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De Nosaltres Sols! a «estem sols».  
Les tres postguerres del 
separatisme radical català 

  
 

Agustí Colomines i Companys  

CÀTEDRA UB JOSEP TERMES D’HISTÒRIA, IDENTITATS I HUMANITATS DIGITALS 

GRUP DE RECERCA EN ESTUDIS NACIONALS I POLÍTIQUES CULTURALS

-B�QSJNFSB�QPTUHVFSSB���
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El 25 de novembre de 1918, la Mancomunitat de Catalunya va adreçar una comunicació al 
president del Consell de Ministres, el liberal Manuel García Prieto, en què, seguint la filosofia del 
president estatunidenc Woodrow Wilson, hi reclamava el dret dels catalans a l’autodeterminació: 
«En este momento solemne de la Historia universal, cuando triunfa en el mundo el principio 
del derecho colectivo de los pueblos a disponer libremente de sí mismos y ser regidos por las 
Instituciones a que hayan dado su asentimiento, los catalanes se dirigen al Gobierno y al pueblo 
español para declarar su voluntad de regir autonómicamente la vida de Cataluña» (Mancomunitat: 
1918, 93). Certament, els anys de la postguerra mundial anaven acompanyats d’aquests aires de 
llibertat col·lectiva que, tanmateix, no van acabar de quallar, si més no a Catalunya. La campanya 
d’aquell any a favor de l’Estatut d’Autonomia va acabar en no res i la Lliga Regionalista, el partit 
dominant entre els nacionalistes catalans, va entrar en una crisi encara més profunda que la que va 
provocar-li la mort, l’1 d’agost de 1917, del seu líder carismàtic: Enric Prat de la Riba (1870-1917).

A Barcelona, el juliol del 1918 s’havia fundat amb gent de la Unió Catalanista, el tradicio-
nal partit del radicalisme nacional fundat el 1891, un Comitè Pro Catalunya, presidit per Vicenç 
Albert Ballester (1872-1938), en defensa de l’entrada de Catalunya a la Societat de Nacions. 
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Aquest era un grup dedicat a la internacionalització del plet català que s’inclinà, clarament, per 
l’independentisme —pel separatisme, com en deien aleshores—. Ballester, que va acabar essent el 
president de la Unió Catalanista, va ser el creador de la bandera independentista, amb l’estel blanc 
dins el triangle blau, inspirant-se en la bandera cubana i en la dels EUA. (Muray, J.; Rubiralta, 
F., 2015). La bandera estelada era el símbol, provisional i de combat, d’un nou nacionalisme 
independentista que prenia cos en aquell moment i era molt crític amb els nous dirigents de la 
Lliga (Balcells: 2010, 67). El 16 de novembre de 1918, Francesc Macià (1859-1933), va adreçar-se 
a un grup de persones concentrades a la plaça de Sant Jaume per manifestar-los la seva oposició 
al projecte d’Estatut. L’endemà, va pronunciar una conferència en la qual es va declarar partidari 
de la independència de Catalunya i del dret a l’autodeterminació, recollint l’esperit dels Catorze 
Punts del president Wilson, cosa que, segons Macià, hauria de portar Catalunya a participar en 
la Conferència Internacional de Pau. En aquest acte s’hi va penjar per primera vegada la bandera 
independentista. (Colomines: 2003, 11). 

L’agitació catalanista era molt intensa en aquells anys posteriors a la primera guerra mundial. 
Després de la protesta per l’aplicació de la Llei de Jurisdiccions i els subsegüents fets del Cu-Cut!, 
es va generar un moviment unitari republicà i catalanista que es va traduir en l’acord de Solidaritat 
Catalana, una candidatura unitària que va decidir concórrer a les eleccions legislatives de 1907. 
Francesc Macià, tinent coronel d’enginyers, va ser elegit diputat a Corts amb aquesta candidatu-
ra, i a més ho va fer per dos districtes —Les Borges Blanques i Barcelona—, atès que ell va ser la 
solució de compromís entre republicans i catalanistes per tal que els carlins no fossin presents a 
la llista de la capital (Izquierdo, S., 2008). Quan fou elegit diputat, Macià va abandonar volun-
tàriament l’exèrcit espanyol. Com explica Roig i Rosich (2006), la inclusió a les llistes electorals 
de Macià va suscitar malestar en l’estament militar, que va decidir el seu trasllat des de Lleida a 
Santoña (Cantàbria). Aquest fet també va influir en la decisió de Macià d’abandonar la milícia. 
Així és com Macià va començar la seva carrera política i, passat un temps, es va convertir en el 
líder indiscutible del moviment separatista català. És coneguda la seva trajectòria, per bé que ha 
estat més mitificada que historiada. Des de l’escó al Congrés dels Diputats va defensar la rege-
neració d’Espanya seguint la doctrina de la Lliga. Cansat, però, de les polítiques dels governs de 
la Restauració, i després de constatar el fracàs de les polítiques lligaires, el 1911 Macià va acabar 
acostant-se al republicanisme (Colomines, 2006). L’any 1912, Macià ja ocupava la presidència de 
la mesa de l’assemblea de Tarragona de la Unió Catalanista, escenificant «el començament dels 
contactes del nacionalisme radical i el seu futur cabdill» (Colomer, J.: 1995, 141).

