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Quan l’any 1874 Rius i Taulet va plantejar 
que, per construir i gestionar l’àrea del pla 
Cerdà i el seu entorn resultava necessària 
la refosa dels termes municipals en un sol 
municipi, va començar un procés difícil que 
duraria mig segle. El seu darrer episodi va 
tenir lloc a Sarrià.

Aquest estudi sobre l’agregació de Sarrià a 
Barcelona el 1921 obre una nova perspectiva 
d’un esdeveniment transcendental per a 
la conformació de la ciutat metropolitana, 
allunyada de la interpretació més 
tradicional. El cas de Sarrià confirma 
que les agregacions dels municipis del 
Pla de Barcelona a la ciutat, tant el 1897 
com el 1921, van ser possibles perquè van 
coincidir amb moments de greu crisi del 
sistema polític espanyol.   
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La metròpoli barcelonina, de Sarrià estant 
Joan Roca i Albert

 
La qüestió de com adequar els límits municipals a les gran ciutats 
emergents, eixida a Europa en el segle xix i mal resolta a tot el món 
al llarg del segle xx, continua essent avui un tema cabdal per a la 
democràcia municipal i, per tant, una qüestió molt rellevant de la 
història urbana, el camp en el qual treballen els museus de ciutat .

La discordança entre la dimensió de les ciutats a partir del seu 
creixement contemporani i els límits municipals heretats és un 
tema sempre complex . Davant el creixement urbà hi ha situacions 
molt diverses segons les ciutats i segons les èpoques, entre l’interès 
de les elits que gestionen els petits municipis, per no perdre’n el 
control, i la necessitat d’unificar-los per assegurar la base fiscal i 
una gestió més justa i eficaç del conjunt de la metròpoli . O, expres-
sat en termes socials, entre l’interès de viure en mons suburbans 
segregats i amb menys impostos o, a la inversa, el temor de les 
classes benestants a la incorporació dins del municipi de perifèries 
de condició humil que comportin càrregues al pressupost munici-
pal i puguin, a més, alterar els resultats electorals . 

A Barcelona, una “ciutat ciutat”, com li agradava de dir a l’al-
calde Pasqual Maragall, la unificació municipal que en va fer una 
metròpoli moderna fou objecte d’un estudi molt acurat i innovador, 
en l’ocasió del seu centenari, per part del Seminari d’Història de 
Barcelona de l’AHCB al V Congrés d’Història de Barcelona . Els 
treballs de Ramon Grau, sobretot, van suposar un salt endavant 
substancial en la historiografia del tema .

Quan l’any 1874 Rius i Taulet va plantejar que, per construir i 
gestionar l’àrea del pla Cerdà, que va comportar una unificació 
metropolitana de fet, resultava necessària la refosa dels termes 
municipals en un sol municipi, va començar un procés difícil que 
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duraria mig segle . En la unificació municipal s’hi jugava no tan sols 
el paper de Barcelona en l’atenció a les necessitats del creixement 
urbà i com a metròpoli europea moderna, sinó també el seu poten-
cial com a capital nacional de Catalunya . 

Aleshores el terme municipal de Barcelona no anava gaire més 
enllà de Montjuïc, la Ciutadella i el carrer de Provença . Convé 
recordar que la fragmentació política de la plana de Barcelona 
havia estat una de les derivades dels Decrets de Nova Planta, pro-
mulgats per Felip V després de la guerra de Successió: sovint 
s’oblida que la fragmentació política de la plana entre Collserola i 
el mar fou un dels resultats de la desfeta de 1714, amb vista a 
empetitir Barcelona, i el temor de l’Estat davant d’un recreixement 
de la capital catalana continuava latent . 

L’agregació de municipis no es va aconseguir fins el 1897, quan 
les necessitats fiscals per atendre la guerra colonial a Cuba van 
afeblir la posició de l’Estat, que va accedir a les peticions barcelo-
nines després de dècades de negatives .

Tota una altra cosa és com es va fer la unificació . Que els impos-
tos que gravaven els productes de consum s’apugessin d’immediat, 
mentre que els de la propietat augmentessin de manera gradual va 
crear en el curt termini un malestar notable entre les classes popu-
lars . Però ja en el mitjan termini se’n van veure els avantatges, quan 
el doctor Bartomeu Robert, nomenat alcalde, va poder posar fi al 
caciquisme dominant als ajuntaments dels pobles de la plana, nete-
jant el cens de difunts i assegurant eleccions regulars al conjunt del 
nou municipi . 

A les eleccions de 1901, el caciquisme local que imperava als 
municipis del Pla de Barcelona, adepte als partits dinàstics de la 
Restauració, va perdre les eleccions davant de les forces emergents 
del catalanisme i el republicanisme . Es posaren així les bases d’un 
canvi polític de gran trascendència: la unificació municipal va pro-
piciar una modernització i democratització del sistema polític que 
va redefinir de cop tota la política catalana . 

La refosa municipal de 1897 va tenir algunes rèpliques durant el 
primer terç del segle xx . A banda de la incorporació a Barcelona de 
la Marina de l’Hospitalet i d’una llenca del Prat de Llobregat, decre-
tada el 1920 per la llei estatal de creació d’un port franc (l’actual 
Zona Franca), els altres canvis derivaven de la dinàmica establerta 
el 1897 i van implicar tres municipis . Horta va seguir el 1904 la 

pauta de les agregacions anteriors i Sant Adrià va tancar el cicle, 
com més endavant comentarem, en un llarg procés que va durar de 
1926 a 1958 . Entremig hi va haver la refosa de Barcelona i Sarrià, 
municipi benestant al peu de Collserola que el ferrocarril havia unit 
feia poc amb el Vallès per Vallvidrera . 

L’agregació de Sarrià fou decidida el 1921 i efectuada l’any 
després . A les pàgines que segueixen, Carles Puigferrat desgrana 
les motivacions dels diferents agents implicats en el procés i la 
plasmació dels arguments en el camp de l’opinió pública sarria-
nenca . L’autor aporta un gran nombre de documents fins ara 
desconeguts de les dinàmiques de l’Estat, de Barcelona i de Sarrià 
mateix . Mostra com, igual que el 1897, la situació de crisi estatal, 
en aquest cas per la guerra de l’Àfrica, va propiciar l’agregació . I 
exposa com la refosa de termes augmentava el pes de les elits 
socials i econòmiques dins del municipi barceloní, si bé al preu de 
perdre la font de poder local que havia estat Sarrià .  

Val a dir que, un cop decidida l’agregació, es van realiniar les 
forces . L’antiagregacionisme va quedar llavors en mans dels sectors 
més conservadors, vinculats al règim de la Restauració . Quant a la 
població de Sarrià en el seu conjunt, el debat fou segurament 
menys intens del que pot fer pensar la documentació que partits i 
entitats produïren amb intenció publicitària . Convé llegir amb cura 
les dades que aporta Carles Puigferrat: en les votacions posteriors 
a la unificació dels municipis, la posició contrària a l’agregació de 
Sarrià a Barcelona no va aconseguir resultats destacables . 

El de Sarrià fou l’últim canvi territorial d’envergadura del muni-
cipi de Barcelona al segle xx . En una ciutat amb un forta immigració, 
que s’ocupava en les fàbriques, la construcció i les grans obres del 
metro i la segona Exposició, celebrada finalment el 1929, era molta 
la població a precari que ja vessava més enllà dels límits del nou 
terme barceloní, cap a l’Hospitalet sobretot, però també cap als 
municipis vora el riu Besòs . Després de la guerra i enmig de la 
repressió de la postguerra, la dictadura franquista a empetitir Bar-
celona . Els recels envers la gran ciutat s’accentuaren arran del 
boicot als tramvies i l’exitosa vaga general de 1951 . 

Llavors estava en curs d’elaboració el nou pla general, pendent 
des de feia dècades i imprescindible davant d’un creixement urbà 
cada cop més caòtic . Fou l’anomenat Pla comarcal, que s’aprovà el 
1953 . Un dels objectius principals del Pla comarcal era, 
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precisament, el de limitar Barcelona . Al pròleg mateix s’enunciava 
que “una de las primeras preocupaciones que el Plan lleva consigo 
es el de no formar una inmensa ciudad” . 

El Pla havia d’ajudar a mantenir les poblacions separades, com 
a grans de raïm formant “un racimo de comunidades organizadas 
con una base social cristiana ligadas al tronco formado por la zona 
rectora y al amparo de la espléndida vegetación del macizo del 
Tibidabo que cual gigantesca parra protege al nuclear racimo de 
poblaciones y barrios que se extienden a su alrededor” . Què se 
n’hauria fet de Barcelona, i de Catalunya, si aleshores el municipi 
hagués estat el d’abans de les unificacions municipals, que s’este-
nia tan sols del mar al carrer de Provença i de Montjuïc al parc de 
la Ciutadella? 

Que el franquisme es trobava decididament resolt a circums-
criure Barcelona es va veure clar en el cas de Sant Adrià de Besòs . 
El 1944, Santa Coloma i Barcelona havien fixat de comú acord el 
pas al municipi de la capital dels polígons de cases barates del 
Baró de Viver i Bon Pastor . Era una qüestió que ja s’havia plantejat 
anteriorment, des de Santa Coloma mateix, per la dificultat d’aten-
dre aquells barris . Però el cas de Sant Adrià era una altra cosa . La 
incorporació de tot el seu territori als municipis de Barcelona i 
Badalona amb la partió pel riu, aprovada el 1926, havia quedat 
incompleta, faltava signar alguns papers, quan va arribar la Repú-
blica . El municipi es va poder mantenir llavors en una situació 
provisional fins que, davant la consumació de la seva incorporació 
a Barcelona segons el Pla comarcal de 1953, l’elit del petit municipi 
adrianenc es va rebel·lar, comptant amb la complicitat de les auto-
ritats del règim . El 1955 el Consell de Ministres es va decantar a 
favor de Sant Adrià i el 1958 el Tribunal Suprem va dictar la desa-
gregació definitiva . 

Fou la sentència final contra qualsevol engrandiment de la 
capital de Catalunya . Paral·lelament, la dictadura franquista havia 
impulsat exactament la política contrària a la capital d’Espanya, 
amb la multiplicació per deu del seu terme municipal . Entre 1947 i 
1954 Madrid, de 66 km2, i altres tretze poblacions de la seva rodalia 
van formar, sota l’impuls de l’Estat, un nou municipi de 607 km2 . 
La divergència entre les decisions d’Estat per a Madrid i per a Bar-
celona corresponien a una actuació molt pensada, amb impacte a 
llarg termini . 

Mentrestant, Barcelona i el seu entorn metropolità prosseguien 
amb un creixement urbà caòtic malgrat el nou Pla comarcal . Els 
procediments que aquest establia deixaven un marge ampli per a 
les irregularitats urbanístiques a cada municipi a través del plane-
jament parcial . Tampoc podia resoldre els colls d’ampolla en 
infraestructures per mantenir l’activitat urbana . El risc d’asfíxia 
augmentava si no s’agilitzava la gestió i no es creava algun òrgan 
supramunicipal . L’alcalde Porcioles, ben relacionat amb Franco, 
aconseguí que el 1960 s’aprovés un règim especial per a Barcelona, 
que es presentà com a Carta municipal . Va facilitar les decisions 
metropolitanes, però no es va usar per atacar l’especulació 
immobiliària .

De fet, no hi va haver ni voluntat política ni mecanismes fefa-
ents per abordar la intensa degradació urbanística fins que es va 
aprovar el Pla general metropolità el 1976, en plena Transició, 
després d’un formidable tour de force del moviment veïnal per 
modificar-ne algunes previsions . El document va tirar endavant 
enmig d’un ambient polític carregadíssim, com explica Joan Antoni 
Solans a Barcelona 1969-1979. Els anys decisius del planejament 
de la metròpoli, que el Muhba acaba de publicar .

Aviat farà cinc dècades que el Pla general metropolità, adminis-
trat en els primers anys des de la Corporació Metropolitana, va 
posar les bases per a la nova dimensió de Barcelona, com un segle 
abans havia fet el pla Cerdà . No hi va haver unificació del poder 
local, malgrat ser l’Àrea metropolitana de Barcelona, aleshores de 
26 municipis, més petita en conjunt que el terme de la capital 
espanyola . 

