claredat 
les funcions i les atribucions de cada especialitat. Més enllà de fins a quin punt hi havia en-
tesa entre Galmés i Rancé —tenir dues oficines diferenciades no parla gaire bé de les seves 
relacions personals i professionals—, al nostre parer no sembla que la solució que van adop-
tar fos massa ajustada als temps que corrien, caracteritzats, precisament, per una fusió de 
les relacions públiques i el protocol; a més, era contradictòria pel fet que el protocol estava 

380 DIPUTACIÓ DE BARCELONA. La gestió del president de la Generalitat de Catalunya al front de la Dipu-
tació de Barcelona. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1980, pàg. 183.

381 SEMPRONIO. (17-4-1980). “Para no desperdiciar los pasos perdidos”, Destino, pàg. 32.
382 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 88.



252

present en les dues àrees d’actuació de la presidència de la Generalitat, tant la de l’interior 
com la de les relacions amb les altres comunitats autònomes o el Govern de Madrid; la nos-
tra tesi és que Tarradellas, que a vegades semblava ferm i decidit, solia tenir grans dubtes en 
el moment d’executar resolucions difícils, i segur que la destitució de Lizcano de la Rosa fou 
un acte d’autoritat que mai hagués volgut executar, però s’hi va veure empès davant la indis-
ciplina del seu subordinat. És per això que, davant la possibilitat de patir una lluita de poder 
interna entre els dos tècnics de protocol, Tarradellas va optar per una decisió salomònica.

Al capdavall, aquesta situació excepcional es va resoldre amb la fi del mandat de Tarrade-
llas, ja que tal com estava previst Jordi Pujol fou proclamat únicament president de la Gene-
ralitat i l’equip de Rancé va passar a donar-li servei, mentre que el de Galmés va romandre 
a la Diputació a les ordres del nou president, Francesc Martí Jusmet. Des d’aleshores, els 
camins dels dos tècnics es van separar i no tornarien a coincidir més que en les reunions 
prèvies a la celebració d’actes oficials conjunts. Segons Rancé, en aquells anys era habitual 
convocar trobades dels equips de protocol de cada institució per coordinar els actes on coin-
cidien diverses autoritats i aconseguir, així, evitar problemes de darrera hora que deslluïssin 
l’esdeveniment en qüestió: Buscàvem una solució en la que tots estiguéssim satisfets. El 
protocol ho permet, això383.

3.3.1. LA DOBLE PRESIDÈNCIA

El nomenament de Josep Tarradellas com a president de la Generalitat va anar acompanyat 
d’una altra designació, la de president de la Diputació de Barcelona; la situació era del tot 
atípica pel fet que la nova institució, la Generalitat, estava buida de competències, i l’orga-
nisme que havia de desaparèixer tal com havia passat l’any 1931, era el que comptava amb 
totes les atribucions. Com explica l’historiador Ferran Mascarell, amb pocs matisos, tant les 
forces polítiques catalanes com el president Tarradellas i el mateix Govern central consi-
deraven indiscutible que les competències i els serveis de la Diputació de Barcelona eren 
una base ineludible per al desenvolupament de l’autogovern català384. A més, la corporació 
barcelonina era diferent a les administracions homòlogues d’arreu d’Espanya perquè, d’una 
banda, comptava amb un dels pressupostos més grans, i de l’altra, perquè des dels temps de 
la Mancomunitat gestionava una quantitat i una diversitat d’institucions i serveis —fins i tot 
fora dels seus límits geogràfics, com el Museu d’Empúries— que l’havien convertit en un 
govern a l’ombra dels ministeris del règim franquista.

383 Entrevista del 15-11-2016. 
384 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 122.
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El cert és que la convivència de les dues institucions durant el mandat de Tarradellas va 
ser cordial, d’una banda perquè la Generalitat no comptava gairebé amb gens de personal 
i el seu pressupost era molt migrat —uns dos-cents milions de pessetes davant dels més de 
quatre mil de la Diputació—; i de l’altra, perquè el personal de la corporació de municipis 
va col·laborar en tot moment en el restabliment de la institució recuperada. Com va escriure 
Tarradellas al pròleg del llibre que es va publicar com a balanç de la seva gestió al capdavant 
de les dues institucions: (...) la reconstitució de la Generalitat moderna ha estat sempre molt 
lligada a aquesta casa de la Diputació de Barcelona. Així va ser l’any 1931, quan la Gene-
ralitat va estar en condicions de realitzar ràpidament una valuosa tasca de govern gràcies, 
entre d’altres raons, al fet de recollir les importants realitzacions que fins aleshores s’havien 
fet. I així ha estat també aquesta vegada en la qual la Generalitat ha trobat novament en la 
Diputació de Barcelona l’ajuda que ha necessitat385.

I això que, en un primer moment, els funcionaris provincials que treballaven a Palau no les 
tenien totes perquè creien que Tarradellas arribaria tallant caps a tort i dret, però com recor-
da el tècnic de protocol Francesc Galmés, a l’hora de la veritat no va ser així. Justament, 
Tarradellas va elogiar el funcionariat que es va trobar a la Diputació i també va tenir bona 
relació amb Samaranch386. Per Galmés, els dos eren bastant pragmàtics a l’hora d’aconse-
guir el què es proposaven políticament.

3.3.2. LA FI DEL MANDAT

Els darrers mesos del mandat de Tarradellas estigueren marcats per la celebració d’una sèrie 
d’actes simbòlics de comiat, d’una banda, i per les pressions que va rebre de diferents sectors 
per tal que es presentés a les eleccions, extrem que mai va contemplar perquè abominava 
sotmetre’s al control dels partits i del Parlament. D’entre els actes de fi de mandat en destaca 
la signatura de dipòsit de l’arxiu de Josep Tarradellas al monestir de Poblet, celebrada amb 
solemnitat el diumenge 23 de març de 1980. L’esdeveniment va comptar amb la presència de 
l’arquebisbe de Tarragona, de l’abat del monestir, de representants polítics dels parlaments i 
les diputacions de les comunitats de Navarra, Aragó i les Illes Balears, del governador civil 
de Tarragona i d’altres autoritats.

Les cartes i els telegrames d’agraïment per la feina feta també foren constants en aquella 
primavera de 1980. Per posar un exemple, Tarradellas va ser complimentat pel Cònsol ge-
neral de França a Barcelona, amb una carta molt il·lustrativa que el qualificava de patriota i 

385 DIPUTACIÓ DE BARCELONA (1980). Op. cit., pàg. XIII.
386 RIAMBAU, E. (2011). Op. cit., pàg. 66.
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d’home d’Estat per la seva actuació durant l’exili i la transició: Au moment où vous quittez 
la présidence de la Généralité de Catalogne, je tiens à vous dire toute l’admiration et tout 
le respect que la Communauté française et moi-même ressentons devant l’oeuvre que vous 
avez accomplie depuis votre retour dans votre pays. Pour celui-ci vous avez été tout à la fois 
sa conscience et son guide. Ayant incarné sa légitimité pendant longues années d’exil, vous 
avez dirigé ses premiers pas dans la voie de la liberté et de la démocratie retrouvées. Cette 
mission, vous l’avez assumée avec la grandeur d’âme d’un patriote et avec le réalisme d’un 
homme d’Etat, avec le sens des vastes perspectives, mais sans jamais perdre de vue le possi-
ble et le concret. Vous partez entouré de l’estime et de l’affection de tous vos compatriotes, 
et aussi de tous les observateurs qui ont suivi jour après jour votre action. Comment n’ajou-
terais-je pas combien, personnellement, j’ai été sensible à la cordialité de votre accueil et 
à l’intérét de nos entretiens. Je n’ai jamais eu, depuis que je suis à Barcelona, une conver-
sation avec vous qui n’ait été marqué par l’amitié que vous portez à mon pays. Je vous en 
suis profondément reconnaissant387. Aquesta lletra constituïa un acte de reconeixement di-
plomàtic en tota regla a la figura de Tarradellas i, al mateix temps, li traslladava l’admiració 
del poble francès pel seu lideratge històric i per l’estima que havia demostrat cap el país gal.

Uns mesos abans, s’havia expressat d’una manera similar el Cònsol General de S.M. Bri-
tànica, Roderick Sheridan, en ocasió d’un sopar que president de la Generalitat va oferir 
als cossos diplomàtics de Barcelona. En la carta d’agraïment, escrita en català, Sheridan 
es meravellava de la bellesa del Palau, marc perfecte per un dels més agradables i millor 
organitzats convits oficials als quals hem assistit en el curs de la nostra vida diplomàtica. 
Després afegia: a part de les excel·lències de la seva taula i els eficients preparatius pels 
seus convidats, apreciem molt la seva calorosa benvinguda i hospitalitat (...). Fou realment 
una ocasió molt agradable que la meva esposa i jo recordarem sempre388.