El final de la Primera Guerra Mundial va afavorir a Catalunya un clima de radicalització 
nacionalista i d’agitació social. També hi va ajudar la triple crisi —militar, social i política— del 
règim de la Restauració, que va ser especialment dura. Macià cercava capitalitzar el moviment 
autonomista i per això va optar per crear la seva pròpia organització política, sobretot després de 
la resistència dels dirigents històrics de la Unió Catalanista a transformar-la en un partit con-
vencional. L’agitació nacionalista que es desplegava arreu, a Catalunya es traduïa en tota mena 
d’iniciatives, com ara el llançament, el 5 de maig de 1918, d’un «setmanari d’intransigència na-
cionalista», L’Estat Català, que sortiria els diumenges i es declarava apolític, en el sentit d’oposar-se 
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a participar en les eleccions, però que, en canvi, manifestava l’adhesió al principi de la nació com 
un plebiscit diari. La ressonància de les tesis de Renan era òbvia. Ho proclamava l’editorialista, 
que signava amb el pseudònim Jordi: «que a cada nació li correspon un Estat independent. I afir-
mem que Catalunya és Nació. Diem que per damunt de tots els vincles de raça, llengua, tradició, 
costums i història —elements determinatius del concepte de pàtria— hi ha l’imperatiu categòric 
de la voluntat dels fills d’aquesta pàtria. És, doncs, sergint la voluntat dels catalans com ha de ser 
resolta la qüestió nacionalista de Catalunya». (L’Estat Català, 05-05-1918). No era un nacionalis-
me ètnic, atès que apel·lava als individus per exercir el dret a l’autodeterminació. La iniciativa va 
durar quinze dies, perquè el segon diumenge de maig va ser l’últim. (Torrent, J.; Tasis, R.: 1966, 
486). Però aquella flor de maig sí que faria estiu. Expressava el desig dels nacionalistes catalans de 
sumar-se a «L’abraçada de llibertat», que era el títol de l’article central del primer número, que feia 
un recorregut al món de les nacionalitats, des de Finlàndia fins a Irlanda, passant per Lituània, 
Bohèmia i Bèlgica.

Després de la mort del doctor Domènec Martí Julià (1861-1917), que el 1915 havia dimitit de 
la presidència de la UC davant el fracàs de la seva aposta perquè s’aprovés un programa socialit-
zant, Daniel Cardona (1890-1943), es va proposar superar l’estadi culturalista per transformar el 
separatisme en un moviment polític en sentit ampli, ideològicament transversal. Macià i Cardona 
van coincidir en la creació, el 15 de gener de 1919, de la que ha estat considerada primera organit-
zació política de l’independentisme català: la Federació Democràtica Nacionalista (FDN). El 2 de 
febrer van publicar el programa polític amb el qual pretenien reunir «tots els elements demòcra-
tes nacionalistes i republicans de Catalunya», atès que la Unió Federal Nacionalista Republicana 
(UFNR) estava en crisi i el Partit Republicà Català de Lluís Companys (1882-1940) incidia 
poc en el nacionalisme català per pròpia voluntat (Molas, I., 1974: 139). L’aliança entre Macià i 
Companys arribaria molt més tard, precisament quan Macià va abandonar la via insurgent i es va 
posar al capdavant d’ERC. Però aquest gir es donà a la dècada dels anys 30, un cop superada la 
dictadura de Primo de Rivera. A inicis dels anys 20, Macià defensava una posició radical nacional-
ment parlant. En la sessió del Congrés dels Diputats del 21 de febrer de 1919, mentre es discutia el 
projecte d’Estatut català, Macià va pronunciar-hi un discurs amb el qual va llançar un contundent 
advertiment: «¿quién vencerá? Allá veremos. Lo que sí os decimos es que nosotros no cejaremos 
hasta conseguir nuestra completa libertad [...] En esta lucha, señores Diputados, puede resultar, y 
sería una cobardía no decirlo, que algún día se vaya a la violencia [...] si sucede, tened en cuenta 
que la victoria será del que tanga una voluntad más firme y decidida» (Colomines: 2003, 12).

En el si de l’FDN es donava un difícil equilibri entre els partidaris de la lluita paramilitar 
i de l’enquadrament dels separatistes intransigents, i els favorables a la participació electoral i de 
reforçar un front nacionalista que reunís, dins un programa socialment avançat, els nacionalistes 
radicals i els republicans federalistes. Macià va fer equilibris entre les dues posicions. Al princi-
pi, Macià va recolzar-se en el primer sector i per això prengueren protagonisme elements com 
Cardona, que s’havien convertit en els grans propagandistes de la causa irlandesa (Ucelay Da 
Cal: 1984, XIV-XV). Abans, però, l’FDN prengué la decisió, segons sembla per la influència que 
Ramon Duran Albesa tenia sobre Macià, de qui n’era secretari, de presentar quatre candidats a 
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les municipals de febrer de 1920 pels districtes barcelonins de Sant Andreu-Clot, Sant Martí-
Poblenou, Gràcia i Barcelona Vella. El repte va acabar en un total fracàs i els equilibris dins l’FDN 
es van anar decantant cap al sector «militarista» que representava el metge higienista Eduard 
Xalabarder (1869-1922), conegut com el Coronel, qui, de tota manera va morir al cap de dos anys 
d’aquelles eleccions. El primer bateig de foc electoral de l’independentisme va desequilibra-lo de 
tal manera que pràcticament va matar-lo. A més, el món del radicalisme nacionalista tradicional-
ment era una sopa de lletres que responia a la implantació territorial de cada organització, malgrat 
que compartissin programa. El nacionalisme radical estava buscant la manera d’agrupar-se. Arran 
de la celebració de la Conferència Nacional Catalana els dies 4, 5 i 6 de juny de 1922, a la qual 
van participar membres de l’FDN amb Francesc Macià al capdavant, els «radicals» van presentar 
la proposta de constituir un front únic catalanista anti-Lliga i, per tant, esquerrà. Van ser-hi derro-
tats i llavors Macià va fer un pas més i el 8 de juliol va llançar la idea de començar a treballar per 
aixecar una nova organització, destinada a agrupar tot el catalanisme radical d’esquerra (Molas, I: 
1974, 146). Segons explica Ucelay da Cal (1984, XXII), l’impacte a Catalunya de la mort per vaga 
de fam de l’alcalde Cork, Terence McSwiney, l’octubre de 1920, va enfortir la posició de Cardona 
i el grup que era partidari de combatre l’Estat espanyol amb les armes. Macià, reelegit diputat a 
Corts en les eleccions de desembre d’aquell any, va anar decantant-se a favor d’aquesta opció, com 
es pot seguir en els articles que publicava a la renascuda revista satírica La Tralla, el setmanari de 
Vicenç A. Ballester (Murray, J. i Rubiralta, F., 2015).