La Corporació Metropolitana era una associació de municipis i 
no va resistir l’embat quan la Generalitat de Catalunya va prendre 
el relleu del govern de Madrid en el recel envers el pes i el poten-
cial de Barcelona . Les lleis territorials catalanes l’any 1897 van 
establir la dissolució de la Corporació, seguint la doctrina de Mar-
garet Thatcher a Londres . Malgrat tot, el prestigi tècnic, social i 
polític adquirit pel Pla general metropolità de 1976 en van propi-
ciar la supervivència, fins avui mateix, com a base per a l’acord 
entre municipis . 

Mentrestant, dins del municipi de Barcelona s’havia posat en 
marxa el 1984 la descentralització en deu districtes, un dels quals 
fou el Districte de Sarrià – Sant Gervasi, que agrupava en la seva 



12  SARRIÀ I BARCELONA 1921

major part els territoris i poblacions derivats d’aquells dos antics 
municipis . Sant Gervasi era barceloní des de 1897 i Sarrià des de 
1921, amb l’agregació feta el 1922 . Ha estat en aquest marc del 
centenari que des del Districte s’ha proposat al Muhba de contri-
buir a la reflexió municipal i metropolitana des de la perspectiva 
sarrianenca, dotant-lo dels recursos necessaris .

En primer lloc, hi ha hagut l’exposició itinerant Sarrià i Barce-
lona 1921. Cap a la ciutat metropolitana, emplaçada inicialment al 
MUHBA Vil·la Joana, dins l’antic municipi de Vallvidrera, que fou 
agregat per Sarrià el 1890 en l’intent de reforçar-se davant de Bar-
celona, com explica Puigferrat, que, per altra part, ha estat comissari 
de la mostra . La previsió és que l’exposició acabi el seu recorregut 
a la seu del Muhba a Plaça del Rei, després d’unes setmanes instal-
lada a la seu del Districte .

En segon lloc, hi ha hagut l’acte commemoratiu al saló de Plens 
de Sarrià i aquí arriba la darrera aportació per part del Muhba, l’obra 
present, dins de la sèrie Textures . Carles Puigferrat s’endinsa en el 
temps llarg i en el temps curt, amb capítols gairebé a ritme de thri-
ller . Costa de deixar la lectura quan un s’endinsa de la mà de l’autor 
en els engranatges polítics de l’agregació de Sarrià a Barcelona i en 
els combats propagandístics a l’esfera pública sarrianenca . 

Ens queda encara molt per conèixer sobre la construcció polí-
tica de la ciutat metropolitana en el darrer segle i mig a partir dels 
nuclis heretats . La qüestió es troba encara sovint sota el mite, de 
vegades presentat com a “memòria local”, d’una vida idíl·lica als 
antics pobles de la plana davant d’una Barcelona monstruosa i 
fagocitadora . No va anar ben bé així, fou un tema de més abast i, 
com hem mirat de presentar, molt més complex . 

El treball de Carles Puigferrat fa palesa la necessitat de prosse-
guir en la recerca sobre la governança de Barcelona en general i 
sobre l’impacte de la incorporació de Sarrià . A partir d’ara l’estudi 
de la metròpoli podrà tenir en compte aquesta obra com una refe-
rència fonamental i obligada sobre els fils que han teixit la història 
urbana barcelonina, de Sarrià estant . 

Joan Roca i Albert
Director del MUHBA
Març de 2022
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INTRODUCCIÓ

L’agregació de Sarrià al municipi de Barcelona va ser un procés 
amb tres protagonistes clau, que es corresponen amb les forces 
que van jugar aquella partida a tres bandes: en primer lloc, l’Ajun-
tament, les forces polítiques i els veïns de Sarrià, inicialment en un 
mateix front; en segon lloc, l’Ajuntament de Barcelona, i, finalment, 
el Govern espanyol . Com en tot conflicte polític, s’hi barrejà una 
activitat política pública —declaracions als plens municipals, publi-
cació de reials decrets, manifestacions i mítings de protesta, 
impressió de fulls volanders, declaracions i cròniques a la premsa— 
amb una altra de rebotiga o de despatxos, només parcialment 
coneguda però fonamental en la precipitació dels esdeveniments . 
I, com a taló de fons, una conjuntura històrica i un determinat 
equilibri de forces que ho va fer possible just en aquell moment . 

Les posicions polítiques del 1921 davant el problema de la uni-
ficació municipal eren en gran part les mateixes d’abans de 1897 . 
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’observa una continuïtat del 
pensament de Rius i Taulet, que els regionalistes de la Lliga i els 
seus grups més afins, i els republicans radicals van fer seu: la pràc-
tica del barcelonisme i la defensa de la idea d’una ciutat d’abast 
metropolità . En el cas de Sarrià la irrupció del catalanisme des de 
principi del segle xx, malgrat que canvià el panorama polític, 
tampoc no modificà els posicionaments anteriors: tant els hereus 
polítics de l’alcalde Ramon Miralles com els regionalistes rebutja-
ven l’agregació, bé que les picabaralles entre ells afebliren la seva 
posició . Però tampoc això solament permet explicar perquè preci-
sament va ser el 1921 quan es va produir l’annexió .1 

1  Sigles de biblioteques i arxius que utilitzarem: ADB (Arxiu de la Diputació de 
Barcelona), AHCB (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona), AHN (Archivo 
Histórico Nacional), AMCB (Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona), 
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La present obra pretén deixar al descobert la jugada política de 
1921 i estudiar el conflicte que desencadenà, però alhora li hem 
volgut donar una mirada més àmplia per fer més comprensible el 
procés històric . Per aquesta raó arranquem de 1897 i seguim el fil 
dels intents de Barcelona per fer efectiva a partir d’aleshores l’agre-
gació, amb successius fracassos gràcies a les bones relacions dels 
ajuntaments de Sarrià amb el Govern espanyol i la Casa Reial . La 
conjuntura política canvià radicalment el 1921, i aquesta va ser 
l’ocasió que aprofitaren els sectors favorables a l’agregació (l’Ajun-
tament de Barcelona i les forces llavors majoritàries dins el 
consistori) per a obtenir el Reial decret d’agregació del 4 de novem-
bre . La reacció dels sarrianencs —acompanyada d’un rerefons 
d’enfrontament clarament partidista— provocà un dels períodes 
políticament més convulsos que mai havia viscut la vila de Sarrià . 
Però tot va ser en va . L’1 d’abril de 1922 Sarrià s’integrava al muni-
cipi de Barcelona . 

L’estudi, però, no s’acaba aquí perquè ens ha semblat interes-
sant també resseguir el moviment antiagregacionista més enllà 
d’aquesta data, fins que es va diluir i va anar perdent força com 
més i més s’entrava dins el túnel de la dictadura de Primo de 
Rivera . Amb un resultat paradoxal: alguns d’aquells polítics que 
més van oposar-se a l’agregació, una vegada arribats al poder a 
partir de setembre de 1923 no van fer res per revertir la situació .  

AMDSG (Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi), BC (Biblioteca 
de Catalunya) .
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EL SARRIÀ DE L’ALCALDE MIRALLES

És evident que el punt d’arrencada de tota aquesta història cal cer-
car-lo en la política que va menar l’Ajuntament de Sarrià, durant el 
darrer quart del segle xix i els primers anys del segle xx, sota el 
guiatge, gairebé en tot aquest període, de l’alcalde Ramon Miralles 
Vilalta (1841-1909)2 i que els seus successors van continuar, tota 
ella imbuïda de l’objectiu de reforçar institucionalment el municipi 
de Sarrià com a millor eina per a defensar-se de l’espasa de Dàmo-
cles que representava el procés d’agregació dels pobles del Pla de 
Barcelona al municipi de Barcelona . Aquest procés, que va conèixer 
molts alts i baixos i que havia començat el 1874, va tenir com un 
dels seus principals impulsors Francesc de Paula Rius i Taulet, que, 
abans d’accedir a l’alcaldia de Barcelona i essent diputat al Congrés, 
va aconseguir que la nova Llei municipal de 1876 permetés l’agre-
gació a Barcelona de tots els seus municipis veïns en un radi de 6 
quilòmetres al seu voltant . Ramon Miralles sempre va considerar 
que la millor defensa davant la pretensió barcelonina i els governs 
de Madrid era convertir Sarrià en un municipi ben administrat, amb 
pressupostos sanejats, sense deutes, i amb una fiscalitat municipal 
baixa i un planejament urbanístic rigorós, un Ajuntament modèlic 
entre els ajuntaments espanyols del període de la Restauració (en 
contrast amb el desgavell de l’administració de molts altres munici-
pis del Pla incapaços de gestionar el creixement exponencial que 
patien) . Un municipi que tingués sempre les portes obertes als 
despatxos dels polítics que manaven a Madrid, la Casa Reial i deter-
minades instàncies eclesiàstiques molt influents a la capital . 

2  Va governar en aquests períodes: 1879-1883, 1885-1894, 1895-1898 i 1899-
1902 . Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona. El Papiol: Editorial Efadós, 2021, p . 22, 54, 
55, 56, 59, 60, 128, 144, 146 i 158 .
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Per efecte de la seva proximitat i bones comunicacions amb 
Barcelona, però alhora per la seva situació perifèrica dins el Pla, 
just a la falda de Collserola, i per un feble desenvolupament indus-
trial (gràcies en part al fet que alguns propietaris vetaren 
l’establiment de fàbriques), Sarrià en aquests anys va acabar per 
assumir un rol molt diferent al dels altres antics pobles del Pla, que 
la Revolució Industrial havia convertit en suburbis fabrils . El tradi-
cional caire menestral i pagès de Sarrià, tan íntimament lligat a la 
vida parroquial al voltant de l’església de Sant Vicenç, es va veure 
progressivament erosionat per la irrupció d’un altre Sarrià: aquell 
fruit de la construcció de primeres o segones residències de la 
burgesia barcelonina —a la segona meitat del xix els veïns de Bar-
celona ja eren els propietaris principals del sol rústic i urbà de 
Sarrià— i de l’establiment de nombrosos col·legis d’ordes religiosos 
en zones perifèriques del nucli antic, a la recerca de grans solars a 
baix preu i d’un clima de pau social . Sarrià va passar de 3 .800 
habitants el 1860 a 5 .805 el 1900 i a 7 .066 el 1915 (en el moment 
de l’agregació els empadronats ja eren més de 10 .000) .3

Fites que es poden llegir com resultat de la política d’enforti-
ment o consolidació del municipi de Sarrià durant aquest període, 
la majoria iniciatives de l’alcalde Miralles, són l’aprovació de les 
ordenances municipals el 1883; l’elaboració del plànol general de 
Sarrià sota el guiatge de l’arquitecte municipal Francesc Mariné, 
aprovat per l’Ajuntament de Sarrià el 1888, juntament amb el pla 
urbanístic o pla general d’alienacions, que no tenia en compte per 
res quin havia de ser el desenvolupament de les zones perifèriques 
que limitaven amb el municipi de Barcelona o amb altres pobles 
del Pla (expressament, per evitar tota confusió edificatòria); l’agre-
gació o annexió del municipi de Vallvidrera (1890); la millora de la 
xarxa de distribució d’aigua potable i l’aprovació d’un pla de clave-
gueram; l’obertura de la nova carretera a Vallvidrera i des d’aquí al 
Tibidabo (1888); l’aixecament del pla topogràfic del terme (1901, 
d’Artur Vallhonrat i Francesc Mariné), i l’intent d’aprovació d’un 
nou pla d’Eixample de Sarrià de l’arquitecte Arnau Calvet (1902), 
que no va arribar a bon port . Annexar-se Vallvidrera permetia 

3  Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 29-47 i 75-87 . En general, tot el 
llibre ens ajuda a tenir una bona visió del Sarrià de 1921 .

Aquesta política succeïa al mateix temps que a partir de 1859, 
amb l’aprovació del Pla Cerdà, s’iniciava un procés creixent, 
primer lent i amb el pas dels anys cada cop més accelerat, 
d’urbanització del territori comprès entre la Barcelona antiga i els 
pobles del Pla, en paral·lel a una millora radical de les 
comunicacions entre Sarrià i Barcelona: l’obertura de la nova 
carretera de Barcelona a Sarrià (1847-1853), la inauguració de la 
línia de ferrocarril entre aquestes dues mateixes poblacions 
(1863) i, finalment, l’expansió de la xarxa de tramvies (primer de 
vapor i més tard electrificats) . També la construcció de la carretera 
de Cornellà a Fogars de Tordera havia permès o permetria més 
endavant, quan s’hagués completat, una millora molt gran de la 
comunicació amb Pedralbes i Sant Gervasi de Cassoles i el 
naixement d’un nou eix o vial urbà de primer ordre, el passeig de 
la Bonanova . 

