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Per això afegia: “Soc absoluta-
ment contrari a qualsevol modifica-
ció de l’actual estructuració de l’Es-
querra, com també que aquesta en-
tri a formar part de cap organitza-
ció que pugui tendir a minimitzar, 
en cap sentit, la seva força política”. 
Precisament, el seu adjunt a la secre-
taria, Joan Sauret, va informar Tar-
radellas que Rovira volia un partit 
nou “per evitar que es parlés de res-
ponsabilitats econòmiques” quan 
tornessin. 

Crear sigles per grimpar 
El mateix dia 18, Tarradellas va es-
criure a l’altre home fort del partit, 
Carles Pi i Sunyer, resident a Lon-
dres, per curtcircuitar el pensa-
ment de Rovira i Virgili. “Constitu-
iria un error molt greu –va expres-
sar sense esmentar l’historiador– 
de veure prosperar el pensament 
de determinats diletants, com tam-
bé la posició d’algunes persones 
polítiques que només ens oferei-
xen fracassos en llur vida, o bé en-
cara, d’altres que s’han nodrit to-
ta llur vida amb la il·lusió d’inter-
pretar un cert paper en la dissolu-
ció d’antics partits per anar al que 
ells en diuen la formació d’un gran 
Partit Catalanista Democràtic”. 

Afegia, en una observació amb 
lectura de futur, que aquella era “la 
idea de qui vol aprofitar-se de deter-
minades circumstàncies de la vida 
política de casa nostra, per esdeve-
nir tranquil·lament el capdavanter 
de coses, sense haver provat abans 
que tenia la capacitat per fer-ho”. I 
reblava, sobre ERC: “És el gran par-
tit que ens ha portat la República, 
l’Estatut i que ha tingut com a cap-
davanters Francesc Macià i Lluís 
Companys. Això pesa tant que se-
ria foll de voler tirar per la finestra 
un patrimoni com aquest”. 

Tres dies després, Pi i Sunyer va 
respondre lànguidament: “Un par-
tit determinat pot persistir, trans-
formar-se o desaparèixer en les no-
ves circumstàncies”. Per a l’exalcal-
de de Barcelona i membre del con-
sell directiu, el futur d’ERC 
dependria de si era capaç d’adaptar-
se al moment, i no passava res si “en 
sortien d’altres biològicament més 
aptes per al nou medi polític”. 

Antoni Rovira i Virgili i Carles Pi 
i Sunyer veien en ERC un instru-
ment. En part era lògic. Tots dos hi 
havien entrat la tardor del 1932 des 
del Partit Catalanista Republicà 
–fusió d’Acció Catalana i Acció Re-
publicana, on ja militaven–. Josep 
Tarradellas, en canvi, a banda 
d’ocupar-ne aleshores el secretari-
at, es comptava entre els fundadors 
del partit el març del 1931. Per a ell, 
ERC era més que un instrument. La 
tardor del 1944 va defensar i va im-
posar la continuïtat. Però Esquer-
ra amb els anys va acabar encimbe-
llant per damunt d’ell, en el seu ima-
ginari, els altres dos, a qui no els 
hauria fet res que hagués desapare-
gut. Paradoxes de la política.e

Quan Tarradellas 
va salvar ERC 
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L’any 1944 el secretari general es va enfrontar a 

Rovira i Virgili i Pi i Sunyer per mantenir viu el partit 

LA HISTÒRIA DELS PARTITS

El llavors president de la Generalitat, Lluís Companys, amb el conseller Josep 
Tarradellas i el ministre Indalecio Prieto en una visita a la tomba de Francesc Macià. EFE 

“En l’actual panora-
ma polític espa-
nyol només hi ha 
tres partits que 
hagin sobreviscut 

al temps, a les crisis, a les guerres, 
als pobles i fins i tot a reis i repúbli-
ques, el PSOE, el PNB i ERC, 140, 
123 i 88 anys d’història, respectiva-
ment”. Així es va expressar Gabriel 
Rufián, portaveu d’Esquerra al Con-
grés, en el debat d’investidura de 
Pedro Sánchez el 23 de juliol passat. 
Només tres partits vius amb una 
llarga història. 

I és que les sigles polítiques han 
viscut aquests últims temps un ve-
ritable daltabaix, incloent-hi el nau-
fragi paradigmàtic de CiU. En el cas 
d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya, Rufián va poder fer aquesta 
afirmació perquè en moments crí-
tics de la seva història alguns dels 
seus dirigents han cregut en la mar-
ca. És el cas de Josep Tarradellas, 
secretari general del partit entre 
1938 i 1954. 

Contra el Partit Republicà  
La tardor del 1944, alliberat París, 
l’exili catalanista va sortir de la le-
targia a què la Segona Guerra Mun-
dial i l’ocupació nazi de França l’ha-
vien obligat i Josep Tarradellas es va 
dedicar a refer ERC. En paral·lel, va 
intentar bastir una plataforma del 
catalanisme antifranquista que es 
concretaria el gener del 1945 amb el 
nom de Solidaritat Catalana.  

En el marc d’aquests movi-
ments, Antoni Rovira i Virgili, pre-
sident interí del Parlament, va de-
clarar l’11 de novembre del 1944 a 
Foc Nou, setmanari publicat a To-
losa de Llenguadoc, que els partits 
republicans nacionals es podrien 
presentar a la plataforma “aplegats 
en conjunció (prenunci del futur 
Partit Republicà de Catalunya)”.  

En una correspondència que es 
pot seguir al fons de l’Arxiu Mont-
serrat Tarradellas i Macià, deu dies 
després, des de Montpeller, l’histo-
riador concretaria que entre els 
idearis d’ERC i d’Acció Catalana 
Republicana, partit liderat per Llu-
ís Nicolau d’Olwer, “no hi ha cap di-
ferència important”. La seva idea 
era “la conveniència d’una conjun-
ció o entesa” que anunciés “el futur 
partit unificat” en el moment del 
retorn a casa –aleshores s’era enca-
ra optimista que fos aviat–, conven-
çut que el poble rebria “amb pro-
funda alegria la unificació, no ja la 
simple coalició”. 

Josep Tarradellas va escriure a 
Rovira el 18 de novembre des de Pa-
rís per dir-li, contundent, que la 
idea de constituir un Front Demo-
cràtic Català per arribar a la forma-
ció del Partit Republicà de Catalu-
nya “seria un error”. Considerava 
que els partits catalans primer havi-
en de tornar i donar explicacions de 
la seva actuació durant la Guerra Ci-
vil. No fer-ho seria “una covardia 
nostra i una traïció al nostre Partit 
i a Catalunya”.  

Reportatge

ESCRIPTOR I  
HISTORIADOR

JOAN ESCULIES

Arguments 
Tarradellas s’oposava a 
qualsevol pas que pogués 
restar força als republicans