El 8 de juliol de 1922 tingué lloc als locals del CADCI un míting «d’afirmació nacionalis-
ta» i d’allí en va néixer una altra organització separatista, Estat Català (EC), que, de fet, era una 
plataforma civicomilitar més que no pas un partit convencional. Macià s’hi integrà en nom de 
l’FDN, com també ho feren els membres de La Tralla i alguns adherits a la Unió Catalanista. 
L’equip que va donar vida a Estat Català estava integrat per Francesc Macià, Ramon Duran i 
Albesa, fundador de la Joventut Catalanista Els Nets dels Almogàvers i del Centre Nacionalista 
Martinenc; Daniel Cardona, l’activista sempre a prop de l’Avi; Manuel Pagès (1883-1968), en-
carregat de l’organització fins a finals de 1924, Lluís Marsans (1867-1955), secretari de la Unió 
Catalanista, i Lluís Escaler (1897-1939), directiu del Centre Comarcal Lleidatà i membre de 
l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. El 15 de novembre va sortir al carrer el primer 
exemplar de L’Estat Català. Publicació d’orientació nacional, sostinguda per l’FDN i amb seu al 
mateix local que el partit, al principal del carrer de Sant Honorat, 7. La nova publicació recupe-
rava el nom de l’efímer setmanari de 1918, però en aquest cas quedava clar que el director era el 
diputat Francesc Macià, si bé el cap de redacció era Daniel Cardona. Francesc Macià hi signava 
el primer article, “Joves de Catalunya” amb el qual volia exhortar la joventut a assumir el sacrifici 
de lluitar de totes les maneres possibles: «Cal que us prepareu per a ésser dignes de l’exèrcit (a)
lliberador de Catalunya. I ho sereu, de dignes, perquè al costat de l’enfortiment físic, hi haurà la 
força d’un ideal. Un exèrcit que lluita per la seva llibertat sempre ha de vèncer enfront d’un altre 
que només pot ser-ho per l’opres(s)ió i per la tirania». I a continuació tornava a posar l’exemple 
irlandès per demostrar que l’ideal de llibertat pot derrotar una potència tan assentada con la Gran 
Bretanya. «Que el meu toc de clarí no us trobi endormiscats» (L’Estat Català, núm. 1: 1-2).

 Agustí Colomines i Companys  
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El 23 de juliol, segons la nota publicada a La Vanguardia (22-07-1922: 14), i «Organizado 
por la «Federació Nacionialista de la Costa de Llevant», adherida a la Unió Catalanista, tendrá 
efecto el próximo domingo en el “Cine Modern”, de Mataró, un mitin de afirmación nacionalista 
en el que harán uso de la palabra: don Crisanto Vergés, don Salvador Roca y Roca, don Pelegrín 
Llangort, don Daniel Roig y Pruna, el doctor Riera y Punti, los señores Grant y Sala, el presidente 
de la “Unió Catalanista” y el diputado a Cortes don Francisco Maciá». La nota aclaria que entre 
els oradors també hi hauria representants de La Tralla i de la Joventut Nacionalista Icària. És un 
exemple dels molts actes que es van fer arreu del territori per expandir l’organització. Al cap de 
pocs mesos de l’acte fundacional d’EC, el 2 de febrer de 1923, Macià també va participar a la 
seu de l’FDN en un acte conjunt amb Lluís Companys, Joan Casanovas (1890-1942) i Marcel·lí 
Domingo (1884-1939), entre altres personalitats, per tal d’impulsar una plataforma anomenada 
Federació d’Esquerres Catalanes, boicotejada amb èxit pels militants separatistes més radicals, 
dirigits per Daniel Cardona. (Rubiralta, F.: 2008, 76). Macià encara es batia entre la via insu-
rreccional i la via política, que és la que sempre havia defensat, cosa que disgustava els més joves. 
Rebia pressions de tota mena i mantenia una tensa relació amb Daniel Cardona, que no veia 
bé l’activitat desplegada per Macià, sobretot els seus viatges a l’URSS (1925) i a Llatinoamèrica 
(1928) per recaptar fons per a la causa separatista catalana. A Rússia hi va anar acompanyat del 
seu col·laborador Josep Carner-Ribalta i del secretari general del PCE, José Bullejos, però no va 
aconseguir arrencar ni un cèntim de les autoritats soviètiques. Macià va optar per buscar finança-
ment a la Unió Soviètica, vist que el viatge als EUA on hauria buscat el suport de les comunitats 
catalanes, a l’estil del que havia fet anys abans Eamon de Valera amb Irlanda, era massa llarg. 
També havia fracassat l’intent de finançar-se amb bons patriòtics, els Pau Claris (Ucelay Da Cal, 
E. i Esculies, J.: 2015). L’únic resultat tangible d’aquells viatges va ser la creació, el setembre-octu-
bre de 1928, a l’Havana, del Partit Separatista Revolucionària de Catalunya.

Abans de tot això, Macià ja havia assumit l’orientació que anaven prenent les bases del mo-
viment que ell mateix liderava. En la sessió plenària de tarda del Congrés dels Diputats del 28 de 
juny de 1923, Macià va fer ús de la paraula per advertir una altra vegada la cambra, el govern i 
la monarquia, com ja havia fet el 1919, que si continuaven ignorant les aspiracions catalanes, als 
catalans no els quedaria cap altra opció que resoldre el dilema «de continuar sojuzgados a la con-
ducta que han venido observando los gobiernos, o ir a la violencia». En aquell precís instant, el 
president del Congrés, el reformista Melquiades Álvarez (1864-1936), va interrompre’l per assegu-
rar, seguint l’ortodòxia a l’ús, que a «España no se toleran más violencias que las que están dentro 
de la ley». Macià va respondre que la violència a la qual feia referència «no responde a sentimientos 
de un caudillo ni de un partido, sino de un pueblo. [...] Nosotros bien sabemos que una guerra 
civil es dolorosa, pero siempre está justificada por la soberanía y libertad de un pueblo. Para, esto, 
Cataluña tiene tantas razones, que espera que con su misma fuerza moral arrastre a los elemen-
tos todos, hasta los más reacios de su causa. […] Nosotros no formaremos nunca parte de una 
República española. Cuando más aceptaríamos la federación con las demás naciones españolas. 
Nosotros aceptaríamos una federación siempre que la soberanía residiera en los estados naciona-
les». Tot seguit, Macià denuncià que el propòsit del govern era reprimir Catalunya violentament: 