A l’esquerra: caricatura de l’alcalde de Barcelona, Francesc de Paula Rius i 
Taulet, publicada a la revista La Mosca Roja, 15 de juliol de 1883 . Autoria 
desconeguda . AHCB . A la dreta: retrat de l’alcalde de Sarrià, Ramon 
Miralles Vilalta, en els anys de maduresa . Autoria desconeguda . AHCB
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disposar d’un as a la màniga per a poder pactar amb Barcelona la 
cessió a aquest municipi de les zones més perifèriques de Sarrià a 
canvi del manteniment de la independència (una proposta així es 
va fer el 1889) . I també reforçava el seu caire de «suburbi residen-
cial de qualitat» amb un àmplia ruralia .4 Una mateixa lògica o 
finalitat podria explicar que Sarrià aconseguís que el 1916 s’agre-
gués al seu municipi una part de l’antic terme de Santa Creu 
d’Olorda, trossejat en tres . La construcció del funicular de Vallvi-
drera es va fer el 1906 i la prolongació de la línia del ferrocarril de 
Sarrià vers les Planes i el Vallès, a partir de 1912 . 

Que rere el pensament de l’alcalde Miralles hi havia una política 
de reforçament de Sarrià i la seva identitat enfront Barcelona i el 
procés d’annexió dels pobles del Pla, n’és un bon testimoni també 
la publicació el 1897, amb dedicatòria a l’alcalde Ramon Miralles, 
de l’obra de l’historiador Francesc Carreras Candi Notas históricas 
de Sarriá. Carreras Candi va ser un acèrrim crític de la manera en 
què s’havia fet l’annexió dels pobles del Pla, amb la pèrdua total de 
la seva autonomia i la concentració de poder en mans del Govern 
i el ple municipal de Barcelona .5 Del setembre del mateix 1897, i 

4  Per a una interpretació de la política de l’alcalde Miralles, vegeu Grau, 
Ramon; nadal, Margarida . La unificació municipal del Pla de Barcelona, 1874-
1897 . Barcelona: Ajuntament de Barcelona - Editorial Proa, 1997, p . 127 . Obra 
fonamental en relació amb els intents d’agregar Sarrià a Barcelona fins a 1897 . 
Sobre la proposta de cessió de territori a Barcelona a canvi de conservar la 
independència, vegeu el seu annex documental núm . 58 i 59 . Quant a Miralles, 
vegeu també el capítol «L’alcalde Ramon Miralles i Vilalta», dins Mañé, Antoni; 
rOGer, Gerard . Sarrià abans de l’annexió, 1863-1921 . Barcelona: El Mirador, 
2011, p . 58-59 . Un altre text d’interès en relació amb aquest moment és dOñate, 
Miguel; Márquez, Raúl . Baixar a Barcelona. La ciutat i la comunitat recreada 
a Sarrià . Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2020, p . 43-61 .
5  En les pàgines 1061-1065 de la seva obra Ciutat de Barcelona, volum 3 de la 
col·lecció «Geografia General de Catalunya», originàriament escrita el 1916, fa 
un estudi de la situació urbanística de llavors (el 1916) . Critica molt durament 
el Pla Jaussely i el concurs d’enllaços que es va convocar . Defensa el manteni-
ment de la personalitat dels antics pobles i la necessitat d’una gestió municipal 
descentralitzada (idea sense gaire receptivitat per part dels partits polítics de 
Barcelona, segons reconeix ell mateix) . Comenta que en anys anteriors (1914 i 
1915) s’havien fet diversos actes i redactat escrits dirigits a l’Ajuntament de Bar-
celona en aquest sentit amb motiu de la pretensió de fer una nova llei municipal . 
En la nota 2800 a peu de pàgina s’hi diu: «Havent-se presentat a l’Ajuntament de 

A dalt: capçalera del primer número del setmanari El Sarrianés, 
25 de desembre de 1894 . AHCB . A baix: caricatura publicada a la portada 
de La Tramontana, 3 de juny de 1893 . AHCB
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la construcció d’un pont o viaducte sobre la Riera Blanca i l’ober-
tura del passeig de la Reina Elisenda de Montcada (1909-1910) . 
I encara, després de molts entrebancs i no sense polèmica, la cons-
trucció del mercat municipal amb façana principal a aquest passeig 
(1911) . Una reforma urbanística, paradoxalment, que allunyava 
Sarrià de la visió idíl·lica de poble i conferia un caràcter genuïna-
ment urbà al centre de la vila . 

Durant tots els anys de govern de l’alcalde Miralles Sarrià va fer 
front a les pretensions de l’Ajuntament de Barcelona seguint l’es-
tratègia, entre altres, de formar una aliança amb els altres municipis 
del Pla amenaçats d’agregació (no sempre ben avinguts) .7 

7  Grau, Ramon; nadal, Margarida . La unificació municipal del Pla de Barce-
lona, 1874-1897, 1997 .

no creiem que fos cap casualitat, és la publicació del llibre de sor 
Eulàlia Anzizu Fulles històriques del Reial monestir de Santa Maria 
de Pedralbes . El mateix Miralles va portar endavant l’ordenació de 
l’arxiu municipal (1893) .

Potser la més emblemàtica iniciativa de Miralles va ser la cons-
trucció de les noves Cases Consistorials o Ajuntament de Sarrià, 
inaugurat el 1896 i obra també de l’arquitecte municipal Francesc 
Mariné . És el mateix arquitecte de les Escoles Pies de Sarrià (1891-
1893) i qui sap si també de Vil·la Joana . Es tracta d’un edifici que 
és tota una declaració d’intencions per la seva arquitectura monu-
mental (façana, entrada, escala d’honor, decoració interior i 
mobiliari) i sobretot per la seva disposició de la sala de plens, 
presidida per un enorme quadre amb un retrat de la reina regent 
Maria Cristina i el seu fill Alfons XIII infant, obra del pintor sarria-
nenc Marià Sunyé, sens dubte en agraïment a la reina per la seva 
posició favorable a Sarrià davant les pretensions de l’Ajuntament 
de Barcelona . En la mateixa sala podem veure-hi un làpida en 
homenatge al polític valencià liberal Joan Navarro-Reverter Gomis, 
ministre d’Hisenda en els crítics anys 1896-1897, i en commemora-
ció d’una visita que va fer al consistori el 13 de juny de 1897 . 
Nomenat el mateix any fill adoptiu de Sarrià per la seva intervenció 
contrària a l’agregació de Sarrià, l’Ajuntament li dedicà un carrer .6 
En la mateixa sala hi ha una altra làpida de 1881 en honor de l’al-
calde Miralles, que va acabar essent distingit amb el títol de fill 
predilecte de Sarrià . 

La construcció del nou ajuntament va ser paral·lela a una impor-
tant reforma del nucli antic entorn de la plaça i el carrer Major: 
l’enderroc del vell ajuntament, la conformació d’una gran plaça 
davant les noves Cases Consistorials que arriba fins al carrer Major, 

Barcelona una proposició encaminada a solicitar dels poders públichs una nova 
llei municipal (2 Maig 1916), una nombrosa representació dels suburbis s’entre-
vistà ab los capitosts de les agrupacions polítiques del Municipi, demanant que, 
al senyalar les aspiracions de la Ciutat per encloure-les en la nova lley munici-
pal, s’establesca lo règim autonòmich per los suburbis y antics pobles o nuclis 
de població agregats y que en lo successiu se vajan agregant a fi de veure millor 
ateses les seves necessitats especials (9 Maig 1916)» .  
6  El carrer és a Vallvidrera . Vegeu POrtavella i isidOrO, Jesús. Els carrers de 
Barcelona. Vallvidrera (Vallvidrera, les Planes). Barcelona: Districte de Sarrià 
- Sant Gervasi, 2006, p . 48-50 .

Els regidors de l’Ajuntament de Sarrià sortint de les Cases Consistorials i 
dirigint-se a l’església parroquial, el 10 de maig de 1902 . Van precedits 
pels uixers . Autoria desconeguda . Arxiu del Centre Excursionista Els Blaus
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Hay dos de ellos, respecto de los cuales no están preparados los 
datos para una resolución definitiva tanto como para los demás . 
Sarriá tiene la mayor parte de su caserío en iguales condiciones 
de unión ya realizada, y de verdadera confusión de términos, 
que los colindantes de Barcelona; y a Horta le sucede lo mismo 
con su barrio denominado Vallcarca . Pero desde hace algunos 
años, por mutuo consentimiento, Sarriá y Vallvidrera tienen 
unidos sus territorios respectivos en un solo municipio, y entre 
Vallcarca y el resto de Horta, los accidentes del terreno y la 
solución de continuidad de las construcciones urbanas estable-
cen diferencias especiales . Se ha pensado algunas veces que la 
agregación de Sarriá a Barcelona debe hacerse con sus anterio-
res límites, prescindiendo de Vallvidrera, y que en Horta no 
debe extenderse más allá de Vallcarca; pretenden otros que la 
anexión se haga por la totalidad de ambos Ayuntamientos . Total 
o parcial, habrá de hacerse necesariamente, si no ha de quedar 
incompleto el plan, y si no han de subsistir en parte los incon-
venientes para cuya supresión se ha hecho necesaria la reforma . 
El Gobierno se propone que pronto dé trámite y resuelva este 
último punto .

Els arguments que aquest text dona per aturar l’agregació de 
Sarrià són febles i ben inversemblants, i sens dubte una prova del 
bon fer i l’ascendent de Miralles i altres polítics sarrianencs a 
Madrid per a aturar l’agregació . Tanmateix, Sarrià no va poder 
evitar ser esmentat en aquest Reial decret d’abril de 1897, si bé la 
resolució del seu cas es deixava per a més endavant . Això, a la 
llarga, va acabar essent determinant quan els equilibris de poder, 
amb el pas dels anys, van canviar i un altre govern espanyol  
—també molt dèbil i en circumstàncies igualment tràgiques— va 
decidir tancar l’expedient que havia quedat obert vint-i-quatre 
anys abans .

D’agost de 1876 és el primer dictamen contrari que l’Ajuntament 
de Sarrià va presentar davant la Diputació de Barcelona en resposta 
a una moció per a agregar els pobles del Pla impulsada pel diputat 
Marià Maspons . En solitari o conjuntament amb altres municipis, es 
redactarien molts altres memorials o dictàmens amb els arguments 
contraris a l’agregació . El 1889 ja hi havia constituïda a Sarrià una 
Junta Antiagregacionista presidida per Agustí Aura . El 5 d’abril 
publicà un manifest adreçat a tots els sarrianencs convidant-los a 
assistir a la manifestació del diumenge 7 d’abril conjuntament amb 
els pobles del Pla contra el projecte d’agregació dels termes muni-
cipals al municipi de Barcelona .8 La por des del Govern espanyol a 
la conformació d’una Barcelona de dimensió metropolitana, els 
entrebancs des de la Diputació i la campanya de les elits dels 
pobles del Pla i de sectors polítics catalans conservadors, van 
frenar durant molts anys el procés malgrat els grans afanys del 
llavors ja alcalde de Barcelona Rius i Taulet, que va morir sense 
poder veure fet realitat el seu anhel .