387 AMTM, Fons Josep Tarradellas, Armari 15, Caixa 15, Exp. 12.
388  Ibídem. 
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3.4. PUJOL PRESIDENT

Des del seu naixement el govern de Josep Tarradellas havia de ser transitori a l’espera de 
l’aprovació d’una nova Constitució espanyola, en vigor des del desembre de 1978, i d’un 
Estatut per Catalunya, aprovat un any després. Tant bon punt la llei catalana va publicar-se 
als butlletins oficials el gener de 1980, el president Tarradellas va convocar eleccions al Par-
lament de Catalunya. Se celebraren el 20 de març i fou la primera vegada que els catalans 
pogueren escollir els seus representants al Parlament i, en conseqüència, el seu president, 
des dels temps de la República.

Les eleccions les va guanyar, contra tot pronòstic, la coalició Convergència i Unió (CiU) for-
mada pels partits Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i Unió Democràtica de Ca-
talunya (UDC). Com que la formació guanyadora no tenia majoria al Parlament, va produir-se 
un pacte amb ERC per tal d’aconseguir la investidura de Jordi Pujol, cap de llista de CiU, a 
canvi de donar la presidència de la cambra catalana a Heribert Barrera. Com diu l’historiador 
Jordi Rabassa, CiU pogué formar un govern en minoria que li permetia la construcció en ex-
clusiva de la nova Administració autonòmica i tota la representació de la Generalitat, tant a 
l’interior com a l’exterior de Catalunya389.

L’aleshores conseller de Governació, Josep Maria Bricall, responsable de l’operatiu electo-
ral, explica que va demanar permís a l’Ajuntament de Barcelona, propietari de l’edifici, per 
reobrir l’hemicicle i retornar-li l’aspecte original. Narcís Serra, alcalde de la ciutat, va acce-
dir-hi i va posar-ho en mans d’un arquitecte de la corporació anomenat Casanovas, el qual 
va fer-se càrrec de tornar a la cambra l’esplendor dels anys trenta390. El dia 22 d’abril es va 
celebrar la sessió plenària del Parlament de Catalunya que havia d’investir a Jordi Pujol com 
a president de la Generalitat. El llargs parlament de Pujol —vint-i-cinc pàgines de discurs— 
i les diverses intervencions dels representants dels partits polítics van obligar a posposar la 
votació fins el dia 24. Aleshores, finalment, Pujol fou proclamat president de la Generalitat 
en obtenir setanta-cinc vots a favor i cinquanta-nou en contra391. Només faltava, doncs, que 
se celebrés la cerimònia de presa de possessió, acte que havia de ser convocat pel president 
Tarradellas en delegació del president del Govern, Adolfo Suárez.

389 VV.AA. La transició a Catalunya (1975-1984). 2. La Generalitat després del 23-F (1980-1984). Barcelona: 
Edicions 62, 2008, pàg. 25.

390 BRICALL, J.M. (2003). Op. cit., pàg. 35. 
391 Parlament de Catalunya, Diari de Sessions. I Legislatura, Núm. 4.
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Després de la votació del dia 24 tothom donava per fet que la presa de possessió a Palau se 
celebraria abans d’acabar el mes, però la manca de sintonia —ja històrica— entre el pre-
sident sortint i l’entrant va endarrerir la convocatòria més dies del previst. Els dos polítics 
no van manifestar cap desacord públicament, però els problemes soterrats van transcendir 
i la premsa se’n feu ressò. Una de les discrepàncies tenia a veure amb la data i el moment 
precís en què Tarradellas abandonaria definitivament la Casa dels Canonges. Mentre que, 
d’una banda, ja residia al nou pis de Via Augusta-Ganduxer, de l’altra, mantenia bona part 
de les seves pertinences als despatxos on havia treballat durant el seu mandat. Per la seva 
part, Pujol havia dit que no pensava instal·lar-se a la Casa dels Canonges perquè ja tenia un 
domicili propi i perquè la residència oficial no era prou gran per acollir una família nom-
brosa com la seva, però en constatar que Tarradellas no deixava clara la data de retirada de 
tots els seus objectes personals va canviar d’opinió i va manifestar que sí que pernoctaria a 
l’habitatge dels presidents, motiu pel qual volia que el seu predecessor enllestís la mudança. 
La resposta de Tarradellas fou endarrerir setanta-dues hores més la cerimònia de presa de 
possessió, inicialment prevista pel dilluns 5 de maig, amb el pretext d’acabar el trasllat dels 
seus objectes personals.

L’altre punt de fricció fou una sèrie de malentesos en relació al tractament protocol·lari que 
havia de rebre cadascun dels presidents en les invitacions a l’acte de presa de possessió. La 
fórmula inicial de president sortint i president entrant no va agradar i, a la fi, es va optar 
per utilitzar el tractament “molt honorable” pels dos polítics. Mentrestant, i per afegir més 
llenya al foc, el portaveu de la Minoria Catalana al Congrés, Miquel Roca, hauria estat fent 
pressió des de Madrid —segons la premsa de l’època— perquè es publiqués al Butlletí 
Oficial de l’Estat el cessament de Tarradellas, extrem que tot i no ser preceptiu, va acabar 
esdevenint-se. 

Aquests tripijocs entre els dos presidents posaven de relleu, una vegada més, la desconfiança 
mútua que ambdós havien anat covant des de feia gairebé vint anys. No és aquest l’espai 
per analitzar les divergències ideològiques, de criteri i estratègiques que sempre tingueren, 
però sí que és important parar-hi esment pel que va representar, en el moment del traspàs de 
poders, en relació al prestigi de la institució. La demora en la convocatòria de la presa de 
possessió va ser resultat d’un tour de force entre dues personalitats molt fortes que sentien 
una animadversió recíproca de tal magnitud que, malgrat guardar les maneres, perjudicaren 
el bon nom de la institució de la Generalitat i la seva presidència. Al final, la premsa se’n 
va fer ressò amb aquestes paraules: Todo lo dicho hasta ahora permite deducir que el clima 
que ha presidido los preparativos del traspaso de poderes no ha estado impregnado, preci-
samente, de cordialidad. Fins el punt que des de Catalunya es pressionava Madrid perquè es 
canviessin les regles del joc i es desbloquegés la situació: En alguna ocasión, siempre según 
las fuentes consultadas, las discrepancias han sido particularmente notables por lo que no 
se descarta que, de continuar éstas, dirigentes de Convergència excelentemente conectados 
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con el Gobierno de Madrid instarán a que se reconsiderara la delegación gubernamental 
para el acto en la persona del presidente saliente392.

Al final, el dia 8 de maig al migdia es va celebrar l’acte solemne de nomenament de Jordi 
Pujol com a president de facto de la Generalitat de Catalunya. L’esdeveniment va tenir lloc 
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Plaça de Sant Jaume i va comptar amb l’assistència 
d’uns sis-cents convidats. Tarradellas va actuar com a representant de l’Estat a Catalunya, 
però fou el secretari general de la Generalitat, Joaquim de Nadal, el qui va llegir el guió de 
l’acte amb els decrets que en regulaven el cerimonial; en el moment del nomenament, el pre-
sident sortint va prendre la paraula i va llegir la mateixa fórmula de prometença que s’havia 
emprat en la seva investidura, però amb alguna variant, fruit de l’aprovació de la Constitució 
i l’Estatut: Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec de President de la Generalitat de Catalunya, amb lleialtat al Rei, respecte als drets 
de la persona i estricta observança de la Constitució i de l’Estatut d’Autonomia? Pregunta 
que Pujol va respondre amb un “Sí, prometo”. Seguidament, Josep Tarradellas va imposar 
els distintius del càrrec a Jordi Pujol, moment a partir del qual el nou president quedava in-
vestit de l’autoritat, tractament, drets i deures inherents al seu càrrec393.

Aquesta vegada, el nomenament de Jordi Pujol fou exclusivament com a president de la 
Generalitat, i ja no com a president de la Diputació. De fet, en el moment que Tarradellas 
va deixar de ser president la corporació de municipis va celebrar un ple extraordinari el 2 de 
maig per elegir el seu nou president, era la primera vegada en més de cinquanta anys que uns 
diputats provincials sorgits d’unes eleccions democràtiques escollien un nou president de la 
Diputació de Barcelona394. L’elegit fou Francesc Martí Jusmet, del Partit dels Socialistes de 
Catalunya (PSC). Explica l’historiador Mascarell que en el seu primer discurs com a presi-
dent, Francesc Martí anuncià la voluntat de la Diputació de col·laborar i subordinar-se a 
la Generalitat, alhora que creia en l’inici d’una nova etapa de la corporació, que desitjava 
que fos la darrera395.

Justament, el dia 5 de maig, havent-se consumat definitivament la desvinculació de les pre-
sidències de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, Martí Jusmet va pro-
mulgar un decret per proveir la presidència de la corporació provincial d’un servei adscrit 
que assumís les funcions de premsa i publicacions, relacions públiques i protocol, i el parc 
mòbil. Alhora, el nou president provincial nomenava a Romà Planas cap del Gabinet de la 
Presidència. En aquest equip va romandre adscrit el tècnic de protocol Francesc Galmés, 
mentre que al de Jordi Pujol s’hi va quedar en Raúl Rancé.