De Nosaltres Sols! a «estem sols»
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«Si a eso vais, nosotros contaremos con otras ayudas y formaremos un bloque. Pensadlo antes 
bien, pues vais a derramar preciosa sangre y adelantar quizás con ello la consecución de nuestros 
ideales. Nosotros estamos dispuestos a lograr la libertad e independencia de Cataluña pase lo que 
pase. Nosotros no acudiremos al Parlamento el día que tratéis el problema catalán. Solo vendrán, 
de Cataluña, los que inútilmente tengan aún en vosotros esperanzas. Mientras tanto, nosotros 
seguiremos la marcha ascendente, convencidos de que la libertad e independencia de mi pueblo 
todo lo justifica» (La Vanguardia, 29-06-1923: 11). Més clar l’aigua. La ruptura estava assegurada. 
A més, el cop d’Estat de Primo de Rivera del 15 de setembre d’aquell mateix any va despullar-lo 
de la seva condició de diputat. L’Estat responia amb violència a l’agitació política que es vivia a 
Catalunya en aquell moment i d’aquesta manera donava la raó, encara que només fos indirecta-
ment, a Macià.

L’exemplar del Primer de Maig de 1923 de L’Estat Català incloïa un llarg article, “Acció di-
recta”, que tenia les ressonàncies del toc de clarí que havia pronosticat que faria Macià l’any abans. 
Dirigint-se als homes d’Acció Catalana, els macianistes volien deixar clar que l’únic camí possible 
era «que la terra catalana es regui amb sang dels defensors de la màxima lliberació». No trigarien 
gaire a demostrar-ho. Deixant de banda altres complots, com el del Garraf, del 6 de juny de 1925, 
que fou l’intent de regicidi d’Alfons XIII protagonitzat pels membres de l’organització clandesti-
na d’EC, Bandera Negra (Crexell, J, 1988), l’acció que va assolir una gran repercussió a tot arreu, 
però especialment a França, foren els fets de Prats de Molló de 1926. O bé caldria dir el fracàs 
d’aquell intent d’invasió que va comportar, tanmateix, que Macià es convertís en la icona del na-
cionalisme radical. En un article que fou publicat al Butlletí de Catalunya del 20 de juny de 1924, 
Josep Pla, a banda de defensar la necessitat d’un front únic d’oposició, que era el que defensava 
Macià, comparava el líder d’EC amb el líder irlandès: «S’al·lega, també, l’il·luminisme d’en Macià. 
Espanta, en aquest home, el De Valera. Aquest espant, localitzat a la Lliga, està bé perquè la por és 
una de les innumerables formes de la ignorància. Però en els altres partits això no es comprèn. Un 
munt de diferències separen En Macià i jo. Som dos homes de dos èpoques distintes, de formació 
diferent, de sensibilitat potser contrària. Us concedeixo que en Macià és un símbol del sentiment 
a condició de què em considereu suficientment fred per ésser un oportunista. I bé, aquest opor-
tunista us diu: En Macià és l’home que està d’acord amb el to actual de l’opinió pública catalana. 
En Macià és l’única esperança. En Macià és sobretot l’home que porta avui la política amb sufi-
cient passió per tenir de Catalunya un coneixement exacte. No cal entrar en més explicacions. El 
temps dirà si el que avui sembla misticisme pur no és altra cosa sinó l’únic camí» (Colomines, A.: 
2003, 20). La inclinació paramilitar d’aquests anys dins els rengles del separatisme no era exclusi-
va d’Estat Català. Del si d’Acció Catalana, el novembre de 1922 en sorgí també una organització 
secreta anomenada Societat d’Estudis Militars, presidida per Lluís Nicolau d’Olwer (1888-1961), 
futur Ministre d’Economia de la República espanyola, i n’era secretari Ferran Cuito i Canals 
(1898-1973). Miquel Arcàngel Baltà i Botta (1892-1964) en fou el cap i l’instructor. Molts dels 
membres d’aquesta societat, com ara Abelard Tona (1901-1981), acabaren finalment integrant-se 
als escamots d’EC. (Tona, A., 1994). El cicle insurgent de postguerra tanmateix s’anava tancant, 
si més no per a Macià.

 Agustí Colomines i Companys  
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La proclamació de la Segona República va capgirar-ho tot. Macià i alguns dels seus antics 
aliats es van separar. Nasqueren nous grups i partits. Nosaltres Sols! va ser una organització po-
lítica creada per Daniel Cardona l’11 de març de 1931, adherida a la Unió Catalanista, que volia 
ser «ànima de la santa intransigència, del sacrifici anònim i de la sinceritat ideològica», inspirant-se 
en l’exemple d’altres nacionalistes del món com per exemple «Rizal, de Valera, Gandhi, Sandino i 
altres patriotes han traçat i seguit la ruta dolorosa, però inexorablement victoriosa. Catalunya—no 
cal ponderar-ho—no és reflex exacte del mirador de les Illes Filipines ni d’Irlanda ni de l’Índia, 
ni de la Nicaragua, com tampoc ho és d’altres pobles que han lluitat i sorgit triomfants; però 
Catalunya estranya el mateix plet de dignitat que el d’aquestes nacions que foren o resten encara 
oprimides» (Nosaltres Sols!, 28-03-1931: 1). Les reminiscències irlandeses del nom que va adoptar 
el nou partit eren evidents, tot i que la denominació oficial era Associació Catalanista Nosaltres 
Sols! (Rubiralta, F.: 2008, 120). La dictadura de Primo de Rivera havia reprimit fortament el na-
cionalisme català i aquell era un nucli molt petit d’activistes, representant del «català radicalista», 
per resumir-ho amb les seves paraules, la majoria procedents d’Estat Català, la Unió Catalanista i 
l’associació Palestra. Molts d’aquests militants de la intansigència es mostraven crítics amb el Pacte 
de Sant Sebastià de 1930 entre els republicans peninsulars, incloent-hi els catalans. Joan Garau 
i Guart, per exemple, qui acabaria essent el director del periòdic del partit, l’any abans havia 
estat expulsat d’Estat Català per oposar-se a la proposta del secretari general, Jaume Aiguader, 
d’acostar-se als republicans de tot l’Estat (Pérez Nespereira, M.: 2018, 93-107).