Finalment, l’ocasió es va presentar el 1897, en un moment de 
forta debilitat del Govern espanyol a causa de les guerres de Cuba 
i Filipines . La necessitat urgent de nous ingressos per a pagar les 
despeses militars va portar el Govern de Madrid a exigir, el març de 
1897, un fort augment de la quota general de l’impost de consums 
a la ciutat de Barcelona . L’Ajuntament de Barcelona va respondre 
que estava disposat a acceptar la pujada, però posava com a condi-
ció l’agregació a Barcelona dels municipis del Pla (inclòs Sarrià), 
única manera de fer viable la recaptació de l’esmentat impost i 
poder complir amb el que se’ls demanava . Els fets es van precipitar . 
Allò que no havia estat possible en un quart de segle va succeir en 
un mes . El 20 d’abril de 1897 el ministre de la Governació presentà 
a la reina regent el Reial decret d’agregació, que va signar . Hi eren 
compresos els municipis de Gràcia, Sants, Sant Martí de Provençals, 
Sant Andreu de Palomar, Sant Gervasi de Cassoles i les Corts . En 
l’exposició de motius del Reial decret se n’excloïa provisionalment 
els municipis de Sarrià i Horta amb aquests arguments:

8  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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2. LA LLUITA ANTIAGREGACIONISTA ENTRE 
EL 1897 I EL 1920

Aquest és un període poc explicat però que pot ajudar a entendre 
moltes de les coses que van succeir el 1921 . En aquests anys els 
diferents ajuntaments de Barcelona no van deixar mai de tenir 
sobre la taula l’arma que els conferia el Reial decret d’abril de 1897, 
en el sentit que el procés d’agregació en relació amb Sarrià i Horta 
no es donava per tancat sinó que es deixava en mans d’una decisió 
ulterior del Govern espanyol . L’Ajuntament de Sarrià, doncs, i fos 
quin fos el seu color polític, es va veure obligat a continuar la 
mateixa política que havia practicat Ramon Miralles en els seus 
anys al capdavant del consistori, la d’apaivagar a Madrid les preten-
sions reiterades de l’Ajuntament de Barcelona i els seus aliats en el 
Congrés de Diputats i el Consell de Ministres .

El primer embat va tenir lloc el 1902-1903 i va acabar amb el 
Reial decret d’agregació del municipi d’Horta a Barcelona . L’Ajun-
tament de Barcelona va insistir de nou al Govern espanyol que fes 
efectiva la resolució pendent des del 1897, però mentre Horta 
i Barcelona arribaren a un acord i finalment el primer cedia davant 
Barcelona amb el vistiplau del Govern de Madrid, Sarrià va mante-
nir-se ferm en la mateixa postura tradicional . La historiografia ha 
relacionat aquest embat amb la proposta que l’Ajuntament de 
Sarrià va fer al de Barcelona en aquest mateix moment d’intercon-
nexió de la xarxa de clavegueram dels dos municipis, rebutjada per 
Barcelona si no es produïa l’agregació .9 Prova del risc de produir-se 

9  diversOs autOrs . L’annexió de Sant Vicenç de Sarrià a Barcelona. 1922-
2002. 80 anys sense decidir . Jaume Gras i Bartrolí (coord .) . Vilamós: El Mirador, 
2002, p . 20; BarBany, Anna; recasens, Elisa; sOlina, Oriol . «Sarrià, per la inde-
pendència municipal» . Butlletí Social del Centre Excursionista Els Blaus, núm . 6 
(2002), p . 2-6; Mañé, Antoni; rOGer, Gerard . Sarrià abans de l’annexió, 
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l’agregació en què es va estar és una proclama contra el nou intent 
d’agregació de Sarrià a Barcelona que va aparèixer publicada en 
portada el 5 de juliol de 1902 al número 392 del setmanari El Sar-
rianés, en què es feia una crida a la mobilització popular contra les 
intencions de Barcelona per a demostrar davant el Govern de 
Madrid que els veïns de Sarrià hi estaven en contra .10 De fet, es 
lliurava, com també va passar abans de 1897, una autèntica batalla 
per a guanyar-se l’opinió pública . El 17 d’agost de 1902 l’Ajunta-
ment de Sarrià va enviar al Govern espanyol un escrit on tornava a 
oposar-se a la renovada pretensió de l’Ajuntament de Barcelona .11 
El 5 de març de 1903 el ple municipal de Sarrià va aprovar una 
resolució en contra de l’agregació que en recollia els arguments 
contraris i feia imprimir un full volander, signat per l’alcalde 
Joaquim Vallet, amb l’acord municipal perquè es distribuís arreu .12 
Conté els motius d’ordre legal, econòmic (bàsicament la impossibi-
litat d’assumir el gegantí deute de l’Ajuntament Barcelona i el perill 
d’una pujada exagerada de la tributació que es preveia), social 
(augment dels desordres) i moral per a oposar-se a l’agregació . 
Entre altres coses, es diu això:

Sarriá se opone a la agregación:

1º Porque se introducirían elementos forasteros y de condición 
heterogénea en la población, quebrantando la armonía que en 
ella reina y alterando la tradicional bondad de sus costumbres[,] 
que son la mejor garantía de paz y de buena administración .

2º Porque en periodos de perturbación, a que tan propensa se 
halla la ciudad de Barcelona, las autoridades gubernativas que 
en ésta velan por el público sosiego perderían el baluarte de 
seguridad y defensa que les ofrece el Municipio de Sarriá (…) 

1863-1921, 2011; dOñate, Miguel; Márquez, Raúl . Baixar a Barcelona. La 
ciutat i la comunitat recreada a Sarrià, 2020, p . 63 .
10  «Sarrianeses, á defenderse» . Hemeroteca de l’AHCB . Una còpia a AMDSG, 
caixa 1, Sarrià, Carlisme, Sant Vicenç de Sarrià, Cementiri . Arxiu Jové .
11  Així consta en el Reial decret d’agregació del 4 de novembre de 1921: Gaceta 
de Madrid del 5 de novembre de 1921 . L’expedient obert al Ministeri de la 
Governació sobre aquesta qüestió no s’ha conservat o no s’ha localitzat encara . 
Vegeu també El Sarrianés, núm . 398, 16 d’agost de 1902 .
12  AHCB, 5E .II, Fulls volanders, àlbum 8, 5E .II-380 .

“Pascua municipal”, L’Esquella de la Torratxa, 16 d’abril de 1897 . 
Autoria: Manuel Moliné . AHCB
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El 9 de juliol de 1903 el rei Alfons XIII va signar el Reial decret 
d’agregació d’Horta (Sant Joan d’Horta) al municipi de Barcelona .13 
És molt interessant la lectura del text d’exposició d’aquest Reial 
decret perquè ve a corroborar que el ministre de la Governació de 
torn, en aquest cas Antoni Maura, un cop més va veure amb molt 
bons ulls els arguments de l’Ajuntament de Sarrià en contra de 
l’agregació, va ser convençut i la va aturar . El mateix personatge, 
amb els mateixos arguments, obraria en sentit totalment contrari 
divuit anys més tard, essent aleshores president del Consell de 
Ministres .

Ministerio de la Gobernación: 

EXPOSICIÓN:

señOr: A instancia del Ayuntamiento de Barcelona viene trami-
tándose en este Ministerio el expediente de agregación a aquella 
capital de los Municipios de Sarriá y San Juan de Horta .

La larga tramitación de este expediente tiene explicación en la 
tenaz oposición de Sarriá a desaparecer como municipio inde-
pendiente; aquellos vecinos mantienen lo que creen su derecho 
a vivir con personalidad propia y definida, apoyándose en tales y 
tan abundantes razones, que se hace necesario un detenido estu-
dio y madura reflexión antes de dictar una última resolución .

El Ayuntamiento de San Juan de Horta ha hecho todo lo contra-
rio; no ha interpuesto reclamación alguna, no ha alegado su 
derecho a continuar su vida municipal, y gran número de sus 
vecinos, en distintas instancias, y muy especialmente en 18 de 
Julio de 1901 y 3 de Febrero y 13 de Marzo últimos, han solici-
tado la agregación a Barcelona, estimando que esta agregación 
les ha de producir ventajas y beneficios considerables . 

Por todo lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tengo el honor de someter a la aprobación de V . M . el siguiente 
proyecto de decreto .

Madrid 9 de Julio de 1903 .

SEÑOR

A L . R . P . de V . M .

Antonio Maura y Montaner 

13  Publicat el 10 de juliol de 1903 a la Gaceta de Madrid .

La por a un augment de la tributació municipal (especialment 
de l’impost de consums) no era pas infundat i devia ser un element 
clau per a la mobilització dels sectors més populars de Sarrià, tant 
llavors com també posteriorment, perquè responia a una realitat . 
Efectivament, després de 1897 es va produir en els antics municipis 
annexats un increment molt fort de l’esmentat impost, que gravava 
molts béns de primera necessitat, la qual cosa va afectar especial-
ment les famílies més humils . 

Al·legoria de la càrrega fiscal que ha de suportar la ciutat de Barcelona 
després de l’augment de la quota de l’impost de consums arran de 
l’agregació de 1897 . L’Esquella de la Torratxa, 30 d’abril de 1897 . 
Autoria: Manuel Moliné . AHCB
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es queixa de la conducta que fa anys tenen algunes comissions de 
l’Ajuntament de Barcelona, que es traslladen a Madrid per gestio-
nar assumptes de la ciutat i que sistemàticament «y lo que es aun 
peor, por sorpresa y ocultamente, desarrollan en la misma toda su 
actividad y se valen de todos sus medios de que pueden disponer 
para arrancar del Excmo . Sr . Ministro de la Gobernación un Decreto 
anexionando a Barcelona el pueblo de Sarriá» . Les raons principals 
que es recullen en aquest document per a no agregar Sarrià són la 
bona administració municipal de Sarrià, l’alta pressió fiscal de Bar-
celona i, finalment, la voluntat dels sarrianencs de no agregar-se . 
També neguen la confusió de límits per creixement urbanístic (amb 
l’exemple de Vallvidrera, un argument certament dèbil) . Una altra 
raó és el presumible augment de la contribució industrial i sobre la 
propietat immoble, entre altres . Conté una taula comparativa dels 
articles subjectes a l’impost de consums vigents a Sarrià i Barcelona 
en aquell moment, que demostra que eren molt més alts en el 
segon cas . L’alcalde de Sarrià d’aleshores era Carles Xiró, el primer 
de la Lliga Regionalista que va tenir Sarrià .15

D’aquests mateixos moments són diversos telegrames conser-
vats a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi en 
què es demostra la presència de l’alcalde Carles Xiró a Madrid la 
primavera de 1906 amb l’objectiu de poder veure el ministre de 
Gràcia i Justícia .16 Xiró també va intentar veure’s o va concretar cita 
amb Romanones, Maura i Navarro-Reverter . Va visitar, així mateix, 
el director d’Administració Local . Xiró envià telegrames al presi-
dent del Consell de Ministres, al ministre de Gràcia i Justícia, al 
general Azcárraga, al senador vitalici Eduard Maluquer, dos com a 
mínim a Navarro-Reverter, un a López Mora, director d’Administra-
ció Local, i finalment un altre al subsecretari del Ministeri de la 

1906 . N’hi ha un exemplar conservat a la Biblioteca de Catalunya . A AMDSG, 
Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921, es con-
serva un esborrany manuscrit del document amb correccions i afegits . Per a 
aquest moment, vegeu també dOñate, Miguel; Márquez, Raúl . Baixar a Barce-
lona. La ciutat i la comunitat recreada a Sarrià, 2020, p . 64 .
15  Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 145-146 .
16  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .

REAL DECRETO 

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de la Gober-
nación y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º . Queda agregado en su totalidad al término munici-
pal de Barcelona el del Ayuntamiento denominado en la 
actualidad San Juan de Horta, cuya agregación se considerará 
efectiva desde luego a los fines de organización previa, comple-
tándose y ultimándose para que rija en definitiva desde el 1º de 
Enero próximo, y llevándose a cabo en las mismas condiciones 
y en armonía con lo determinado en los artículos 2º, 3º y 4º del 
Real decreto de 23 de Abril de 1897 .

Art . 2º . Los Ministros de la Gobernación y Hacienda dictarán las 
disposiciones oportunas para la ejecución de lo prescripto en el 
artículo anterior, en lo que respectivamente les concierne .

Art . 3º . El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente 
decreto .

Dado en Palacio a nueve de Julio de mil novecientos tres .

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación

Antonio Maura y Montaner

El perill d’agregació i les pressions de l’Ajuntament de Barce-
lona, però, van continuar en els anys següents . En tenim un bon 
testimoni gràcies a una declaració aprovada en una sessió extraor-
dinària del ple de l’Ajuntament de Sarrià que va tenir lloc el 
2 d’abril de 1906 i que aquest ajuntament va remetre al president 
del Consell de Ministres, Segismundo Moret, liberal, en la qual sol-
licitava que no decretés l’annexió alhora que feia imprimir en 
forma de llibret per a fer-ne difusió i amb tota seguretat per a fer-la 
arribar a qui convingués .14 En el document l’Ajuntament de Sarrià 

14  Instancia que el Ayuntamiento Constitucional de Sarriá, en nombre y repre-
sentación de los habitantes de este pueblo, dirige al Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros exponiendo los diferentes motivos que justifican la impro-
cedencia de su agregación a Barcelona y solicitando del Gobierno de S.M. no 
decrete tal anexión. Aprobada por la Corporación municipal en sesión extraor-
dinaria celebrada el 2 de Abril de 1906 . Sarrià: Impremta de Francesc X . Altés, 
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acusaven els segons d’agregacionistes, com també veurem que 
farien els anys 1921-1922 .