392 La Vanguardia, 4-5-1980, pàg. 10.
393 Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 61, 9-5-1981, pàg. 1002.
394 RIQUER, B. (2007). Op. cit., pàg. 129-130. 
395 Ibídem.
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A partir del moment que Pujol fou nomenat president de la Generalitat, la Diputació  tor-
nava a tenir un president propi i mantenia l’estructura administrativa original, mentre que 
la Generalitat seguia sense tenir gairebé cap competència i, per tant, pressupost. Explica el 
periodista Francesc-Marc Àlvaro que la tarda de la presa de possessió com a president, el 
8 de maig de 1980, després de la cerimònia oficial, el nou inquilí de la Casa dels Canonges 
va cridar Lluís Prenafeta i el va nomenar secretari general de la Presidència (...). Era el 
primer nomenament del nou president. Aleshores, Pujol va adreçar-se al seu col·laborador i 
li va dir: «Lluís, en aquest moment la Generalitat només som tu i jo»396. Precisament, el dia 
abans, el Gabinet de Presidència de la Diputació va emetre un comunicat intern en el qual 
s’especificava el repartiment d’espais del Palau de la Plaça Sant Jaume entre la corporació 
provincial —el seu titular, fins el moment— i la Generalitat de Catalunya. El document duia 
per títol Memoràndum per a la utilització compartida per part de la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona de determinats mitjans materials i personals d’aquesta 
última corporació. Segons el seu contingut, la distribució dels principals espais i dependèn-
cies fou la següent:

Espais Institució preferent

Palau

- Despatxos del Saló de Sant Jordi Generalitat de Catalunya

- Despatx de la presidència Generalitat de Catalunya

- Saló Verge de Montserrat Generalitat de Catalunya

- Saló Madico-Susany ús compartit

- Saló Torres-García ús compartit

- Saló de Sant Jordi ús compartit

- Saló de Mapes ús compartit

- Capella de Sant Jordi ús compartit

Casa dels Canonges

- Planta baixa Generalitat de Catalunya

- Planta primera Diputació de Barcelona

- Planta segona Generalitat de Catalunya

- Planta tercera Generalitat de Catalunya

Font: elaboració pròpia

396 VV.AA. La transició a Catalunya (2008). Op. cit., pàg. 32.



259

Com es pot comprovar, la institució preferent a l’hora del repartiment d’algunes dependèn-
cies emblemàtiques fou la Generalitat de Catalunya malgrat que, com hem dit, encara no era 
la propietària legal del palau que duia el seu nom. El canvi de titularitat no tindria lloc fins 
que la Diputació no es va traslladar a la nova seu de Can Serra l’any 1987397. Històricament, 
la Diputació tenia el dret —atorgat per les Corts l’any 1820—d’ocupar una part del Palau de 
la Generalitat, juntament amb l’Arxiu de la Corona d’Aragó i l’Audiència. El 1853 l’Arxiu 
va passar a un edifici del carrer Comtes de Barcelona i l’Audiència va traslladar-se al palau 
del Saló Víctor Pradera, de l’arquitecte Enric Sagnier. L’última sessió plenària de la Diputa-
ció al Palau de la Generalitat, doncs,  va tenir lloc el 22 d’abril de 1987.

L’esmentat document també informava dels serveis de premsa i de relacions públiques i 
protocol que fins el moment havien format part de l’organigrama de la Diputació quedarien 
repartits entre les dues administracions a parts iguals. Per altra banda, la Generalitat ja havia 
absorbit fins a cent cinquanta-cinc funcionaris de la Diputació que, tanmateix, podien retor-
nar a la corporació si així ho decidien en el futur.

3.4.1. EL PRIMER DECRET DE PROTOCOL DE LA DEMOCRÀCIA

Una de les primeres decisions que va prendre Jordi Pujol com a president de la Generalitat 
fou la de formar govern. Donat que cap partit de l’arc parlamentari va voler secundar l’ofe-
riment del cap de llista de CiU per integrar-se a un govern de coalició, Pujol va tenir total 
llibertat per escollir els seus consellers, i més tenint en compte que també era el president de 
la federació. Els membres del govern, doncs, foren nomenats l’endemà de la presa de pos-
sessió del president i, en motiu de la publicació de la designació, va caldre deixar ben clara 
la prelació de cada departament respecte dels altres. En el govern Tarradellas la decisió va 
ser simple: segons Josep Maria Bricall, les conselleries seguirien un ordre de precedència 
determinat pels resultats electorals de les eleccions del juny de 1977398. Per tant, en aquella 
ocasió, l’ordre fou: Governació, Economia i Finances, Ensenyament i Cultura,  Sanitat i As-
sistència Social, Política Territorial i Obres Públiques, Agricultura i Ramaderia, i Treball399. 

En el primer decret signat per Pujol com a nou president, aparegut al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC), es publicava l’estructura del Consell Executiu i es no-
menava els primers consellers. La llista de departaments seguia un ordre protocol·lari di-
ferent al del govern Tarradellas. Era el següent, per conselleries: Adjunta a la Presidència, 

397 RIQUER, B. (2007). Op. cit. pàg. 163.
398 Entrevista personal del 27-10-2016.
399 Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 1, 5-12-1977, pàg. 3.
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Governació, Justícia, Indústria i Energia, Ensenyament, Cultura i Mitjans de Comunicació, 
Economia i Finances, Obres Públiques, Sanitat i Seguretat Social, Comerç i Turisme, Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca, i Treball400. Al cap d’un any, però, en motiu de la redacció del 
decret de normes de protocol i cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, el Con-
sell Executiu va debatre novament l’ordre dels departaments del Govern, ja que no tots els 
consellers estaven d’acord amb les prelacions del decret del maig de 1980. 

En la reunió del Consell Executiu del 2 de juliol de 1981 es va posar sobre la taula el text 
normatiu que el cap del Govern havia encarregat a Raúl Rancé, cap de protocol de la Gene-
ralitat; Pujol havia proposat al seu subordinat que treballés en la redacció d’una normativa 
pròpia de la Generalitat de Catalunya en matèria de protocol per tal d’evitar els conflictes de 
precedències que es van generar a partir d’un decret sobre les atribucions dels governadors 
generals promulgat l’octubre de 1980 pel Govern central. Aquesta llei era aplicable a tot el 
territori espanyol però, a Catalunya, topava directament amb les tres institucions principals 
de l’autogovern: el Parlament, la presidència de la Generalitat i el Govern de la Generalitat.

La iniciativa de Pujol recollia un malestar generalitzat entre els representants institucionals 
i els partits polítics i, en conseqüència s’anticipava a totes les altres administracions autonò-
miques de l’Estat i, fins i tot, al mateix Govern central en la redacció dels seus respectius 
reglaments sobre protocol oficial. Precisament, els tècnics dels serveis de protocol i ceri-
monial de les institucions de Madrid es regien per la darrera llei específica publicada l’any 
1970 i, davant la impossibilitat d’aplicar aquesta, es guiaven pel sentit comú, la tradició o, 
en el pitjor dels casos, la improvisació. És el període que la professora Otero ha qualificat 
encertadament com el del “caos protocol·lari”.

Així doncs, el president de la Generalitat, hàbil negociador i dotat de gran intel·ligència polí-
tica per aconseguir els seus objectius, va promoure la publicació del primer decret de normes 
de protocol del període democràtic actual a Espanya. En portar-lo al Consell Executiu per la 
seva aprovació s’alçaren algunes veus discrepants, com recull l’extracte del debat: El con-
seller d’Economia no considera pertinent la llista de precedències dels Consellers que es 
proposa en l’annex I de les normes que s’examinen [veure columna 2 de la taula] i, en canvi, 
troba adient la que figura a l’annex II [veure columna 3 de la taula], que el Consell adopta 
modificant únicament la situació del Conseller Adjunt, que passa a ocupar el segon lloc en 
la prelació de càrrecs401. Però després no fou així, perquè el conseller Adjunt va mantenir la 
seva posició primigènia al capdamunt de la llista de departaments, com així fou publicat al 
DOGC del 22 de juliol.

400 Catalunya. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 61, 9-5-1981, pàg. 1002.
401 ANC1-283.
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PROPOSTES DE PRELACIÓ DELS DEPARTAMENTS DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Govern Tarradellas 
Decret 5-12-1977

Govern Pujol (maig 1980) 
Decret 9-5-1980

Govern Pujol (juliol 1981) 
Decret 189/1981 2-7-1981

1 Governació Adjunt a la Presidència Adjunt a la Presidència 

2 Economia i Finances Governació Governació

3 Ensenyament i Cultura Justícia Economia i Finances

4 Sanitat i Assistència Social Indústria i Energia Ensenyament, Cultura i 
Mitjans Audiovisuals

5 Política Territorial i 
Obres i Públiques

Ensenyament, Cultura i 
Mitjans Audiovisuals

Sanitat i Seguretat Social

6 Agricultura i Ramaderia Economia i Finances Política Territorial i 
Obres Públiques

7 Treball Obres Públiques Agricultura, Ramaderia 
i Pesca

8 sense cartera Sanitat i Seguretat Social Treball

9 sense cartera Comerç i Turisme Justícia

10 sense cartera Agricultura, Ramaderia 
i Pesca

Indústria i Energia

11 sense cartera Treball Comerç i Turisme

Font: Elaboració pròpia

Quan el cap de protocol Rancé va rebre les instruccions del president per redactar un decret 
de precedències no podia inventar-se una normativa del no-res sinó que, com és lògic, va 
seguir la màxima que resa que en el món del protocol manen els costums i les tradicions. Per 
això, Rancé va agafar el Decret 1483/1968 d’Actes Oficials402 i el va utilitzar de model per 
complir amb l’encàrrec de Pujol403. Tant és així, que en algunes parts, el text és exactament 
el mateix, tot i que traduït al català. El tècnic de protocol explica que va anar copiant la nor-
mativa i allà on hi havia càrrecs propis del franquisme els va anar substituint per dignitats 
anàlogues de la democràcia404.