Per als treballs preparatoris del nou partit, Cardona havia creat l’organització patriòtica 
L’Estel i l’acompanyaven el ja citat Garau Guart, Antoni Alavedra Gili, l’editor Rafael Dalmau, 
Josep Cuadrench, Baldomer Palazón, Josep Puig, Daniel López o Lluís Escaler, entre altres noms 
coneguts. Un cop fundat el partit, la nova direcció, en la qual no hi figurava Cardona, prengué la 
decisió d’adherir-se a la Unió Catalanista. Aprofitant la debilitat del gabinet presidit pel contraal-
mirall Aznar, el 28 de març de 1931 NS! va treure el primer número dels setmanari Nosaltres Sols!, 
publicació adherida a la Unió Catalanista. Cardona n’era el redactor en cap i Rafael Dalmau el 
secretari. El grup de Nosaltres Sols! es mostrà molt crític amb el procés que va portar a la creació 
d’ERC, partit del qual destacava el «confusionisme ideològic», que segons el seu parer era molt 
semblant al d’Acció Catalana Republicana de Rovira i Virgili. Tots dos partit, que després dels 
14 d’abril van confluir, batallen «simultàniament per una Catalunya més o menys alliberada i per 
una república que no és o no serà la d’aquesta Catalunya. Més clar: per la república espanyola». 
Cardona va consolidar el seu lideratge després del triomf en les eleccions del 12 d’abril del Comitè 
Catalanista Radical, una plataforma que havia impulsat la Candidatura d’Esquerra Catalana i que 
es comprometia a implantar un programa de catalanització i democratització de l’Ajuntament de 
Sant Just Desvern. Daniel Carmona es va convertir en el primer alcalde independentista elegit per 
Sufragi Universal a Catalunya. Aquesta va ser sempre la font d’autoritat de Cardona (Rubiralta, 
F.: 2008, 123).

Cardona era partidari de crear a Catalunya una força armada per defensar la República 
Catalana. Tenia al cap l’exemple irlandès. La revolta de Pasqua de 1916, en plena Primera Guerra 
Mundial, malgrat que havia acabat en fracàs esdevingué un mite per al nacionalisme català. Les 
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ànsies dels radicals de cremar etapes van fer que quan Francesc Macià va proclamar la República 
Catalana, Cardona s’aproximés al vell coronel per reclamar-li la defensa armada d’aquella acció. 
Aleshores es va muntar, amb l’autorització de Macià, una comissió per estudiar-ho. Hi van parti-
cipar els elements més destacats del grup paramilitar que havia organitzat l’aixecament de Prat de 
Molló de 1926. Macià va acceptar la proposta feta per aquesta comissió de crear la Guàrdia Cívica 
Republicana. Al capdavant d’aquesta nova institució armada van situa-hi Miquel A. Baltà, cun-
yat de Josep Maria Batista i Roca, i s’hi allistaren molts joves de Palestra i d’altres organitzacions 
properes al nacionalisme radical. Allò va durar tres dies. El 17 d’abril, complint els compromisos 
adquirits al Pacte de Sant Sebastià i després de tenses negociacions, Macià va fer marxa enrere, 
acceptant la constitució de la Generalitat autonòmica. L’oficina de la Guàrdia Cívica va ser clau-
surada i no se’n va tornar a parlar (Ucelay Da Cal, E.: 1978, 165). 

Cardona i el seu grup, el «patriotes de baix», com s’autoqualificaven, va titular l’exemplar 
del 2 de maig del seu setmanari amb un explícit: «Som i serem separatistes». La divisió entre els 
catalanistes estava servida. El sector radical rebutjà l’Estatut, que considerava una trampa. La dis-
sidència amb Macià va perdurar fins a la seva mort. NS! es va convertir llavors en el nucli impul-
sor del Partit Nacionalista Català, que havia de ser l’expressió d’un front únic nacionalista, però 
les discrepàncies entre el sector «politicista» i el que podríem anomenar «militarista apolític», van 
frustrar aquella operació. NS! no es va integrar al PNC. De fet, NS! ni tan sols va participar mai 
en les eleccions al Parlament de Catalunya. NS! es va dedicar a preparar «el camí per a la indepen-
dència a través de la propaganda, l’educació, la formació moral de la joventut i l’estimulació de 
l’idioma català». Però al mateix temps, NS! anava enfortint una organització paramilitar clandes-
tina i l’abril de 1934 va convocar un examen d’ingrés i diversos cursets per triar candidats. NS! va 
ser una de les organitzacions que va participar en els Fets d’Octubre de 1934 que van acabar en 
un estrepitós fracàs. Cardona va ser detingut i com que s’havia amagat pels voltants de Ponts, va 
ser conduït a la presó de Lleida. En llibertat sota fiança de 25.000 pessetes de l’època, Cardona va 
decidir marxar a l’exili per segona vegada (Rubiralta, F.: 2008, 133-150).

Vençut i empresonat, el Govern de la Generalitat no va ser restituït fins després de la victòria 
republicana a les eleccions de febrer de 1936. Aquest retorn a la legitimitat anterior, també va com-
portar el retorn de Cardona i els altres exiliats, tot i que els efectes de la derrota del 6 d’Octubre es 
feren sentir. Després de l’assassinat dels germans Badia, Josep Dencàs va encapçalar la separació 
del sector radical d’ERC en un congrés que va tenir lloc del 21 al 24 de maig de 1936, al cap de 
tres setmanes de l’assassinat dels germans Badia, i va facilitar que EC reprengués la independència 
orgànica que tenia quan va ser fundada per Francesc Macià el 1922. La proposa de constituir un 
front ampli dels sectors radicals va acabar en l’absorció de tots els grups —PNC i NS!— per part 
d’EC. El sistema català de partits s’estava reestructurant amb la constitució, també, del POUM i 
del PSUC. La integració de NS! a EC es va produir el 3 de juliol de 1936. La guerra civil va oca-
sionar un autèntic desastre entre les files d’EC. Després del «complot» contra Companys, protago-
nitzat pel president del Parlament, Joan Casanovas i el comissari general d’Ordre Públic, Andreu 
Revertés, i en el qual també estava implicat el SG d’EC Joan Torres i Picart, la secretaria general 
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del partit va passar a mans del jove Joan Cornudella i Barberà (1904-1985), qui llavors tenia 32 
anys (Puigventós, E., 2008).