Són els mateixos anys, potser no pas casualment, en què té lloc 
l’aprovació definitiva per part del Govern espanyol del projecte 
catalanista de constituir la Mancomunitat de Catalunya després 
d’una intensa mobilització al carrer i en les institucions . 

És en aquest context que l’1 de juliol de 1913 fa aparició el 
primer número del setmanari La Llar. Periòdic oportunista, defen-
sor dels interessos de Sarrià.18 En el text editorial de la portada del 
primer número, titulat «Sarrianencs!», ja es posiciona clarament en 
contra del nou intent d’annexió de Sarrià a Barcelona que s’estava 
donant llavors . Ho relacionen amb les eleccions municipals del 
novembre de 1913 i la necessitat d’alguns regidors de l’Ajuntament 
de Barcelona, que havien de plegar aleshores, d’integrar Sarrià a 
Barcelona per alterar així el cens electoral i poder-se tornar a pre-
sentar per a ser escollits de nou . Ideològicament, aquesta publicació 
esdevé portaveu del pensament del grup polític conservador, 
catòlic i monàrquic de Sarrià . Des d’aquesta publicació es fan críti-
ques a l’administració descurosa de l’Ajuntament de Barcelona 
(davant la bona administració de Sarrià, que presentava un balanç 
amb superàvit), s’alerta de la pujada d’impostos si es produeix 
l’agregació sense una millora dels serveis municipals (com havia 
passat a altres pobles del Pla de Barcelona), o es critica el projecte 
de portada d’aigües de Dosrius… Un dels arguments recurrents 
que hi podem trobar —repetit també en tots els documents antia-
gregacionistes anteriors— és que l’agregació seria una calamitat 
per a la vila: «ja no hi hauria pau en aquet poble, perquè arrivarien 
fins a nosaltres les convulsions que diàriament conmouen la tran-
quillitat dels habitants de la mata [Barcelona]» . I posen repetidament 
com a exemple el que va succeir durant la Setmana Tràgica a la 
ciutat en contrast amb el control de la situació que hi va haver a 
Sarrià, on els convents es van salvar de la crema . En alguns números 
de La Llar es critica l’Ajuntament de Barcelona per haver permès, 
per exemple, que tramvies i altres vehicles circulessin el Dijous 
Sant i el Divendres Sant, i s’assegura que, en cas que es produís 

18  AHCB, amb còpia a AMDSG . Diari majoritàriament escrit en català, però amb 
molts textos en castellà . Signatura dels articles amb pseudònims . Continua 
publicant-se fins al 1915 .

Governació . Es conserva l’esborrany de tots . Un dels que va enviar 
a Navarro-Reverter deia així: 

Pueblo Sarriá agradecería de su hijo adoptivo interpusiera valio-
sísima influencia impidiendo agregación Sarriá a Barcelona 
solicitada por alcalde esta ciudad .

Aleshores era alcalde de Barcelona el liberal Salvador de Samà, 
marquès de Marianao (1905-1906) . L’home de confiança de Xiró a 
Madrid era el sarrianenc Lluís Soler Casajuana, que havia fet carrera 
política a la capital espanyola i com a governador civil en diverses 
províncies .17 Es conserva també un telegrama de Soler a Xiró que 
l’informava de les seves gestions . No podem deixar de relacionar 
aquest nou intent de Barcelona amb la convocatòria per part 
d’aquest ajuntament del concurs públic internacional de redacció 
del Pla d’enllaços, que va guanyar el francès Léon Jausselly (1907) 
i que tenia per objectiu la millora de la connexió entre la Barcelona 
antiga i l’Eixample i els antics pobles agregats (significativament, el 
plànol de Jaussely també inclou Sarrià) . 

El següent moment de forta pressió de Barcelona davant el 
Govern de Madrid va tenir lloc els anys 1913-1914, i de nou trobem 
una reacció contrària a Sarrià, que va combinar la protesta ciuta-
dana i la política menada des de l’Ajuntament . D’alguna manera, és 
un precedent molt clar del que va succeir el 1921 . I no només pel 
caire de la protesta, sinó també perquè ja hi observem una pro-
funda divisió política entre els sarrianencs, que es podria resumir 
en l’oposició entre el sector o grup conservador monàrquic —els 
hereus polítics de l’alcalde Miralles—, que en això anaven de bracet 
amb els tradicionalistes, i el grup conservador regionalista o cata-
lanista, els seguidors de la Lliga Regionalista . Eren dos sectors 
polítics enfrontats pel control de l’Ajuntament . Els primers 

17  Morí el 1917 (La Vanguardia, 25 de gener de 1921, p . 7), amb la qual cosa 
llavors Sarrià va perdre un bon valedor en els cercles de poder de Madrid . Era 
membre del Partit Conservador (datista) . Va ser diputat per Puerto Rico just 
abans de 1898 i director del Diario de Barcelona (periòdic amb una línia edito-
rial sempre contrària a l’agregació) els anys 1912-1917 . Un altre director d’aquest 
diari va ser el regidor Arcadi d’Arquer (regidor de Barcelona per la Unión 
Monárquica Nacional el 1921) . Vegeu també llates, Rosendo, «Un bel moriré…», 
Destino, [Barcelona], 11 de maig de 1968 .
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Primer número (número programa) del setmanari La Llar. Periòdic 
oportunista, defensor dels interessos de Sarrià, 1r de juliol de 1913 . AHCB

Llibret amb un nou manifest o declaració de l’Ajuntament de Sarrià contra 
l’agregació a Barcelona adreçada al president del Consell de Ministres, 2 
d’abril de 1906 . BC
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l’agregació, Sarrià cauria en la immoralitat i la irreligiositat, mentre 
que, essent independent, Sarrià tenia un ajuntament catòlic . També 
hi ha crítiques sovintejades al projecte d’Exposició Internacional 
d’Indústries Elèctriques, la nineta dels ulls de la Lliga .

En les eleccions municipals del 9 de novembre de 1913 el peri-
òdic donà suport als candidats Vicenç Xatart Rocabert i Daniel 
Mota Baruel (tots dos carlins jaumins),19 pel districte I, i a Ramon 
Miralles Ferran (el fill de l’anterior alcalde) i Josep Duran Llorens, 
pel districte II, i rebutjà els candidats de la Lliga . S’hi critica el 
Centre Regionalista de Sarrià i la gestió del primer consistori de 
Sarrià dominat pels regionalistes i encapçalat per Xiró . Xatart, 
Mota, Miralles i Duran es van presentar per la candidatura dita 
«administrativa», que és la que va guanyar les eleccions i que era la 
que tenia el suport de l’aleshores alcalde Joaquim Margenat Tobella, 
membre d’una de les famílies tradicionals de la vila:20 «la agrega-
ción de Sarrià a Barcelona que tanto desean los regionalistas no se 
llevará a cabo teniendo en el Ayuntamiento de Sarriá mayoría 
antiagregacionsta» .21 Xiró, que havia estat alcalde entre el 1904 i el 
1909, s’havia tornat a presentar i havia passat dels 280 vots obtin-
guts el 1909 als 171 el 1913 .22 No va ser escollit . Una vegada 
coneguts els resultats, des de La Veu de Catalunya, diari portaveu 
de la Lliga Regionalista, s’acusava el «caciquisme» sarrianenc d’haver 
manipulat el cens electoral i de pagament de vot, i la candidatura 
administrativa, de candidatura caciquista .

L’abril de 1914, davant noves amenaces d’agregació, s’inicià una 
nova campanya en contra i tingué lloc l’anunci d’una convocatòria 
d’una «diada sarrianenca antiagregacionista», promoguda per l’Ins-
titut de Sant Josep, una entitat vinculada a la parròquia de Sant 
Vicenç i que llavors tenia com a president Joaquim Panadès i per 

19  La Llar, núm . 53, 12 de juliol de 1914 . Mota va ser alcalde entre el 1915 i el 
1918 . 
20  Advocat . Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. 
Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 123, 146 i 174 . 
21  La Llar, 16 de novembre de 1913 .
22  Sobre els resultats d’aquestes eleccions i la composició del consistori vegeu 
AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921: edicte en què s’anuncia el resultat de les eleccions municipals del 9 de 
novembre i la relació dels regidors ja elegits en les eleccions del mes de novem-
bre de 1911 i que continuaven aquell bienni .

lema la frase llatina Pro aris et focis (la qual cosa fa que sospitem 
que són persones properes a aquesta entitat les promotores de La 
Llar, ja que la traducció al català de focis és ‘llar’) . En el número 41 
d’aquest periòdic, de 19 d’abril de 1914, un text signat per Benet 
Socoró dona a conèixer que, davant les noves amenaces d’agrega-
ció, «el jovent ardit de l’Institut de Sant Joseph, volguent donar una 
proba d’amor a les tradicions relligioses y populars de Sarriá y no 
menys a l’autonomia qu’és la base de la seva prosperitat, ha cons-
tituït una Comissió permanent de propaganda antiagregacionista» .23

És ben possible que aquesta comissió treballés conjuntament o 
fos la llavor de la Junta de Defensa Pro-Sarrià,24 que veiem com 
l’organitzadora d’un important míting antiagregacionista que es va 
celebrar el diumenge 5 de juliol de 1914 al cinema Spring (era el 
segon com a mínim del mateix caire que s’hi celebrava, el primer 
havia tingut lloc el 1913) .25 El Centre Regionalista de Sarrià es va 
desmarcar d’aquest míting i va fer passar fulls volanders per fer-ho 
saber .26 El va presidir Joaquim Panadès, president de la Junta de 
Defensa Pro-Sarrià (i de l’Institut Sant Josep, com hem vist) . Els 
oradors que varen intervenir foren el Sr . Bru (Sant Andreu de 
Palomar), Pere Gener (Foment dels Interessos de Sants), el Sr . 
Planell (Les Corts), el Sr . Figuerola (Gremi de Propietaris de Gràcia), 
el Sr . Bou (Sant Martí de Provençals), Gaietà Pareja (Sant Gervasi) 
i Jaume Larrocha (Sarrià) . I les associacions que s’hi van adherir 
foren els Amics dels Pobres de Sarrià, el Centre Catòlic, l’Institut de 
Sant Josep, la Joventut Tradicionalista, la Societat Coral Catalunya, 

23  La Llar, núm . 41, 19 d’abril de 1914, p . 3 .
24  Ja s’esmenta així a La Llar, núm . 51, 28 de juny de 1914 . Fou una junta suc-
cessora d’altres entitats semblants, amb noms també semblants, que havien 
existit a Sarrià des del final del segle xix . Desconeixem si són continuadores 
unes de les altres, si hi ha un mateix fil que les uneix .
25  dOñate, Miguel; Márquez, Raúl . Baixar a Barcelona. La ciutat i la comuni-
tat recreada a Sarrià, 2020, p . 64 .
26  La Llar, núm . 51, 28 de juny de 1914 . En el mateix exemplar es transcrivia 
una informació apareguda al periòdic La Gaceta de Cataluña: «Conviene ahora 
observar que al mismo tiempo en que se repartían estos impresos en Sarriá, 
declaraba en Madrid el Jefe del Gobierno a alguien que le interrogaba sobre el 
particular, que acababa de recibir la visita de los señores Cambó y Lerroux inte-
resándole la agregación de Sarriá a Barcelona» (p . 3) . També n’hi ha àmplia 
informació a La Vanguardia, 6 de juliol de 1914, p . 3 .
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la Cooperativa La Unión de Productores, el Centre Recreatiu de 
Vallvidrera, socis del Centre Sarrianenc (l’entitat com a tal no s’hi 
va adherir), socis del Centre Artesà La Violeta (l’entitat com a tal 
tampoc no s’hi va adherir), propietaris de la barriada de Nena 
Casas; les germandats d’homes i dones de les Conferències de Sant 
Vicenç de Paül; socis de les germandats de la Verge del Carme, Sant 

Antoni i Sant Pere; i els portants del Sant Crist, del Santíssim Sagra-
ment de Vallvidrera i de Santa Eulàlia . Es van adherir a l’acte també 
el regidor de Barcelona Rafel Vallet Sabater27 i Tomàs Burrull, de la 
barriada de Sant Martí .