La norma promoguda per Pujol va acabar aprovant-se el 2 de juliol de 1981 i va aparèixer 
publicada al DOGC el dia 22 del mateix mes. Duia per títol “Decret 189/1981, de 2 de juliol, 

402 Espanya. Decret 1483/1968, de 27 de juny, pel que s’aprova el Reglament de Precedències i Ordenació d’Au-
toritats i Corporacions. BOE, núm. 167, 12-7-1968, pàg. 10153.

403 Entrevista personal del 15-11-2016.
404  Ibídem.
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establint les normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya”405. 
Al seu preàmbul s’expliquen els antecedents històrics immediats que han conduït a la res-
titució de la Generalitat de Catalunya i com, aquest fet, ha donat lloc a l’aparició de noves 
autoritats, càrrecs i dignitats que obliguen a establir tota una sistematització de precedèn-
cies, tractaments i relacions que eviti les dificultats que poden suscitar-se per manca d’una 
regulació adequada. Després, el text es remunta en la història de les institucions catalanes, 
des de Pere el Cerimoniós —anomenat així, precisament, pel seu interès en els assumptes 
formals i organitzatius de la cort—, per justificar la llarga tradició del cerimonial autòcton. 
La introducció al decret acaba fent referència a les circumstàncies actuals i amb accent dels 
nostres dies per reivindicar la necessitat d’establir una nova ordinació del protocol oficial 
català, mentre el Parlament no legisli sobre aquesta matèria.

En el quadre comparatiu següent es comparen els articles i les disposicions de la llei de 1981 
en relació al decret de 1968. En la confecció de la taula s’han posat en paral·lel els apartats 
copiats i s’han deixat de banda les parts de l’articulat que no foren tingudes en compte per-
què es referien a realitats que no eren aplicables a Catalunya:

Decret 1483/1968 Decret 189/1981

Título preliminar. Primero.—La presidencia 
de los actos será unipersonal.

Article 2. a) La presidència en tots 
els actes serà unipersonal.

Título preliminar. Segundo.—La precedencia en 
un acto oficial estará determinada por el cargo que 
desempeñe la autoridad que concurre al mismo.

Article 2. b) En un acte oficial, la precedència, 
que tan sols indica mera ordenació, ve 
determinada pel càrrec que ostenti l’Autoritat 
que hi assisteix, i en cap cas l’ordre de 
prelació vindrà determinat per les persones. 

Título preliminar. Tercero.—La persona 
que legalmente sustituya en su cargo 
cualquier autoridad goza de la misma 
precedencia reconocida al titular.

La representación solo confiere precedencia 
en el ámbito de la competencia de 
la autoridad representada.

Article 2. c) La persona que substitueixi 
legalment una Autoritat tindrà, respecte a les 
altres Autoritats o als seus substituts, la mateixa 
precedència que la reconeguda al titular. (...)

Article 2. d) La representació només 
confereix precedència en l’àmbit de la 
competència de l’Autoritat representada.

Título preliminar. Quinto.—La precedencia de 
Ministros, Organismos y Corporaciones, en cuanto 
concurran como tales, tiene carácter colectivo y 
no se extiende a sus miembros en particular.

Article 2. e) La precedència del Parlament, 
Departaments, Organismes i Corporacions, mentre 
actuïn com a tals, tindrà caràcter col·lectiu i no 
s’entendrà referida als seus membres en particular.

405 Catalunya. Decret 189/1981, de 2 de juliol, establint les normes de Protocol i Cerimonial en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya. DOGC, núm. 146, 29-7-1981, pàg. 812.
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Decret 1483/1968 Decret 189/1981

Título primero. Clasificación de los 
actos. Artículo 1º. 1. A los efectos de 
este Reglamento, los actos oficiales se 
clasificarán en los grupos siguientes:

a) Actos de carácter general.—Los que, con 
motivo de la celebración de festividades, 
conmemoraciones o acontecimientos 
nacionales, provinciales o locales, 
organicen las autoridades competentes.

b) Actos de carácter especial.—Los que 
sean organizados por determinadas 
autoridades al afectar de modo peculiar a 
sus respectivos servicios o funciones.

2. Todos los actos no comprendidos en este 
artículo estarán excluidos de la consideración 
de oficiales, sin que les sean, por tanto, 
de aplicación, dado su carácter particular, 
las disposiciones de este Reglamento.

Article 3. Als efectes d’aquest Decret, 
els actes oficials que tinguin lloc a 
Catalunya es classificaran en:

a ) Actes oficials de caràcter general.

b) Actes oficials de caràcter especial.

Article 4. 1. Actes oficials de caràcter general 
són aquells que, organitzats per les Autoritats 
competents, tenen lloc amb motiu de festivitats, 
commemoracions o esdeveniments.

2. Són actes oficials de caràcter especial 
els organitzats per determinades Autoritats 
perquè afecten de forma específica 
llurs respectius serveis o funcions.

3. Els actes no compresos en aquest article 
no tindran consideració d’oficials ni els seran 
aplicables les previsions d’aquest Decret.

Título tercero. Presidencia de los actos 
de carácter general. Capítulo primero. 
Presidencia de los actos nacionales.

Art. 6.º La presidencia de los actos 
nacionales, cualquiera que sea el lugar en 
que se celebren, corresponderá, por su 
orden, a las siguientes autoridades:

— Jefe del Estado, o su representante 
expresamente designado

— Heredero de la Corona

— Presidente del Gobierno

— (...)

Article 5. La presidència dels actes 
oficials de caràcter general correspondrà, 
qualsevol que sigui el lloc on es celebri, 
per llur ordre, a les següents Autoritats:

— President de la Generalitat

— President del Parlament

— Consellers, d’acord amb l’ordre 
establert en l’annex

— (...)

Título séptimo. Ordenación de autoridades 
y Corporaciones que asistan a los actos 
oficiales y de carácter general.
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Decret 1483/1968 Decret 189/1981

Art. 17. Cuando sean convocados conjuntamente 
Autoridades y Corporaciones a los actos de 
carácter general, cada una de estas últimas 
se situará a continuación de la Autoridad de 
que dependa y según el orden establecido en 
el artículo 14, salvo el supuesto de acordar-
se la precedencia de todas las Autoridades, 
en cuyo caso, las Corporaciones se situarán 
a continuación de la última de aquéllas y por 
el orden establecido en el artículo 14.

Art. 18. Cualquier autoridad o Corporación no 
comprendida en los artículos 14 y 16 que sea 
invitada a un acto oficial de carácter general será 
clasificada por la autoridad que organice el acto, 
situándole en el lugar que estime procedente.

Article 10. Quan siguin convidades als actes 
oficials Autoritats i Corporacions conjuntament, 
cadascuna de les Corporacions es situarà a 
continuació de l’Autoritat de la qual depengui, 
i segons l’ordre establert, amb la salvetat que 
s’acordi la precedència de totes les Autoritats, 
i, en aquest cas, les Corporacions es situaran a 
continuació de l’última Autoritat i en el mateix ordre.

Article 16. Qualsevol personalitat o Corporació 
no prevista en les presents normes que 
assisteixi a un acte oficial tindrà la precedència 
i ordenació que li atribuirà l’Autoritat que 
l’organitzi. En cas de dubte, ho resoldrà el 
Cap del Servei de Relacions Públiques i 
Protocol de la Generalitat de Catalunya.

Título octavo. Disposiciones especiales.

Art. 22. En los actos oficiales de carácter general 
en que no sea procedente la ordenación correlativa 
, la distribución de puestos o localidades se 
hará respetando las precedencias señaladas 
en este Reglamento, pero alternando a derecha 
e izquierda de la presidencia o del local. (...)

Article 11. En els actes oficials en els quals 
no sigui procedent l’ordenació correlativa, la 
distribució dels llocs es farà respectant les 
precedències indicades en aquest Decret, però 
alternant a la dreta i a l’esquerra de la Presidència.