Cornudella va arribar de forma accidentada i poc ortodoxa al càrrec de SG, enmig de trà-
giques i difícils circumstàncies, entre les quals la «il·lusió» d’alguns sectors radicals i del mateix 
Casanovas de cercar una acord de pau unilateral per a Catalunya, al marge del que passés amb la 
República, per aconseguir independitzar-se’n. La intervenció de Cornudella va resultar decisiva 
per evitar les conseqüències negatives d’aquest avortat complot, de manera que no comportessin 
necessàriament la desaparició d’EC. L’antic partit de Macià es va situar al costat de la Generalitat 
i això va comportar que es reanimessin les discrepàncies entre les diverses famílies del nacionalis-
me radical (Rubiralta, F., 2003). Els Fets de Maig de 1937 propiciaren la reconciliació. Cardona i 
els seus seguidors, però també EC, s’aliaren amb ERC i el PSUC contra els partidaris de la CNT 
i el POUM. La ressaca del Fets de Maig va ser fatal per a Cardona qui, cansat i malalt de fetge, 
precisament, va decidir sortir de Catalunya per instal·lar-se a Perpinyà.

Mirant enrere i fent balanç, sembla evident que la primera postguerra europea va repercutir 
damunt el nacionalisme separatista català d’una manera molt important. L’exemple irlandès havia 
influït en diversos nacionalismes d’arreu del món. Entre els peninsulars, destacava el jove Eli 
Gallastegi (1892-1974), conegut amb el renom de Gudari, i la Joventut Basca de Bilbao, l’oposició 
dels quals a la línia oficial del PNB, que es manifestava contrària a la violència, va acabar amb 
l’escissió del grup de l’entorn del setmanari Aberri, el mateix que l’any 1924 havia impulsat un 
Comitè Pro-Independència Basca vinculat a la Lliga de Nacions Oprimides, una iniciativa de 
Francesc Macià. Gallastegi, com Cardona, a la dècada dels anys 30 va fundar un setmanari, Jagi-
Jagi (1932), que donaria lloc a un moviment més que no pas a un partit i esdevindria la versió 
basca del Sinn Féin irlandès (Renobales, E., 2011). En temps d’entreguerres, Gallastegi i Daniel 
Cardona es van convertir en els principals referents del radicalisme nacionalista perifèric. Per a 
ells, els fets de Pasqua eren un exemple més de triomf de les posicions partidàries de la insur-
gència contra els models caducs de fer política liberal, d’acord amb els nous aires insuflats per la 
Primera Guerra Mundial —la primacia de la violència i l’acció directa—, així com la irrupció 
de models «revolucionaris» d’esquerra i de dreta. I malgrat tot de Macià, el mite Macià estava en 
el seu punt àlgid. L’Avi, tot i que el sobrenom inicialment no tenia la connotació positiva que se 
li va donar després, havia assolit la categoria de De Valera. La crònica de The New York Times 
de l’enterrament de Macià era ben explícita: «More than a million Catalans paid silent homage 
today to General [sic] Francesc Macià, under whose leadership the region of Catalonia won back 
its autonomous privileges taken away two centuries ago by Bourbon monarchy» (NYT, 28-12-
1933: 12) 

Mort Macià, Cardona es convertir en el nexe d’unió entre la vella generació nacionalista i els 
nous líders, Joan Cornudella i Antoni Andreu. Cardona era la memòria i l’home de la resistència 
separatista (Rubiralta, F., 2008). 
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La derrota republicana va comportar l’exili massiu, l’internament en camps dels refugiats i 
una manca absoluta de recursos per fer front al desconegut i les maltempsades. La Generalitat 
de Catalunya va emprendre el camí de l’exili amb molta més debilitat que no pas el Govern basc 
i, sobretot, que el Govern de la República, malgrat l’oposició entre el Servei d’Evacuació dels 
Refugiats Espanyols (SERE), promogut pel socialista Juan Negrín (1892-1956), aliat dels comu-
nistes, i la Junta d’Auxili als Republicans Espanyols (JARE), que dirigí el també socialista, però 
del sector moderat, Indalecio Prieto (1883-1962) (Herrerín López, A., 2012). Tots els exilis van 
acompanyats de trifulgues, sobretot si han anat precedits d’una guerra civil tan complexa com 
l’espanyola. La segona postguerra que va viure el nacionalisme radical l’any 1939, just quan co-
mençava la Segona Guerra Mundial, compleix el tòpic. A partir del moment en què EC es va 
arrenglerà amb el Govern de la Generalitat, després dels Fets de Maig de 1937, es va anar obrint 
una guerra fratricida en el si del partit entre els seguidors de l’advocat Vicenç Borrell, defensor 
d’una línia d’apropament al PSUC, i els partidaris d’un corrent més favorable a les institucions 
catalanes, dirigits per Joan Cornudella. Cornudella, acompanyat del també jove dirigent Antoni 
Andreu i Abelló, originari de Montblanc, travessà el Pirineu en una zona propera al Voló, des 
d’on tots dos aconseguiren arribar en cotxe fins a Perpinyà. Amb uns quants francs donats per la 
Generalitat, pogueren viure uns dies i pagar el bitllet de tren que els permeté d’arribar a la Vil·la 
Lina de Sant Aigols, la modesta residència que Josep Andreu i Abelló, germà de l’Antoni i antic 
president del Tribunal de Cassació, disposava al Departament de Var, a la Costa Blava. Però fi-
nalment van decidir que Cornudella aniria a París a coordinar-se amb els altres republicans cata-
lans mentre que els Abelló es quedarien a la Costa Blava per estar a prop del exiliats que estaven 
tancats als camps de refugiats.