En el míting es van prendre una sèrie d’acords o conclusions 
que es volien lliurar a l’alcalde Joaquim Margenat . La petició que es 
feia a l’Ajuntament de Sarrià era que continués vetllant per preser-
var la independència municipal de Sarrià i que també promogués 
la constitució d’una mancomunitat de municipis del Pla de Barce-
lona formada per Barcelona, Sarrià i els antics pobles agregats el 
1897 i el 1903 . Després del míting, els presents es van traslladar en 
manifestació a les Cases Consistorials a fer lliurament del docu-
ment de conclusions a l’alcalde i als regidors Fisas, Xatart i Mota . 
En l’acte també hi van ser presents els alcaldes de l’Hospitalet i 
Esplugues de Llobregat . Els signants del document presentat a 
l’Ajuntament en nom de la Junta de Defensa pro Sarrià foren 
Joaquim Panadès (president), Benet Socoró (secretari) i els vocals 
Alexandre Senabre, Frederic Amat i Josep Casals . El ple municipal 
de l’Ajuntament de Sarrià del 7 de juliol va aprovar fer-se seus els 
acords o conclusions del míting de l’Spring i va constituir una 
comissió per a tirar-los endavant, composta per l’alcalde i els pre-
sidents de les tres comissions municipals permanents (Foment, 
Governació i Hisenda) . Tant el míting com el document que s’hi 
aprovà responen també a la pretensió que hi havia en aquells 
moments de fer una nova llei municipal amb l’esperança de 
poder-hi fer encaixar la descentralització de la governança munici-
pal del Pla de Barcelona .28

L’11 de maig d’aquell mateix 1914 havia tingut lloc l’acte públic 
de nomenament del bisbe de Solsona Francesc d’Assís Vidal i Bar-
raquer com a fill adoptiu de la població a la sala de plens de les 
Cases Consistorials, amb la presència de l’il·lustre personatge . 

27  Fill de Sarrià, advocat, cap del grup polític municipal Defensa Social, d’idees 
conservadores i espanyolistes, monàrquic . Va acabar col·laborant amb la dicta-
dura de Primo de Rivera . La família Vallet havia donat dos alcaldes a Sarrià .
28  Sobre el míting i el document que s’hi va aprovar, vegeu AMDSG, Ajuntament 
de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921; i La Llar, núm . 53, 
12 de juliol de 1914 . En l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona s’han conservat fotos 
del míting i de l’acte de lliurament dels acords . 

Míting antiagregacionista al cinema Spring, 5 de juliol de 1914: aspecte de 
la sala i lectura de les conclusions . Autoria: Frederic Ballell . AFB
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Aquest acte, que aparentment no tindria res a veure amb el que 
estem explicant, s’emmarca plenament en la vella estratègia de 
l’Ajuntament de Sarrià de nomenament de fills adoptius entre gent 
rellevant amb vista a obtenir-ne suports ulteriors .29 

El 7 de novembre de 1914 Joaquim Margenat presentà la dimis-
sió com a regidor de l’Ajuntament de Sarrià . Prèviament ja havia 
dimitit com a alcalde .30

29  La Llar, núm . 44, 10 de maig de 1914 . Es conserven fotografies d’aquell acte .
30  La Llar, núm . 70, 8 de novembre de 1914 . En morir el 9 de desembre de 1923 
es va publicar al setmanari Sarrià un article dedicat a la seva memòria . Advocat, 
va ser també jutge municipal . Va dimitir abans d’acabar el mandat per proble-
mes i desenganys que va tenir a l’Ajuntament . «Con su trabajo y esfuerzo evitó 
más de una vez que Sarriá fuese agregado a Barcelona .» Després del 4 de 
novembre de 1921, malgrat la seva mala salut, va contribuir també a la campa-
nya antiagregacionista amb els seus consells i amplis coneixements . Sarrià, 
núm . 20, 16 de desembre de 1923, p . 155 .

Nomenament del bisbe de Solsona Francesc d’Assís Vidal i Barraquer com 
a fill adoptiu de Sarrià al saló de plens de l’Ajuntament de Sarrià, 11 de 
maig de 1914 . Autoria: Frederic Ballell . Publicada a la Ilustració catalana, 
núm . 571, 17 de maig de 1914 . AHCB

A dalt: vestíbul de les Cases Consistorials . Repartiment de llibretes d’estalvi  
als escolars de Sarrià, 1917 . Autoria: Frederic Ballell . AFB . A baix: trobada 
del sometent de Sarrià i Pedralbes, vers 1920 . Arxiu Família Quadras
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SARRIÀ I BARCELONA EL 1921

Els diferents ajuntaments de Sarrià de final del segle xix i primers 
anys del segle xx havien aconseguit tenir una relació directa amb 
els governs conservadors i liberals de Madrid (que per res desitja-
ven un engrandiment de Barcelona), i això havia fet possible evitar 
de moment que s’executés l’agregació congelada el 1897 . Però la 
situació política va canviar conforme avançà el segle xx . Primera-
ment a Barcelona i a Catalunya, on es produí una substitució, en 
els llocs de poder de les institucions municipals i a la Diputació de 
Barcelona, de liberals i conservadors monàrquics per republicans 
radicals i regionalistes . I poc després també a Madrid, on el règim 
polític de la Restauració i el sistema d’alternança dels dos partits 
dinàstics entraren en una crisi profunda . Arran d’això, la Lliga Regi-
onalista va accedir a formar part de dos governs espanyols (1918, 
1921) i l’Ajuntament de Sarrià es trobà tot d’una faltat de suports o 
amb molts menys suports en el Consell de Ministres, que és on 
sempre havia recorregut . L’agost de 1921 Alfons XIII entregà el 
govern a Antoni Maura, que formà un gabinet de concentració que 
incorporava catalanistes i altres minories, un govern en el qual 
liberals i conservadors no tenien el predomini tot i que li donaven 
suport parlamentari .

A l’estiu i la tardor de 1921 la correlació de forces que fins 
llavors havia estat favorable als interessos de Sarrià va decantar-se 
definitivament vers el sector favorable a l’agregació i a fer efectiva 
l’annexió ajornada des del 1897 . Vegem amb més detall tot aquest 
procés i les raons que expliquen aquests canvis en els equilibris de 
poder .
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Una conjuntura social, econòmica i política molt dura

El rerefons de la crisi política dels anys previs a la dictadura de 
Primo de Rivera va ser una situació econòmica i social progressiva-
ment més greu, que es desencadenà a partir de 1916 coincidint 
amb els darrers anys de la Primera Guerra Mundial i durant els 
anys de la postguerra . Va ser una crisi general europea, que a Bar-
celona, Catalunya i Espanya va tenir la seva plasmació concreta i 
particular . Va coincidir en paral·lel amb uns anys d’intensa mobilit-
zació del moviment catalanista amb l’objectiu d’aconseguir un 
Estatut de Catalunya (1918-1919),31 intent que finalment va fracas-
sar, i amb un agreujament de la guerra colonial al Marroc . 

Les condicions socials a Barcelona eren molt complicades en els 
barris obrers i entre les famílies més febles econòmicament, que 
van arribar a passar gana . Per un costat, per les pèssimes condici-
ons d’allotjament . Entre el 1910 i el 1920 la ciutat havia passat de 
587 .000 a 710 .000 habitants, un increment del 21 %, i la tendència 
només va fer que accelerar-se . Centenars de milers de persones 
vivien rellogades, i es calcula que unes 30 .000 malvivien en barra-
ques a mitjan anys vint . Per un altre costat, el tifus degut a la 
contaminació de les aigües, la tuberculosi i altres malalties contagi-
oses eren endèmics, mentre que la població es va veure colpejada 
per l’impacte de la grip de 1918 . A la Barcelona d’escala metropo-
litana s’hi trobava amb facilitat feina a la indústria o a la construcció, 
però també s’hi vivia enmig d’una gran espiral de constant augment 
dels preus dels productes de primera necessitat: dels aliments 
bàsics i del carbó per a escalfar la llar —les exportacions als països 
en guerra van desproveir el mercat espanyol d’aliments i altres 
productes . També, i molt especialment, van augmentar els preus 
dels lloguers, en aquest cas perquè es va disparar la demanada 
d’habitatge i segurament també els preus dels materials de cons-
trucció . També van tenir constants pujades de preus altres 
subministraments bàsics, com l’electricitat i el gas, o el transport 

31  A Sarrià el testimoni de l’impuls del moviment catalanista i de la seva irradi-
ació és el fet que el 7 d’octubre de 1917, festa major del Roser, va ser hissada 
per primera vegada la bandera catalana a la façana de la casa de la vila . Es 
conserva un recordatori (amb un estil gràfic plenament noucentista) de l’acte a 
AMDSG, caixa 1, Sarrià, Carlisme, Sant Vicenç de Sarrià, Cementiri .

públic .32 Aquestes pujades, de retruc, van ser una causa constant de 
conflictivitat social i de vagues . Els obrers reclamaven, per damunt 
de tot, un increment del salari . I la dinàmica de l’ús de la violència 
per a dirimir els conflictes laborals i de classe, que ja venia de 
lluny, es feu cada vegada més greu . El pistolerisme, amb el seu 
correlat d’assassinats polítics i socials, i altres formes de terrorisme, 
com la col·locació de bombes, es van fer amos dels carrers . La CNT, 
la Federació Patronal, el Sindicat Lliure, organitzacions paramilitars 
d’alguns partits polítics, la mateixa policia que aplicava la llei de 
fugues… També es vivia amb nerviosisme a les casernes militars 
per la crisi política i d’ordre públic i el fracàs de la campanya del 
Marroc . Foren molts els períodes en estat de guerra (1917, 1919) o 
amb les llibertats constitucionals parcialment suspeses (1920-1922) . 
El desplegament al carrer de l’exèrcit i del sometent —sempre al 
costat del governador civil, des del novembre de 1920 el general 
Severiano Martínez Anido— es va tornar habitual . Tres fites clau de 
conflictivitat social en aquests anys van ser la vaga general de 1917, 
el motí de dones de 1918 i finalment la vaga de La Canadenca de 
1919 . El desembre de l’any següent feia fallida el Banc de Barce-
lona, arrossegat també pels efectes de la crisi general .

La situació social i econòmica a Sarrià no era la mateixa que 
patia Barcelona, però sí que algunes notícies del moment recorden 
que també la vila es va veure afectada pel que estava passant a la 
ciutat veïna . S’hi va donar també l’increment dels preus dels llo-
guers (com veurem més endavant), l’augment dels preus dels 
aliments i altres productes de primera necessitat,33 i fins i tot el 
fenomen del pistolerisme . Un cas ben documentat d’això darrer és 

32  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1921, cinquè tom, folis 241-290v . A 
molts altres plens hi ha regidors (sobretot republicans radicals) que es queixen 
d’aquesta situació . Per exemple: AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, 
primer tom, folis 99v-101 .
33  Un reflex d’aquest problema és una sèrie de rebuts que es troben a l’antic 
arxiu de l’Ajuntament de Sarrià, ara a l’Arxiu del Districte, en què soldats de 
lleva sarrianencs de famílies modestes confirmen haver rebut a la caserna on 
eren destinats, de part de l’Ajuntament, una determinada quantitat de pa 
(AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 55, Administració General, 1920-1922) . 
Com el soldat Jaume Figueras, que el 1920 reconeixia que havia rebut quinze 
racions de pa corresponents al mes d’octubre i trenta corresponent al mes de 
novembre .
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l’intent d’assassinat d’un paleta que treballava d’encarregat en les 
obres de construcció d’una casa entre els carrers de Granados i de 
Sant Pere Claver . El 20 de novembre de 1920 uns desconeguts li 
dispararen diversos trets allà mateix i el deixaren molt mal ferit .34 

Tampoc la situació sanitària no era òptima . El 17 d’octubre de 
1921 el metge supernumerari de la Beneficència Municipal Josep 
Maria Batlle Miquelerena va adreçar una carta a l’Ajuntament en 
què s’oferia desinteressadament, davant el caràcter endèmic de la 
febre tifoide a Sarrià, per a administrar la vacuna contra el tifus a 
la població que ho demanés .35 Un altre testimoni que la situació de 
salut pública no era bona és la campanya que per aquells mateixos 
anys va endegar el metge sarrianenc Josep Turell, acèrrim antiagre-
gacionista, a favor de la millora de la xarxa de subministrament 
d’aigua potable i del clavegueram . 