Font: elaboració pròpia

La comparació dels dos reglaments permet veure que en el redactat català intentava ser 
una mica més pedagògic en algun punt, segurament per evitar confusions; per exemple, a 
l’article 2, apartat b, aclareix que “precedència” només implica mera ordenació. Per altra 
banda, al decret 189/1981 es feia molt d’èmfasi en el paper de les Corporacions locals, es-
pecialment la de Barcelona, de manera que quedés ben clara la menor prelació de l’alcalde 
en relació a les autoritats de la Generalitat. Aquesta decisió capgirava la major prelació que 
l’alcalde de la capital havia tingut durant tot el franquisme per damunt del president de la 
Diputació; al mateix temps, però, s’atiava una polèmica que es repetiria periòdicament entre 
els representants del poder de les dues voreres de la Plaça de Sant Jaume, especialment des 
del moment en què els seus colors polítics foren contraposats.

El decret català també establia, per primera vegada, les fórmules de tractament protocol·lari 
dels titulars de les institucions públiques del país, així com l’ordre dels diferents departa-
ments del Govern. La normativa, a més, pel fet de ser la primera de l’Estat, intentava marcar 
terreny en l’àmbit del protocol oficial en el territori de Catalunya, per això anunciava im-
plícitament un xoc de legitimitats amb el Govern central, el qual no va trigar a recórrer la 
norma davant del Tribunal Constitucional, acció que dugué a terme el mes de desembre del 
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mateix any; significativament, al decret 189/1981 només es fa una referència final als actes 
on hi concorrin autoritats catalanes i espanyoles, i el supòsit es resolgué amb la recomanació 
que les diferents administracions arribin a un acord: En un acte oficial al qual concorrin Au-
toritats de l’Estat, civils o militars, i Autoritats de Catalunya, la prelació serà determinada 
per les normes i disposicions de l’Estat i per les contingudes en aquest Decret. La prelació 
relativa entre unes i altres Autoritats haurà d’ésser objecte d’un acord entre Govern de 
l’Estat i el Consell Executiu de la Generalitat.

3.4.2. EL PRIMER VIATGE OFICIAL A L’ESTRANGER

Com hem vist al segon capítol d’aquesta tesi, la Diputació de Barcelona del període fran-
quista va fer del monestir de Montserrat un destí preferent en els seus actes protocol·laris. 
Les raons poden ser diverses: l’ens provincial formava part del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat; el paratge constituïa una combinació perfecta de religiositat, natura i regiona-
lisme; o bé l’apropiació d’un símbol com el del santuari de la patrona de Catalunya enfortia 
la dictadura i la projectava a tots els catalans. El cas és que tant Josep Tarradellas com Jordi 
Pujol, van escollir aquesta destinació per fer les seves primeres sortides oficials tan bon 
punt foren investits presidents. Tarradellas, per bé que havia contret matrimoni amb Antònia 
Macià a la basílica del santuari, va protagonitzar des de l’exili agres polèmiques en contra 
de l’activisme catalanista de la comunitat benedictina del monestir, però la seva tornada a 
Catalunya va coincidir amb l’aniversari de les noces d’or del matrimoni i aprofità l’avinen-
tesa per celebrar-ho a Montserrat el desembre de 1977. Per la seva part, Jordi Pujol va fer la 
primera visita oficial al monestir en qualitat de president de la Generalitat el juny de 1980; 
malgrat el caràcter formal del viatge, fou un desplaçament privat on l’agenda religiosa va 
tenir prioritat sobre qualsevol altra consideració, de manera que Pujol i la seva esposa van 
assistir a diversos oficis del dia i, a més, es van entrevistar amb l’abat del monestir, trobada 
de la qual no en van transcendir declaracions.

En qualsevol cas, el primer viatge oficial del president Pujol a l’estranger va ser a Roma i a la 
Ciutat del Vaticà. Es tractava, de fet, de la primera vegada que un president de la Generalitat 
anava a l’estranger en missió oficial, ja que en el cas de Francesc Macià i Lluís Companys 
no van fer cap sortida internacional com a representants de la màxima institució catalana. El 
president Pujol, com a democratacristià i home de profundes conviccions catòliques va jugar 
aquesta carta personal amb habilitat política: d’una banda, feia manifesta la seva adhesió a 
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l’Església Catòlica, Apostòlica i Romana i, de l’altra, aprofitava l’avinentesa per sortir en 
viatge oficial d’Espanya en el marc d’una visita d’Estat. 

L’organització del desplaçament a Itàlia va ser coordinada pel secretari general de la Presi-
dència, Lluís Prenafeta, en col·laboració amb els ambaixadors d’Espanya a la Santa Seu i 
el Quirinal, els senyors Puig de la Bellacasa i Cañadas Noubilas, respectivament, així com 
amb l’ambaixada d’Itàlia a Madrid. Raúl Rancé, aleshores únic responsable de l’oficina de 
protocol de la Generalitat, recorda que la màxima dificultat organitzativa del viatge no fou 
aconseguir una audiència amb el Papa, ni coordinar-se amb l’ambaixada406, sinó vèncer les 
reticències que alguns membres de la presidència de la Generalitat tenien vers el fet que 
Pujol i els seus acompanyants s’hostatgessin a la delegació diplomàtica espanyola de Roma 
i que es desplacessin per la ciutat amb un cotxe oficial amb el banderí espanyol407. Rancé 
va defensar la posició dels membres del Gabinet de la Presidència: d’aquesta manera era 
una visita d’Estat, altrament, hagués estat equiparable a una visita privada d’un personatge 
important, però anònim.

Només arribar a Roma, Pujol va anar a l’ambaixada espanyola en un vehicle oficial sense 
distintius. A la residència, l’ambaixador va oferir un sopar de benvinguda al matrimoni Pujol 
i el seu seguici, integrat pel secretari general de la Presidència, Lluís Prenafeta, el director 
general dels Mitjans de Comunicació, Agustí Farré i els caps dels serveis de protocol i de pre-
msa, senyor Rancé i Álvarez Moliné, respectivament408. L’endemà, el Papa Karol Wojtyla va 
rebre en audiència al president de la Generalitat, el qual va desplaçar-se a la Santa Seu en un 
vehicle oficial de l’ambaixada amb un banderí d’Espanya; segons el Diari de Barcelona, es 
va proposar d’utilitzar la bandera catalana, però les autoritats espanyoles ho van rebutjar409. 
De la conversa entre els dignataris, que va durar mitja hora escassa, es va desprendre que el 
Papa visitaria Montserrat en la visita que havia de fer a Espanya l’any següent.

Amb aquesta sortida a l’estranger, el president Pujol pretenia que la Generalitat de Cata-
lunya, com a institució, obtingués el primer reconeixement internacional amb l’ajuda de la 
diplomàcia espanyola, la qual va accedir a col·laborar tot negociant-ne les condicions. El 
fet, però, que Pujol fes aquest viatge en compliment de un antiguo deseo, como católico 
practicante410, i que per fer-ho se servís del seu càrrec no era gaire bon presagi per la raó que 
iniciava el mandat amb una acció que generava confusió entre la persona i la institució que 

406 Avui, 14-1-1981, pàg. 1.
407 El tema de las banderas se sabe que fue objeto de negociación en días pasados por parte de la delegación 

catalana que preparó el viaje, por cuanto esta delegación hubiera deseado que también figurara la bandera 
catalana en los actos públicos. Sin embargo, la praxis internacional exige el uso de una sola bandera. A: El 
Correo Catalán, 16-1-1981, pàg. 2.

408 Avui, 15-1-1981, pàg. 1.
409 Diari de Barcelona, 16-1-1981, pàg. 7.
410 La Vanguardia, 9-1-1981, pàg. 5.
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representava, un costum que, malauradament, no abandonaria en els seus vint-i tres anys 
de mandat. A Catalunya, no tothom va veure amb bons ulls l’organització del viatge, ni la 
deriva religiosa que va prendre, com ho demostra l’article que el Correo Catalán publicava 
en portada a la fi del viatge: Com a catalans que no combreguem amb el peculiar naciona-
lisme de Jordi Pujol, hem sentit vergonya d’altri amb el primer viatge del nostre president 
a l’estranger. Encara que, ja que estava a Roma, visités el president Pertini, allò que tenia 
especial rellevància era la visita al Papa. Quan TVE ens mostrava el Mercedes, que amb 
bandera espanyola —i sense cap signe català d’identitat— passejava Pujol pels carrers 
de Roma, o bé com la inefable Paloma Gómez Borrero entrevistava el nostre President, i 
aquest explicava a tota l’audiència de TVE que havia anat al Vaticà com a simple cristià 
a fer conèixer la realitat de Catalunya al Papa Wojtyla, sentíem que la imatge que donava 
era la d’un clerical o com a màxim un autonomista clerical. Què lluny estem de la tradició 
autonomista republicana i laica dels presidents Macià i Companys!!