Cada vegada estaven més lluny dels plantejaments d’EC. Antoni Andreu i Joan Cornudella 
eren partidaris que el moviment independentista abandonés l’apoliticisme que l’havia caracteritzat 
en altres temps, en l’època de domini de Cardona, i per això rebutjaren el contingut del mani-
fest elaborat el dia de Sant Jordi de 1939 per Joan Casanovas, l’anterior president del Parlament 
del Principat, que reclamava prescindir dels vells lideratges (en una clara referència a Companys) 
i proposava una «Unió» de patriotes per superar les divisions del passat. Però conforme anaven 
passant els mesos, aquest grup de nacionalistes provinents d’Estat Català, Nosaltres Sols! i les 
Joventuts d’ERC-EC es van anar decantant per donar suport a una política que afavorís la «unitat 
nacional dels catalans», al marge o per sobre dels partits polítics, que estigués «disposat a preparar 
la lluita armada contra l’administració espanyola, partint de França com a territori segur, i per 
tant disposat a treballar en alguna mesura per als serveis d’informació francesos» (Ucelay Da Cal: 
LVII). 

L’inici de la Segona Guerra Mundial va coincidir amb el trasllat a París d’Andreu i Abelló. 
Allí es va retrobar amb Cornudella. Una de les primeres activitats que tiraran endavant plegats va 
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ser la creació, el setembre de 1939, d’una publicació dedicada als catalans exiliats a França que, 
amb el nom d’El Poble Català, de ressonàncies almirallianes i subvencionada per la JARE, de la 
que se n’estamparan setze números sota la direcció de Jaume Miravitlles i amb Víctor Castells 
i Antoni Andreu com a redactors. Però la iniciativa més important va ser la constitució, el 4 de 
maig de 1940, al domicili de Joan Masot a París, de «l’organització patriòtica resistent» que fins 
al més de juny de 1942 no rebria el nom definitiu de Front Nacional de Catalunya (FNC). Es 
tractava, bàsicament, d’un acord de coordinació entre NS! i el sector cornudellista d’EC, i a les 
primeres reunions s’hi observava una estricta representació paritària: Jaume Martínez i Vendrell 
(1915-1989) i Joan Masot i Rodamilans (1900-1988) acompanyaven Daniel Cardona, en nom de 
NS!, i Cornudella, Antoni Andreu i Abelló i Marcel·lí Perelló i Domingo (1897-1961) representa-
ven EC. També s’hi va sumar el grup de l’interior, representat per Enric Pagès, que havia creat el 
Font de Joventut (Díaz Esculies, D.: 1983, 37 i ss). En els primers moments no hi hagué fusió de 
les organitzacions fundadores, sinó una simple coordinació. S’estava creant un front de lluita i no 
pas un partit, o això pretenien, amb l’objectiu d’evitar caure en els enfrontaments d’altres èpoques.

Per a la nova formació, la lluita de resistència a l’interior no era altra cosa que un front afegit 
a l’enfrontament entre totalitarisme i democràcia que s’estava produint en l’àmbit internacional. 
Recuperava, per tant, tot el protagonisme el model de lluita a la irlandesa que tants rèdits po-
lítics havia suposat a l’organització històrica de Macià sota la dictadura de Primo de Rivera. El 
separatisme, que havia superat l’amenaça real de desaparició amb motiu de la guerra civil, para-
doxalment, mitjançant la formació de l’FNC, esdevenia el primer moviment polític d’oposició al 
franquisme que va aconseguir reestructurar-se després de la definitiva derrota de les tropes repu-
blicanes al començament de 1939. Sis dies després de la signatura de l’acord de de constitució de 
l’FNC, el 10 de maig de 1940, va tenir lloc l’atac alemany contra Bèlgica, preludi de la definitiva 
invasió de França, que obligà Antoni Andreu i Joan Cornudella a abandonar París a finals de juny 
per traslladar-se a Perpinyà. Cornudella va prendre una decisió que a la fi va resultar determinant 
per a l’èxit de l’organització: va creuar la frontera per dirigir l’FNC des de l’interior. Van ser els 
primers a fer-ho. Ho va fer acompanyat de Manuel Cruells, antic director del Diari de Barcelona, 
de Josep M. Xammar (1901-1967), antic membre de Bandera Negra i del PNC, i d’altres mili-
tants, mentre que Antoni Andreu, adjunt a l’oficina política, es va quedar a Perpinyà, des d’on va 
intensificar, amb Daniel Cardona, responsable a l’exterior de l’aparell militar, les relacions amb 
els serveis secrets aliats —francesos, anglesos i estatunidencs— i es va convertir en el màxim res-
ponsable dels passos fronterers establerts pels militants de l’FNC que utilitzaven diverses xarxes 
d’evasió aliades. Daniel Cardona va cedir tot el protagonisme a Antoni Andreu perquè dirigís 
l’aparell exterior de l’FNC. Ja molt malalt, el 15 de maig de 1942 Cardona va decidir tornar a 
Sant Just Desvern, on va morir el 7 de març de l’any següent. El vell dirigent del separatisme era 
substituït per una jove generació que va prendre consciència que la lluita dels catalans passava, més 
que no pas per aquell crit de Nosaltres Sols!, per constatar que «estaven sols» davant el franquis-
me i que l’única possibilitat de supervivència era aliar-se amb els combatents contra el feixisme. 
A partir del 1942 fins a finals de 1943, Antoni Andreu es va convertir en el màxim dirigent de 
l’FNC a l’exterior (Tous i Vallbé, J.: 1999, 50). 
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Si la primera postguerra havia anat acompanyada de la confiança amb els famosos Catorze 
Punts de Woodrow Wilson, que no es van concretar en res des de la perspectiva catalana, la sego-
na postguerra mundial, després de 1945, tampoc no resultaria molt profitosa per als nacionalistes 
radicals. L’esperança dels exiliats catalans era que la nova postguerra comportés, definitivament, 
l’anhelada llibertat per a Catalunya. Les disputes de l’exili només es podien superar amb la ro-
tunda implicació del nacionalisme insurgent en el combat contra el nazifeixisme. Antoni Andreu 
viatjava sovint a l’interior per coordinar la lluita de resistència i recollir les informacions encoma-
nades als membres de l’organització per lliurar-les als serveis secrets aliats. La casa de Josep M. 
Sagarra va servir per fer-hi algunes trobades i també havia servit de bústia de la documentació 
que arribava d’Europa per poder-la trametre als serveis d’espionatge anglesos Però la tasca no era 
gens fàcil. El novembre de 1943 la policia espanyola va detenir una setantena llarga de militants 
de l’FNC, inclòs el cap de l’oficina política, Joan Cornudella. Antoni Andreu, que havia traspas-
sat la frontera fugint de les tropes nazis, se’n va salvar. Ell va assumir, de nou, la direcció política 
de l’FNC. El Front maldava per sobreviure i, donades les circumstàncies, va reorganitzar-se a la 
manera irlandesa. Va ser així que l’FNC va reproduir la bicefàlia Sinn Féin-IRA, que per altra 
banda ja era l’esquema que havia donat lloc al sorgiment d’EC. Antoni Andreu —amb el nom de 
guerra Agustí— es va posar al capdavant de la branca política, i Jaume Martínez Vendrell de la 
militar. Tots dos substituïen el tàndem Cornudella-Cardona que havia fet néixer l’FNC. A més, 
a les primeries de 1944 va arribar a Barcelona des de Perpinyà Jaume Cornudella i Olivé, qui va 
passar a formar part, amb la resta dels membres no detinguts, com Domènec Ramon i Ramon 
Arrufat, d’un reduït Consell Executiu que es va fer càrrec de la direcció en l’etapa que es comença-
va a veure clar que la guerra mundial s’acabava.