Les eleccions municipals del 8 de febrer de 1920: 
resultats a Sarrià i a Barcelona

I enmig d’aquesta situació van convocar-se eleccions municipals 
per al 8 de febrer de 1920 i es va conformar l’Ajuntament de Sarrià 
que va haver de fer front a l’agregació a Barcelona de l’any següent . 
Les eleccions es feien per renovar set llocs al ple municipal; sis 
regidors escollits en les anteriors eleccions municipals, el 1917, 
encara continuarien fins al 1922 . Cada elector tenia dret a votar fins 
a cinc noms d’entre tots els candidats presentats . Hem localitzat 
informació sobre dues de les candidatures que hi van concórrer . 
Una era la patrocinada pel Centre Regionalista de Sarrià, és a dir, 
per la Lliga Regionalista, que va presentar dos candidats per a la 
minoria, Tomàs Cugat Gironella (districte I) i Ricard Carbonell Flo 

34  Arxiu de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya, Gobierno Civil de 
Barcelona, Fondos Antiguos, lligall 270 . També a La Vanguardia, 21 de novem-
bre de 1920, p . 11 . El periodista escriu que podria tractar-se d’un cas de venjança 
per l’assassinat, el dia anterior, del xofer del diari La Publicidad . El ferit seria de 
la CNT i l’agressor del Sindicat Lliure .
35  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 55, Administració General, 1920-1922 . 
Pels cognoms, es tracta d’un germà de l’alcalde .

Notícia d’un atemptat a Sarrià publicada a La Vanguardia 
el 21 de novembre de 1920 . AHCB
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(districte II) .36 I l’altra era la candidatura que s’autoanomenava 
Candidatura Administrativa i que va presentar, per al districte I, 
Frederic Creus Bosch i Jacint Torné Bosch i, per al districte II, 
Rafael Batlle Miquelerena (alcalde des del 1918), Enric Estrada 
Marsà i Joaquim Juanet Dustó . Segons el seu full volander de pro-
paganda electoral, pretenien «mantenir i fomentar aquesta fesomia 
especial de Sarrià, caracteritzada, en lo moral, per un marcat senti-
ment religiós, en lo administratiu per una puresa absoluta i en lo 
social per un ambient d’ordre, de pau i de germanor» .37 Fetes les 
eleccions, aquestes dues candidatures coparen els set llocs en joc .

El 31 de març el secretari municipal va certificar els vots obtin-
guts per cada regidor electe, de cara a la constitució del nou 
ajuntament que havia de tenir lloc l’endemà . També hi va fer 
constar els regidors escollits en les eleccions de 1917 i que conti-
nuaven al ple . El llistat és el següent:38 

1 . Desideri Canals Pujadas (1917),39 districte I, 345 vots
2 . Joan Lloret Homs (1917)40, districte II, 340 vots
3 . Rafael Batlle Miquelerena (1920), districte II, 283 vots
4 . Frederic Creus Bosch (1920), districte I, 277 vots
5 . Joaquim Juanet Dustó (1920),41 districte II, 248 vots
6 . Tomàs Cugat Gironella (1920), districte I, 246 vots

36  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-673, àlbum 14 . 
37  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-676, àlbum 14 .
38  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
39  Advocat de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb despatx al carrer 
de la Diputació, núm . 291, 1r . Guía judicial de Cataluña. 1921, Barcelona: 
Imprenta Elzeviriana, 1921, p . 36 . Ja consta com a membre de la junta de l’Obra 
Social el 1919 (La Cònsola, núm . 1, agost de 1919) . Vegeu també Mestre, Jesús; 
OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià 
a Barcelona, 2021, p . 141 .
40  Farmacèutic . La farmàcia de la família Lloret era a la plaça de Sarrià canto-
nada amb el carrer Major . Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . 
Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 132 .
41  El seu germà Josep Juanet (o Joanet) Dustó era propietari de l’Hotel Buenos 
Aires de Vallvidrera . En Joaquim també hi tenia part en la propietat . Vegeu 
Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agre-
gació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 68 i 84 .

7 . Jacint Torné Pujol (1920),42 districte I, 238 vots
8 . Enric Estrada Marsà (1920), districte II, 234 vots
9 . Antoni Turell Isbert (1917), districte II, 215 vots

10 . Joaquim Baró Comas (1917), districte II, 180 vots
11 . Antoni Escursell Marsà (1917)43, districte I, 180 vots
12 . Josep Beltran Sanfeliu (1917), districte I, 165 vots
13 . Ricard Carbonell Flo (1920), districte II, 163 vots .

L’1 d’abril es va constituir el nou ajuntament i per votació 
unànime va ser elegit (en realitat, reelegit) alcalde el metge Rafael 
Batlle Miquelerena (el regidor amb més vots d’entre els candidats 
que es presentaren a les eleccions el 1920) . I, per majoria de vots, 
primer tinent d’alcalde, Desideri Canals i, segon tinent d’alcalde, 
Josep Beltran . Resultaren escollits síndic primer Antoni Escursell i 
síndic segon Tomàs Cugat .44 Pel nombre de vots que va rebre cada 
candidat s’intueix que la participació va ser baixa . I aparentment 
que els candidats de la Lliga Regionalista no van aconseguir el 
control del ple municipal . Però la notícia que La Veu de Catalunya 
donà dels resultats de les eleccions municipals a Sarrià fa pensar 
tot el contrari .45 I que les dues candidatures, la declaradament 
patrocinada pel Centre Regionalista de Sarrià i la dita Candidatura 
Administrativa, acollien majoritàriament candidats catalanistes 
(també esmentats com a «nacionalistes»), en el segon cas també 
amb un candidat tradicionalista jaumí que hi participava en coali-
ció . Llavors estava establert un sistema electoral majoritari corregit, 
en què els partits petits gairebé estaven obligats a coalitzar-se amb 
altres si volien tenir alguna representació a l’Ajuntament . El diari 
identifica així ideològicament els set regidors escollits: 

42  Ebenista, membre de la família de contractistes d’obres Torné (o Torner) . 
Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de 
l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 144, 145 i 175 .
43  Probablement membre de la família dels Escursell de Sarrià, contractistes 
d’obres . Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Cen-
tenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 55 .
44  La Cònsola, núm . 13, abril de 1920, mítica revista testimoni de l’ambient 
cultural de Sarrià en ple noucentisme (1919-1920) . 
45  La Veu de Catalunya, 10 de febrer de 1920 .
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Article sobre les eleccions municipals a Sarrià aparegut al periòdic 
La Cònsola, núm . 10, febrer de 1920 . AHCB

Rafael Batlle Miquelerena, alcalde de Sarrià de 1918 a 1922 . 
Autoria desconeguda . AMDSG
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Districte I: Tomàs Cugat, nacionalista (militant de la Lliga, presi-
dent del Centre Regionalista de Sarrià); Frederic Creus, nacionalista 
independent; i Jacint Torné, jaumí (tradicionalista), coalitzat . 

Districte II: Ricard Carbonell, nacionalista (s’entén que militant 
de la Lliga);46 Rafael Batlle, nacionalista independent; Joaquim 
Joanet, nacionalista independent; i Enric Estrada, nacionalista 
independent .

Segons el redactor, la resta de candidats que es van presentar 
no arribaren als 60 vots .

Com veurem més endavant, el paper dels regidors catalanistes a 
partir del 4 de novembre de 1921 no va ser gens fàcil . 

En les mateixes eleccions del 8 de febrer de 1920 la victòria dels 
candidats de la Lliga Regionalista a la ciutat de Barcelona va ser 
també molt clara, més que mai . Ho va ser tant que per primera 
vegada la Lliga va poder imposar el seu candidat a l’alcaldia, Antoni 
Martínez Domingo (monàrquic independent en la candidatura lli-
gaire), i també va copar gairebé totes les tinences d’alcaldia . No 
només va guanyar en nombre de vots (ja ho havia aconseguit el 
1917), sinó que va obtenir un nombre de regidors abassegadora-
ment més alt que el dels partits rivals: tretze regidors de la Lliga 
més tres regidors de formacions aliades, davant els cinc del Partit 
Republicà Radical, dos de la Unión Monárquica Nacional i dos 
independents .47 Així es posava fi, definitivament, a una majoria del 
Partit Republicà Radical al ple de l’Ajuntament de Barcelona, que 
havia començat el 1904 . Una majoria regionalista que també tenia 
la seva rèplica a la Diputació de Barcelona i a la Mancomunitat de 
Catalunya . Aquesta circumstància és clau per a entendre el que va 
ocórrer el 1921 .

Dels primers mesos del segon mandat de Rafael Batlle a l’Ajun-
tament de Sarrià n’hi ha algunes referències d’interès, com aquelles 
relacionades amb els conflictes, que devien ser molt habituals, per 

46  Era un dels col·laboradors de la revista La Cònsola . Vegeu Mestre, Jesús; 
OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià 
a Barcelona, 2021, p . 149 .
47  Les eleccions legislatives i municipals a Barcelona 1810-1986. Context polític 
i resultats electorals . Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 1989, p . 118-122; 
cañellas, Cèlia; tOran, Rosa . Els governs de la ciutat de Barcelona (1875-1930). 
Eleccions, partits i regidors. Diccionari biogràfic . Barcelona: Ajuntament de 
Barcelona, 2013, p . 90-91 .

cobrar l’impost de consums dels viatgers procedents de Barcelona 
tenint en compte que molts arribaven en tramvia o tren . Del 23 de 
març de 1920 és una queixa que Josep Playà, director-gerent del 
Ferrocarril de Sarrià a Barcelona, adreçà a l’alcalde de Sarrià sobre 
el comportament del guarda de l’impost de consums de l’estació de 
Sarrià, perquè promovia freqüents conflictes amb el públic dins 
l’estació, on no tenia jurisdicció, «bajo el pretexto de examinar los 
bultos que llevan los pasajeros» . El guarda es negava a acatar les 
ordres del cap d’estació . La mateixa situació passava a l’estació 
del peu del funicular . Playà demanà a l’alcalde que «los agentes del 
resguardo» s’abstinguessin d’obrir cap caixa o paquet facturat amb 
destinació a aquell punt o a l’estació superior . «Una vez los viajeros 
se hallen fuera de la estación, así como los bultos facturados hayan 
salido de la misma, pueden dichos agentes obrar con arreglo a lo 
que las disposiciones vigentes les permitan» .48

D’un any més tard tenim notícia d’un incident molt més greu . 
El 24 de març de 1921 l’administrador de l’impost de consums de 
Sarrià denuncià a Rafael Batlle un intent d’atropellament per part 
d’un tramvia a un empleat seu i un frau en el pagament de 
l’impost .49

Tengo el honor de comunicar a V .E . que de algún tiempo a esta 
parte viene sucediendo que algunos empleados de los tran-
vías[,] cuando un pasajero lleva alguna especie sujeta al 
impuesto y les da algunos céntimos[,] ellos se cuidan de escon-
derla y al pasar frente al guarda pasan a toda marcha diciendo 
«No hay nada, no hay nada» . El caso que motiva la presente fue 
peor, puesto que de poco le vino al guarda para que fuera a 
parar debajo el coche .

Eran las 19 horas, 25 minutos, del día 23 del corriente cuando 
pasó por la plaza de Artós el coche número 361 y el conductor 
al ver que el guarda estaba junto a la vía dio toda la marcha al 
coche a fin de que el guarda no pudiera subir . El guarda, Sr . 

48  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 524, 1906-1922 . En la mateixa caixa hi 
ha una carta de l’administrador de l’impost de consums a Sarrià dirigida a l’al-
calde, de data 21 d’abril de 1920, en què denuncia el comportament del cap 
d’estació del peu del funicular . També es conserven diverses multes imposades 
per l’alcalde per incomplir el reglament de l’impost de consums .
49  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 55, Administració General, 1920-1922 . 
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Ramón Hernández, al ver que en la plataforma delantera había 
una caja, al parecer de vino superior[,] y una cesta que no pudo 
precisar lo que había, intentó subir al coche, del cual fue despe-
dido debido a la mucha velocidad, causándose algún rasguño, 
que por fortuna fue de escasa importancia .