Com és sabut, a banda de traslladar-li la devoció personal que sentia pel pontífex, Pujol va 
voler explicar-li la realitat cultural i social de Catalunya, després del procés de transició de la 
dictadura a la democràcia que havia permès recuperar les institucions d’autogovern del país. 
Pel que es desprèn de les cròniques periodístiques i dels esdeveniments posteriors —com la 
fugaç visita a Montserrat que el Papa va fer l’any següent, sota una intensa pluja i amb retard 
inclòs— la trobada es va veure completament eclipsada per la visita que aquell mateix dia 
el sindicalista Lech Walesa havia fet al seu compatriota polonès, cap de l’Església Catòlica. 
Era una reunió històrica pel fet que el carismàtic líder comunista es presentava a la Ciutat del 
Vaticà per tractar de qüestions que afectaven el poble de Polònia en un moment d’autèntic 
antagonisme entre els països del bloc capitalista i els de l’òrbita soviètica.
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4.  
CONCLUSIONS
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El 14 d’abril de 1931 Lluís Companys proclama la República des del balcó de l’Ajuntament 
de Barcelona i, poc després, ho fa Francesc Macià des de la balconada de l’aleshores Palau 
de la Diputació. Són dos actes revolucionaris legitimats per uns resultats electorals que can-
vien el curs de la història d’un dia per l’altre. Al cap de vuit anys, el 26 de gener de 1939 
les tropes del General Franco entren sigil·losament a Barcelona i s’adrecen directament a la 
Plaça de Sant Jaume, sense disparar ni un tret, per prendre possessió dels dos edificis prin-
cipals de la ciutat i certificar la caiguda de Catalunya. Gairebé quaranta anys més tard, un 
Josep Tarradellas exultant i emocionat pronuncia l’històric “Ja sóc aquí!” des del balcó del 
Palau de la Generalitat, restablerta de manera pacífica amb ell com a president.

Aquests tres esdeveniments històrics simbolitzen un canvi de règim i tenen els tres un ma-
teix escenari: el Palau de la Generalitat. Normalment, els cops d’estat, les revoltes i els 
pronunciaments històrics tenen lloc als centres de poder real, és a dir, a les seus de l’Exèrcit 
o dels mitjans de comunicació. Durant dècades, el poder de l’Estat a Catalunya havia estat 
centralitzat a l’eix viari barceloní on es troba la Capitania General, l’edifici de Correus i 
Telègrafs, i la Delegació del Govern. En canvi, l’espai que ha simbolitzat com cap altre el 
poder polític a Catalunya ha estat el palau gòtic-renaixentista de la Plaça de Sant Jaume, seu 
històrica de la Generalitat de Catalunya des de la seva construcció.

En aquesta tesi doctoral hem comprovat com durant la República, però també durant el 
franquisme, el decorat dels esdeveniments polítics que tenen una projecció pública ha sigut 
sempre el Palau de la Generalitat. Les obres de dignificació empreses per Tarradellas quan 
és conseller de Governació van encaminades a adequar les seves dependències als nous aires 
polítics; durant la República, són freqüents les al·locucions pronunciades des del balcó del 
palau en motiu d’una o altra celebració política; les recepcions oficials a les visites de Franco 
a Barcelona se solen fer a banda i banda de la Plaça Sant Jaume; tots els actes solemnes que 
organitza la Diputació de Barcelona durant la dictadura tenen lloc als salons del Palau; les 
visites de dignataris estrangers fan parada obligada al Palau provincial per ser complimen-
tats i, invariablement, per fer-hi una passejada turística; la recuperació del cos de mossos 
d’esquadra en el franquisme acaba convertint l’institut armat en una guàrdia honorífica del 
palau, tal com ho era en temps de Macià i Companys; i aquesta guàrdia serà la mateixa que 
reti honors al president Tarradellas quan entri a peu per la porta principal de recinte palatí el 
dia del seu retorn.

Així doncs, el Palau de la Generalitat ha estat el marc físic de l’objecte d’aquesta recer-
ca, què és el protocol oficial que s’ha practicat en aquest edifici històric, com s’explica en 
l’apartat D de la introducció d’aquesta esta tesi. En els cinquanta anys d’història que abasta 
aquesta investigació, els murs del palau han estat testimonis silents de diferents esdeveni-
ments històrics, de diferents maneres de governar i de l’expressió pública d’aquests governs 
mitjançant el protocol oficial. Al llarg de les pàgines presents hem mirat de respondre una 
sèrie de qüestions que vam formular en el seu moment i que es recullen a l’apartat E de la 
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introducció. Tot seguit, es relacionen aquestes preguntes d’investigació amb els resultats 
obtinguts durant la recerca:

Pregunta principal: 

• Existeix un protocol oficial de la Generalitat de Catalunya entre 1931 i 1981?

La Generalitat de Catalunya de l’any 1931 va construir les seves estructures sobre l’admi-
nistració de la Diputació de Barcelona extingida. La institució provincial tenia una oficina, 
anomenada de majordomia i cerimonial, adscrita a la presidència i, com a tal, va seguir exis-
tint l’endemà mateix de la proclamació de la República catalana, amb el mateix personal i 
amb les mateixes funcions. Durant les presidències de Macià i Companys es va practicar un 
protocol oficial professionalitzat, modern i racional. El trasbals de la Guerra Civil i les depu-
racions del franquisme van conduir a la renovació total del personal de l’oficina de protocol, 
però les funcions van mantenir-se, ara al servei de la presidència de la Diputació Provincial. 
El nom de l’oficina fou “de ceremonial y mayordomía”, després fou “de ceremonial”, “de 
protocolo” i “de relaciones públicas y protocolo”. Durant tota la dictadura aquest servei tre-
balla en favor de la presidència de la institució en tots aquells esdeveniments oficials, públic 
i privats, en què pren part. En produir-se la transició democràtica, l’oficina es manté intacta 
en atribucions i personal, però es duplica per fer front a la doble presidència de Tarradellas 
(Diputació i Generalitat). Durant aquest mig segle, doncs, existeix una oficina de protocol 
perfectament organitzada que serà la responsable de gestionar el protocol oficial de la Ge-
neralitat i la Diputació.

Preguntes secundàries: 

• Com s’organitzava el protocol oficial de la Generalitat de Catalunya entre 1931 
i 1981?

L’oficina de protocol estava adscrita als gabinets de la presidència i era una unitat autònoma 
dins de l’estructura administrativa de la Generalitat i la Diputació, en relació permanent amb 
la secretaria general. Solia estar constituïda per un equip d’entre tres i cinc persones (cap, 
oficials i auxiliars) i treballava en unes dependències del Palau de la Generalitat properes al 
despatx del president. Aquest equip tenia a les seves ordres un contingent d’entre quaranta 
i seixanta funcionaris, entre ordenances, bidells, porters, xofers i mecànics. Tots els actes 
protocol·laris que es celebraven dins i fora de palau en els quals hi intervenia la presidència 
estaven organitzats o tutelats per aquesta oficina.
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• Existien professionals del protocol formats i qualificats adequadament?

En el període de la República els professionals del protocol tenien formació acadèmica 
avançada —tenint en compte els estàndards de l’època— i llarga experiència com a treba-
lladors públics. A banda, estaven dotats de grans habilitats en el tracte social i actuaven amb 
molta discreció. En el franquisme es dóna un perfil similar, però per sobre de la qualificació 
tècnica preval l’adhesió política als postulats ideològics del règim. A partir de la posada en 
funcionament l’any 1967 de l’Escola Superior de Relacions Públiques, adscrita a la Univer-
sitat de Barcelona,  ja es va poder contractar professionals amb formació específica, com 
així va ser.

• Qui eren aquests professionals del protocol?

Antoni Rubí Sureda (1883-1949) fou el cap de protocol de la Generalitat de Catalunya des 
de 1931 a 1936; El cap de protocol del Parlament de Catalunya entre 1931 i 1936, Dalmau 
Costa Vilanova (1902-1974), va succeir Rubí a l’inici de la Guerra Civil fins la fi del con-
flicte, moment en el qual es va exiliar; José Pascual del Pobil y de Zuzuárregui (1897-1974) 
va ser designat cap de protocol de la primera Diputació del franquisme; en jubilar-se, l’any 
1962, va ser rellevat per Felio Vilarrubias Solanas (1921) fins que aquest va assumir altres 
responsabilitats; José Fernando Lizcano de la Rosa Negrevernis (1934-2014) va ser el dar-
rer cap de protocol de la Diputació franquista i el primer de la Generalitat restablerta fins 
que fou destituït; aleshores Francesc Galmés (1944) a la Diputació i Raúl Rancé (1946) a 
la Generalitat, van prendre el relleu. A banda d’aquests noms, una llista llarga d’oficials, 
secretàries, auxiliars i intèrprets van treballar a les oficines de protocol durant els cinquanta 
anys d’abast d’aquesta recerca. 

• Per a qui treballaven aquests professionals del protocol?

Com hem dit anteriorment, aquests professionals responien davant el president de la institu-
ció o de l’interlocutor que aquest designés, ja fos un secretari particular, un secretari general, 
un conseller o un diputat provincial, però sempre tenien present que es devien a la institució 
a la qual prestaven servei, ja fos la Generalitat o la Diputació de Barcelona.

• Com sabem que exercien una professió singularitzada?