És per això que l’FNC, que havia col·laborat amb els aliats a cor què vols, va començar una 
campanya d’accions puntuals sota l’impuls de la secció militar. No eren accions armades, sinó 
operacions com ara penjades de senyeres en llocs prou cèntrics i emblemàtics, enganxada de 
pasquins, repartiment de fulls volants, etc. L’FNC volia posar de manifest l’existència nacional 
diferenciada de Catalunya i la necessitat de tenir present aquesta situació en la postguerra que 
ja s’albirava i que havia de comportar una reorganització de les relacions internacional. El dia 
de Sant Jordi de 1945 va arrencar la publicació Per Catalunya, el butlletí de l’FNC que sortia 
cada dos mesos sostingut per Manuel Viusà (1917-1998) i la seva dona, l’artista Gertrudis Galí 
(1912-1998), amb el suport d’un petit grup de redacció coordinat pel crític literari Joan Triadú. 
L’article de presentació era d’Antoni Andreu. (Surroca, R.: 2004, 178-179) L’any del final de 
la guerra mundial, l’FNC va desplegar una gran activitat i va establir contacte amb el Consell 
Nacional de Catalunya a Londres, i en especial amb Carles Pi i Sunyer (1888-1971), que n’era 
el president, Josep Trueta (1897-1977) i Josep M. Batista i Roca (1895-1978), que ja era cate-
dràtic d’antropologia a Cambridge. A París, Andreu i Abelló es va posar en contacte amb els 
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nuclis d’exiliats per aclarir la posició del Front davant la constitució provisional del Govern de la 
Generalitat a l’exili. Però l’FNC ja defensava que l’etapa republicana estava superada i, per tant, 
també ho estava l’antiga autonomia. L’any 1944 es va fer públic un report en què els dirigents de 
l’FNC lligaven la causa catalana a la de les potències democràtiques. I així ho van defensar fins 
a la celebració, el 18 d’abril de 1946, de la I Conferència Política. Van celebrar-la a l’interior, a 
Dosrius, un poblet de muntanya del Maresme. Amb motiu de la trobada van posar en marxa, 
durant uns dies i des de Perpinyà, una emissora clandestina d’ona curta, que emetia pels 38 i 45 
metres. D’aquesta reunió en va sortir una nova direcció, amb Antoni Andreu com a president i 
Joan Cornudella, que feia poc que havia obtingut la llibertat, com a secretari general.

A començaments de juny de 1946, es produí la detenció d’una bona part de la militància de 
la secció militar de l’FNC, amb el seu principal dirigent, Jaume Martínez i Vendrell, al capdavant. 
La repressió no s’aturava i no estava gens clar que les potències aliades estiguessin disposades a 
alliberar Espanya —i encara menys Catalunya— de la dictadura franquista. La gent del Front va 
anar prenent consciència que el combat seria més llarg de l’esperat. És per això que l’octubre de 
1947 es va convocar la II Conferència Política amb la intenció de convertir el Front en un partit 
polític convencional. Tanmateix, l’FNC, com la resta de les formacions polítiques antifranquis-
tes, va entrar en un estat de profunda hibernació arran de l’inici de la guerra freda. Entre els anys 
1946 i 1947 les relacions entre els antics aliats es deterioraren molt. L’actitud soviètica als països 
ocupats d’Europa, la guerra civil a Grècia, així com el temor dels Estats Units i el Regne Unit que 
s’expandís la influència comunista a Europa Occidental van fer refredar les seves relacions amb 
l’URSS. A Europa es va adoptar una política proactivament anticomunista arrenglerada amb 
l’anomenada doctrina Truman. S’establí un pla d’ajut econòmic —el Pla Marshall— i començà a 
crear-se una estructura defensiva per fer front a «l’amenaça comunista». El règim de Franco no va 
ser inclòs en el Pla Marshall, però els EUA ja no condemnaven Franco, en bona part per l’interès 
del seu exèrcit i la seva marina de guerra, ja que aspiraven a instal·lar en territori espanyols les 
bases navals i aèries que havien de servir per controlar la Mediterrània. D’aquesta manera els aliats 
als quals havien ajudat els independentistes catalans van optar per desentendre-se’n. Prescindint 
del fet que Franco havia estat imposat una dictadura amb l’ajuda dels nazis alemanys i els feixistes 
italians, les autoritats estatunidenques van decidir que el context de guerra freda inserir calia inse-
rir l’Espanya franquista en el món occidental. A patir d’aquell moment, la gent del Front Nacional 
de Catalunya va assumir que, certament, estaven sols per defensar la causa de la independència de 
Catalunya i la restitució de la democràcia republicana.
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