Des dels temps de la República els tècnics del protocol oficial tenien una categoria profes-
sional, percebien una remuneració estipulada en funció d’aquesta categoria i estaven con-
siderats per l’administració per la qual treballaven. Dins de l’escala funcionarial ocupaven 
posicions elevades i gaudien del reconeixement de les autoritats polítiques. Sabem que te-
nien consciència d’exercir una funció singular pel zel amb què exercien les seves atribucions 
i per l’interès amb què documentaven les seves accions i, després, n’arxivaven el resultat. 
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Sortosament, part aquests documents s’han preservat en els arxius públics. Alguns dels pro-
tagonistes, fins i tot, han creat col·leccions particulars de gran valor amb el material que ells 
mateixos editaven en l’exercici de la seva feina, com ara invitacions, targetes, menús, con-
vocatòries, felicitacions, nadales i tot un ventall ben ampli de documents de representació 
institucional.

• Quina era la seva qualificació professional?

El tècnic de protocol era un funcionari públic sotmès als escalafons professionals de l’admi-
nistració pública. De major a menor rang hi havia el cap de l’oficina de protocol, que era un 
cap de servei; l’oficial primer, equiparable a qualsevol altre funcionari del mateix nivell que 
estigués adscrit a un altre servei; l’oficial segon; i l’auxiliar. Les reformes introduïdes pel 
conseller Tarradellas en l’administració pública de Catalunya durant el Govern Macià van 
permetre l’ordenació d’aquestes categories, però no van suposar gaires canvis pels tècnics 
de protocol en relació al període anterior. Durant el franquisme es va mantenir la mateixa 
gradació professional.

• Quines tècniques utilitzaven aquests professionals del protocol?

Els professionals del protocol de la Generalitat i la Diputació utilitzaven les mateixes tèc-
niques que es fan servir a l’actualitat. És a dir, quan s’havia de preparar un acte oficial on 
s’esperava la presència de diverses autoritats establien les precedències que ordenava la 
tradició, el costum o la llei; en banquets i àpats oficials dibuixaven els croquis dels espais 
i de les taules amb els corresponents pentinats; elaboraven els menús dels dinars o sopars 
oficials segons els gustos dels convidats principals; contractaven els serveis de restauració, 
floristeria i vestuari per les ocasions especials; a cada convocatòria dissenyaven i cursaven 
les invitacions pertinents amb el redactat corresponent; en el seu treball diari elaboraven 
llistes d’autoritats amb les dades postals per fer trameses massives; s’encarregaven de re-
gular el codi d’etiqueta de cada esdeveniment; tenien cura de les instal·lacions del Palau de 
la Generalitat i del vestuari dels seus treballadors subalterns; gestionaven el parc mòbil de 
la presidència i l’ordenació dels vehicles i dels seus ocupants en actes oficials; i, sempre, 
estaven a disposició de la presidència de la institució pel que calgués.

• En quines normatives legals es basaven aquests professionals del protocol?

Durant la República se segueix aplicant la Reial Ordre del 15 de gener de 1908, normativa 
que regula l’entrada al Saló del Tron i la desfilada davant del rei. A aquesta ordre se li ha 
d’afegir una altra del 19 de gener de 1926 que ordena els actes oficials que no tenen la pre-
sència de Ses Majestats. Les dues lleis, convenientment adaptades al règim republicà, tenen 
vigència durant aquest període i, restablertes en la seva integritat original a l’inici de la dic-
tadura de Franco, seran l’únic referent legal fins l’any 1968. En aquest moment, poc abans 
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de la designació del Príncep Joan Carles com hereu al Tron del Regne d’Espanya, es fa ne-
cessària la promulgació del Decret 1483/1968, de 27 de juny, que estableix les precedències 
d’ordenació d’autoritats i corporacions, i en la que s’inclou la figura de l’hereu. Aquesta serà 
la primera llei de protocol de l’Espanya contemporània. Després, el primer president electe 
de la Generalitat de Catalunya restablerta, Jordi Pujol, dictarà el Decret 189/1981, de 2 de 
juliol, de protocol i cerimonial oficial en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya, la primera 
llei d’aquestes característiques de la democràcia a tot Espanya.

• El nou Parlament de Catalunya també compta amb aquests professionals?

L’aprovació de l’Estatut de Catalunya de l’any 1932 va comportar la creació d’un parla-
ment autonòmic. El Parlament de Catalunya va ser inaugurat solemnement el 6 de desembre 
d’aquell any, motiu pel qual va caldre habilitar un edifici, construir un hemicicle i contractar 
personal, tasques que van recaure en el conseller Tarradellas. El màxim cap administratiu del 
Parlament, l’oficial major, treballava en coordinació amb la figura del majordom del Palau 
del Parlament, que al seu torn estava al servei de la presidència de la institució i tenia funci-
ons anàlogues a les dels seus homòlegs de la Generalitat. Per ocupar el lloc de majordom del 
Parlament, Tarradellas va contractar el seu correligionari d’ERC Dalmau Costa, ex-semina-
rista de Girona, promotor del grup literari de Port de la Selva, periodista del grup de L’Opi-
nió i gastrònom reconegut. Aquest càrrec va suprimir-se en aplicació de la Llei de 1938 que 
abolia les institucions d’autogovern de Catalunya i que es va aplicar entre 1939 i 1977.

Pregunta principal:

• Com fou el protocol oficial a Catalunya durant la República? I durant el fran-
quisme? I durant la transició?

Durant la República es practica un protocol auster, encaminat a servir la institució i no les 
persones que la representen. El protocol i el cerimonial oficial s’exerceixen d’una manera 
racional, moderna i objectiva. Els símbols i el cerimonial es redueixen al mínim. Hi ha un 
cert desordre en l’observació de les normes d’etiqueta per part dels participants a actes 
oficials, com proven els testimonis gràfics de l’època. Per la seva part, les mesures adopta-
des pel conseller Tarradellas en l’organització d’esdeveniments multitudinaris serveixen per 
celebrar actes massius, però ordenats, en els que es compatibilitza la legítima manifestació 
popular amb l’ordre públic i la seguretat. Durant el franquisme el protocol està subjecte a 
l’ideari nacional-catòlic, motiu pel qual els actes oficials van indefectiblement associats a 
l’exaltació fanàtica de la figura del dictador i de les autoritats del règim, així com a la in-
variable celebració d’actes religiosos complementaris. La crisi econòmica de la llarga post-
guerra genera posades en escena barroques, un cerimonial pompós i amanerat, i l’observació 
d’una etiqueta estricta en funció del cos al que es pertany: civil, militar, aristocràtic o del 
partit únic. Aquest protocol oficial arriba al paroxisme en la dotzena llarga de visites oficials 
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que el cap de l’Estat fa a Barcelona, inclosa la darrera, que té lloc l’any 1970. En la transició, 
els presidents Tarradellas i Pujol són conscients de la importància que el protocol oficial té 
en la dignificació de la institució de la Generalitat restablerta. En el cas del primer, no només 
hi ha un gran interès personal fruit d’una enorme sensibilitat per les formes i la comunicació, 
també hi ha una necessitat de posar en valor una institució sense recursos ni competències. 
El segon president aprèn del primer però ben aviat marcarà perfil propi com a resultat d’unes 
determinades conviccions ideològiques i religioses, i d’una personalitat molt forta. Pujol no 
era un home de partit i en els seus primers anys de mandat va fer-ho evident en una acció 
política de caràcter presidencialista molt centrada en la seva persona i la seva manera de 
fer. Al cap i a la fi, com diuen els seus biògrafs, s’havia estat preparant tota la vida per ser 
president de la Generalitat, fins i tot en els temps en què la institució estava desapareguda i 
el seu futur era d’allò més incert.

Preguntes secundàries:

• Hi ha diferències en la pràctica del protocol oficial entre cada període històric o 
cada règim polític?

L’organització i el treball dels equips de professionals del protocol oficial experimenten molt 
poques variacions a cada canvi de règim, ja que es mantenen les mateixes tècniques i unes 
pràctiques similars, normalment basades en els usos i els costums. Les diferències entre 
períodes i/o règims venen donades, lògicament, per la ideologia dels governants i la seva 
concepció del poder. Durant la República, la dictadura franquista i la transició democràtica, 
els professionals del protocol adscrits a les màximes institucions catalanes van exercir la 
seva tasca a partir d’uns principis comuns basats en la llarga tradició del cerimonial euro-
peu. Les diferents lleis sobre normes protocol·làries i precedències promulgades durant l’es-
mentat període van alterar molt poc una consuetud fermament arrelada entre els servidors 
públics esmentats.

• Quins canvis i quines continuïtats es produeixen en l’exercici del protocol oficial 
en un període o en un altre?

Canvis: el protocol republicà suprimeix el fervor monàrquic de temps anteriors i adapta la 
legislació borbònica a la nova realitat. L’enorme popularitat del president Macià i la seva ele-
gància natural actuen en favor de la nova institució, la Generalitat de Catalunya. L’oficina de 
protocol té gran part de la feina feta perquè quan hi és Macià ningú discuteix la presidència 
dels actes. Al mateix temps, el president és un viatger incansable que fuig de les audiències 
palatines i li agrada acudir a tota mena d’actes populars. Companys, a la seva manera, seguirà 
unes pràctiques similars. El parèntesi del Bienni Negre implica la irrupció de les autoritats 
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militars i dels cossos armats en els actes i esdeveniments oficials. En el franquisme se supri-
meixen els símbols republicans, s’introdueix una nova simbologia i es recupera la normativa 
del protocol borbònic; Franco rep honors monàrquics i una concentració absoluta de poders. El 
protocol oficial està condicionat per aquests manaments i per una Església Catòlica omnipre-
sent. A la transició, es retorna a l’exercici d’un protocol democràtic, laic i racional en el que les 
institucions prevalen per damunt dels seus representants. Tarradellas imposa una visió estricta 
del protocol oficial amb l’objectiu de prestigiar la Generalitat recuperada.

Continuïtats: la legislació republicana en matèria de protocol oficial és, en essència, la ma-
teixa que la del període anterior, i així serà en els règims posteriors. La prova més flagrant 
és que el Decret 189/1981 de la Generalitat de la transició es redacta prenent com a model 
el Decret 1483/1968 del franquisme. Les tècniques, les pràctiques i els recursos emprats 
des dels temps de la República —i probablement abans— també es repetiran al llarg de les 
dècades següents perquè, al cap i a la fi, el protocol oficial cerca l’entesa i la concòrdia entre 
els participants d’esdeveniments oficials, siguin públics o privats

• Es pot parlar d’un protocol oficial “republicà”, “franquista” o “democràtic”?

Com hem vist, el protocol oficial està subjecte a cada moment històric i a les ideologies dels 
governants. A banda de qüestions tècniques elementals, que no admeten massa discussió, 
sempre hi ha marge perquè els representants de les institucions públiques puguin posar el 
seu accent personal. En aquest sentit, es pot parlar d’un protocol diferenciat en temps de 
República, de dictadura i de democràcia.

• Es pot parlar, en conjunt, d’un protocol català?

Les normes de protocol sempre han estat les mateixes a tot l’Estat espanyol i, en general, 
no hi ha diferències significatives. Allò que ha fet singular el protocol de Catalunya ha 
estat, d’una banda, unes institucions d’autogovern diferenciades de la resta d’Espanya en 
temps republicans. Després, i malgrat l’homogeneïtzació territorial del franquisme a través 
de l’ordenació provincial, la Diputació de Barcelona va esdevenir un far per les oficines de 
protocol d’altres províncies; la puixança econòmica de la capital catalana a partir dels anys 
seixanta, juntament amb la inquietud i la preparació de professionals com Felio Vilarrubias, 
combinades amb uns presidents provincials sensibilitzats en la matèria, van convertir el pro-
tocol barceloní en un referent per altres professionals de l’Estat, com ho demostren les peti-
cions d’assessorament que es cursaven a l’oficina de protocol de la Diputació de Barcelona. 
En la transició, la promulgació del Decret 189/1981 de protocol i cerimonial en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya és una maniobra política encaminada a marcar terreny, alhora que 
demostra un interès per evident per les qüestions protocol·làries que afecten la institució. Es 
pot parlar d’un protocol català en tant que aquest es vincula a unes institucions històriques, 
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singulars i diferenciades; no es pot parlar d’un protocol català pel que fa a qüestions tècni-
ques, pròpies de l’exercici de la professió, que són les mateixes que s’apliquen a arreu.

Pregunta principal:

• El protocol oficial és una eina al servei del poder polític?

Que el protocol oficial és una eina al servei del poder polític ho demostra el fet que les 
oficines de protocol han estat adscrites tradicionalment a la presidència de les institucions, 
en contacte amb el seu titular i els seus col·laboradors més directes. Així, el reconeixement 
popular de la nova Generalitat de Catalunya i de la seva presidència és, en part, atribuïble a 
l’esforç d’uns tècnics de protocol molt ben formats i amb experiència que seguien les direc-
trius dels seus governants però també els aconsellaven. La imatge de la nova institució i la 
seva projecció pública va ser construïda als anys trenta per polítics com Josep Tarradellas, 
però amb l’ajuda inestimable d’experts com Antoni Rubí i Dalmau Costa. Per altra banda, 
històricament la gent ha tendit a sortir als carrers en massa per presenciar grans esdeveni-
ments polítics, la majoria organitzats de manera calculada pels seus protagonistes. Eren es-
deveniments on no hi havia avalots ni enrenous, sinó que es tractava de grans concentracions 
humanes que, de manera pacífica, ocupaven l’espai públic en ocasió de cerimònies diverses. 
Caldria un estudi sociològic diferent del present per analitzar els motius de tal comporta-
ment: fou adhesió ideològica? Fou afany de comunió? Fou testimoniatge? Fou curiositat? 
Fou entreteniment? Fou voluntat de transcendir? El cert és que en alguns períodes de la 
història —la República, per exemple— es produïren manifestacions populars que tenien 
un element transversal que era comú a tot el poble, encara que fossin protagonitzats per 
polítics amb noms i cognoms: ens referim a la proclamació de la República, l’aprovació de 
l’Estatut, la inauguració del Parlament de Catalunya, les anades i vingudes de parlamentaris 
a Madrid. En altres moments, com en el franquisme, les grans concentracions tenien a veure 
amb el culte a la personalitat del dictador o dels seus acòlits, amb excepció feta d’algunes 
celebracions religioses. En la transició, el moment del retorn del president Tarradellas torna 
a ser una jornada de manifestacions multitudinàries on la posada en escena, els símbols i els 
gestos estan perfectament organitzats per representar i reforçar el poder polític.

Preguntes secundàries:

• Quin ús han fet del protocol oficial els representants de les institucions polítiques 
radicades al Palau de la Generalitat entre 1931 i 1981?

En tots els casos han fet servir el protocol per demostrar i legitimar el seu poder. 
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• El Palau de la Generalitat ha estat, en ell mateix, un símbol de poder utilitzat en 
favor del protocol oficial?

En el franquisme la Diputació de Barcelona, tot i ser la institució infraministerial amb més 
pressupost d’Espanya, està jeràrquicament per sota de la Capitania i del Govern civil i, en 
canvi, és l’amfitriona de la majoria dels actes protocol·laris de rellevància que se celebren a 
Catalunya. Encara que el Palau de la Duana com el de Capitania disposen de sengles salons 
del tron i, per tant, estances règies de gran capacitat i majestuositat, alhora que són edificis 
imponents ubicats en àmplies avingudes, els actes més solemnes gairebé sempre se celebren 
al Palau de la Generalitat i l’organització recau en el seu personal de majordomia i cerimonial. 

• De quina manera el patrimoni arquitectònic és utilitzat per comunicar el poder 
polític?

El primer Govern Macià no triga gens en emprendre un projecte de reformes del Palau de 
la Generalitat que elimini tots els símbols del règim precedent. L’encàrrec recau sobrer el 
secretari del president, Josep Tarradellas, que parlarà de “dignificar” i “restituir” el palau 
d’acord amb els valors republicans. De la mateixa manera, l’elecció del Palau de la Rei-
na del Parc de la Ciutadella per allotjar el nou Parlament de Catalunya respon a tota una 
intencionalitat política molt ben calculada. En el franquisme, l’espoli i clausura d’aquesta 
institució (les seves catifes foren utilitzades per rebre el feixista italià Ciano l’any 1939 i 
després perdudes) també té tota una significació. Al mateix temps, al Palau de la Generalitat 
se li canvia el nom, se suprimeixen els emblemes de catalanitat, es potencia la simbologia 
religiosa i, en les ocasions solemnes, es decora amb els estendards de l’Espanya imperial. La 
tornada de Tarradellas acaba, precisament, al Palau de la Plaça Sant Jaume, en el qual s’hi 
han canviat, a corre cuita, els distintius del règim anterior (amb alguna excepció) i s’hi han 
posat les imatges, les banderes i els domassos del nou període històric.

• Els professionals del protocol tenen adscripció política?

La tenen en tant que són ciutadans amb formació intel·lectual i professionals qualificats. 
L’Antoni Rubí de la República fou catòlic, monàrquic i es vinculà a la Lliga Regionalista, 
però aquest fet no va impedir que treballés per polítics d’ERC amb idees diferents a les 
seves. En començar la guerra fou perseguit pels anarquistes i va haver de fugir. En el fran-
quisme retorna però és apartat del seu lloc de treball pel seu passat republicà. El substitueix 
José Pascual del Pobil, un contemporani seu que ha tingut unes idees similars i una trajec-
tòria paral·lela, però menys exitosa. El fet és que Pascual del Pobil està emparentat amb 
Franco i aquesta relació, encara que llunyana, el beneficia. Felio Vilarrubias ha fet sempre 
bandera de la seva adhesió al carlisme i al tradicionalisme i bona part de la seva obra així ho 
testimonia. José Fernando Lizcano de la Rosa era fill d’un militar ajusticiat per la República 
i fou afecte a la dictadura. Els tècnics Francesc Galmés i Raúl Rancé estaven relacionats 
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familiarment amb alts funcionaris del franquisme, circumstància que afavorí la seva incor-
poració a l’oficina de protocol de la Diputació d’aleshores i, després, a la seva continuïtat en 
temps de democràcia.
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