El 5 de març de 1921 l’alcalde de Barcelona, Antoni Martínez 
Domingo, feia saber a l’alcalde de Sarrià que el dissabte 12 de març 
tindria lloc la inauguració a Vil·la Joana de les Escoles Municipals 
de Cecs, Sord-muts i Deficients, i el convidava a la inauguració .50 
Per la diada de Sant Jordi del mateix any es publicava la història de 
la vila i parròquia de Sant Vicenç de Sarrià escrita per l’historiador 
Ferran de Sagarra, amb el patrocini de l’Ajuntament . Sagarra dedicà 
el llibre «als honorables Batlle i Consellers municipals que avui 
regeixen la vila amb tant de zel i amor a la Pàtria Catalana i són 
dignes successors d’aquells Jurats i Consell dels quals en aquestes 
planes tractarem» . Res feia preveure, aparentment, la tempesta que 
s’acostava .51

La gran crisi política de l’estiu de 1921

S’esdevingué, però, que en pocs mesos la conjuntura política espa-
nyola es va capgirar de dalt a baix i s’entrà en una crisi del règim 
de la Restauració que ja no va tenir aturador . Amb el teló de fons 
dels problemes socials i econòmics de què hem parlat abans, el 8 
de març era assassinat a Madrid el president del Consell de Minis-
tres, el líder conservador Eduardo Dato, víctima de pistolers 
anarquistes catalans . El magnicidi va donar lloc a una crisi de 
govern . El rei Alfons XIII va nomenar com a nou primer ministre 
Manuel Allendesalazar, que va dirigir un gabinet que només va 
durar de març a agost de 1921, quan va caure víctima d’una de les 

50  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 55, Administració General, 1920-1922 .
51  De fet, sí que s’havia produït feia poc una agregació per llei que, segons com, 
podria haver posat en alerta l’Ajuntament de Sarrià en el sentit que la política 
d’agregació de termes perifèrics a Barcelona no estava pas adormida . Ens estem 
referint a l’agregació de la Marina de l’Hospitalet de Llobregat el 1920 com a 
conseqüència de la concessió d’un port franc a Barcelona: AMCB 1-001, lligall 
131, expedient 8 .

pitjors derrotes militars mai soferta per l’exèrcit espanyol, el desas-
tre d’Annual (batalla que va tenir lloc al Rif entre el 22 de juliol i 
el 9 d’agost) . L’impacte sobre l’opinió pública va ser molt gran .52 
Semblava que Espanya s’estava a punt d’ensorrar . Llavors el rei va 
encarregar la formació d’un govern de concentració nacional, amb 
la presència també de representants de partits minoritaris, al con-
servador Antoni Maura . 

Va ser en aquest moment d’extrema debilitat política del Govern 
espanyol que Maura va oferir a Francesc Cambó, que era de creuer 
pel nord d’Europa amb el seu iot Catalònia quan va rebre la pro-
posta, que la Lliga Regionalista entrés al Govern i ell hi tingués la 
cartera d’Hisenda . Cambó era reticent a entrar de nou al Govern a 
causa de la mala experiència del seu primer pas pel Consell de 
Ministres (1918) i perquè havia promès no tornar-hi si no s’apro-
vava un estatut d’autonomia per a Catalunya . Intuïa que tornaria a 
ser un desastre per manca de cohesió entre els companys de 
gabinet . A més, el deute públic de l’Estat era tan elevat que hi havia 
el perill d’insolvència, de no poder fer front al venciment de les 
obligacions . Era un moment molt delicat per a posar-se al capda-
vant del Ministeri d’Hisenda . Però finalment va acceptar . A les seves 
memòries diu que, en part, per l’atracció que sentia per a afrontar 
dificultats i riscos com aquells, però també per poder intervenir en 
la situació financera de la Mancomunitat, abocada a la bancarrota 
si no s’hi posava remei .

No en tenim encara una prova documental clara però és una 
hipòtesi força versemblant pensar que entre les contrapartides que 
Cambó arrencà a Maura hi havia l’aprovació d’una nova llei d’aran-
zels, com així es va fer, i d’una llei d’ordenació bancària (per a 
evitar la bancarrota de l’Estat), i també que es desencallessin diver-
sos temes d’interès per a la Mancomunitat de Catalunya i per a 
l’Ajuntament de Barcelona (se’ns dubte, Sarrià un d’ells), on recor-
dem que la Lliga Regionalista copava tot el poder no sense ensurts: 

52  A conseqüència de la derrota militar, i com a senyal de dol i també de soli-
daritat amb els soldats que lluitaven a l’Àfrica, l’Ajuntament de Sarrià va decidir, 
en un ple del 17 d’agost, de suspendre la festa major i obrir una subscripció 
popular per a recollir diners per a les famílies que tenien nois a l’exèrcit d’Àfrica 
o algun fill que hi hagués mort en combat . També es va comminar la població 
a participar en aquesta subscripció .
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Reconquesta del fortí de Monte Arruit, un dels escenaris del desastre 
d’Annual . Portada del Diario de Barcelona, 2 de novembre de 1921 . AHCB

El nou govern espanyol encapçalat per Antoni Maura, Mundo gráfico, 17 
d’agost de 1921 . BNE
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el 17 de juny de 1921 era tirotejat al carrer de Jaume I l’alcalde de 
Barcelona, Antoni Martínez Domingo, que, ferit, va sobreviure a 
l’atemptat .

En una carta que el 4 de setembre Cambó, ja ministre (n’era des 
del 21 d’agost), adreçà al diputat al Congrés i mà dreta seva Joan 
Ventosa Calvell, li confessava que «això d’ara és molt pitjor que lo 
de l’any 18 i no tinc la il·lusió que allavors tenia», i també li feia 
saber que tenia l’esperança «que abans d’obrir-se les Corts hauré 
encarrilat la reforma aranzelària i alguns dels assumptos que més 
interessen a la Mancomunitat i a l’Ajuntament de Barcelona» .53 

Però sens dubte el document més clarificador del paper de 
Cambó en relació amb la qüestió de Sarrià en aquests primers 
mesos del nou govern Maura és una altra carta que Cambó va 
enviar a Ventosa Calvell en resposta a una primera d’aquest, sense 
data però que creiem que podria ser del mateix setembre de 1921, 
en la qual es confirma que Cambó ja havia parlat amb Antoni 
Maura d’aquesta qüestió i plantejava una possible estratègia a 
seguir . La carta és interessant perquè Cambó pretén en un primer 
moment restar en segon terme i que siguin els homes de la Lliga 
vinculats als dos municipis i ajuntaments els que arribin a un acord, 
que després ell s’encarregaria de fer validar mitjançant un reial 
decret . Només en cas que la situació ho requerís, s’ofereix a inter-
venir-hi més directament . Que és el que segurament devia acabar 
passant . El text de la carta és el següent:54

El Ministre d’Hisenda

Dijous

Amic Ventosa: Rebo are la teva carta relativa a lo de Sarrià . Jo 
estic disposat a intervenir en aquest assumpto però alhore de 
que no em prengui massa temps perquè porto una càrrega insu-
portable . Me sembla que entre un que parlés en nom del 

53  BC, fons Ramon Borràs, epistolari de Francesc Cambó a Joan Ventosa 
Calvell .
54  BC, fons Ramon Borràs, epistolari de Francesc Cambó a Joan Ventosa 
Calvell .

Francesc Cambó, nou ministre d’Hisenda . D’ací d’allà, núm . 9, 
setembre de 1921 . AHCB
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Ajuntament de Barcelona (podria ser en Duran55 o l’Abadal56 i 
estar sols en contacte amb en Maynés57 i l’alcalde) i en Nadal58 
en nom dels de Sarrià, s’establís un contacte, s’avançaria feina i 
jo sols hauria d’intervenir per a dirimir diferències o per a fer 
publicar el R .D . que l’acord exigís . Ahir vaig parlar amb en 
Maura dels nostres propòsits d’arrivar a un arreglo i de la even-
tualitat de que això exigeixi un R .D . Està disposat a concegrar 
per R .D . lo que les dugues parts concertin . ¿No hi podríem 
posar, en la concòrdia, algo que signifiqués o una ventatja polí-
tica per a la Lliga o una concessió per a l’Ajuntament de 
Barcelona?

Francesc Cambó

[Al marge esquerre de l’anvers de la carta:]

Si creus, malgrat lo dit, que jo tinc d’aguantar la negociació 
entera, parla tu mateix amb els del Ajuntament de Barcelona 
per a que vingui al Veu59 el delegat de Sarrià .

55  Potser Lluís Duran Ventosa, antic regidor de l’Ajuntament de Barcelona i 
llavors senador .
56  Ramon d’Abadal Calderó, president de la Comissió Política de la Lliga (molt 
probablement), o el seu nebot Ramon d’Abadal i de Vinyals (diputat a la Dipu-
tació de Barcelona) .
57  Enric Maynés Gaspar, primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona .
58  No n’estem segurs, però potser és Joaquim Maria de Nadal Ferrer, fill de 
Sarrià, de la Federació Monàrquica Autonomista (antic dirigent de les Joventuts 
Mauristes), regidor de l’Ajuntament de Barcelona en 1922-1923, o Lluís de Nadal 
i Artós, del mateix partit, aliats de la Lliga . Vegeu també Mestre, Jesús; OriOl, 
Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià a Bar-
celona, 2021, p . 180 .
59  Interpretem que volia dir «La Veu de Catalunya» sense que en tinguem la 
total seguretat .

Carta de Francesc Cambó al diputat de la Lliga Regionalista Joan 
Ventosa Calvell, en què li planteja l’estratègia que cal seguir en 
relació amb l’agregació de Sarrià . Probablement escrita el setembre 
de 1921 . BC, fons Ramon Borràs
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UNS DIES CLAU: DE L’1 AL 4 DE NOVEMBRE 
DE 1921

Desconeixem les trifulgues polítiques o les negociacions que 
devien tenir lloc amb posterioritat a aquestes dues cartes de Cambó 
i si algunes van arribar a bon port . En tot cas, és evident que, pel 
contingut del Reial decret d’agregació de Sarrià a Barcelona, el que 
va prevaldre va ser la posició sense concessions de l’Ajuntament de 
Barcelona, que també era la del nucli dirigent de la Lliga, i, en 
darrera instància, la postura de Francesc Cambó . Les crítiques 
ferotges que va rebre en les setmanes següents dels seus oponents 
polítics i les caricatures publicades a la premsa satírica, o a la con-
trària a l’agregació que l’assenyalaven com el culpable de 
l’agregació, no devien anar pas gaire desencaminades . 

El 20 d’octubre s’obrien de nou les Corts i en els dies següents 
els fets es van precipitar . L’1 de novembre va tenir lloc un Consell 
de Ministres que va acabar a les 8 del vespre . En sortir els 
membres del Govern de la reunió, es va lliurar als periodistes una 
nota oficiosa en què s’informava que el Consell de Ministres, entre 
altres decisions, havia acordat portar a les Corts el projecte d’agre-
gació de Sarrià a Barcelona . Aquesta notícia es va publicar a la 
premsa de Barcelona l’endemà, el dimecres 2 de novembre .60 El 
migdia del dijous 3, l’alcalde de Barcelona, Martínez Domingo, que 
en devia estar al cas des de feia dies, va cedir la vara d’alcalde al 
tinent d’alcalde Coll i Rodés perquè aquell vespre agafava el tren 
exprés de Madrid per ser a la capital d’Espanya a primera hora de 
l’endemà . Anava acompanyat del cap del grup majoritari a l’Ajunta-
ment, el primer tinent d’alcalde Enric Maynés, i també del cap de 
la minoria al ple, Antoni Montaner, del Partit Republicà Radical, la 

60  Per exemple, a El Correo Catalán, 2 de novembre de 1921, p . 5 .
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qual cosa ja feia pressuposar que es tractava d’un afer de ciutat . 
Oficialment, l’objectiu del viatge era resoldre favorablement per a 
Barcelona diversos assumptes d’interès, entre ells «la décima sobre 
las contribuciones territorial e industrial» (es volia aconseguir un 
permís del Ministeri d’Hisenda per a implantar nous arbitris muni-
cipals per a ajudar a equilibrar la hisenda municipal, negociat de 
Cambó) i «el proyecto de agregación del término de Sarriá a 
Barcelona» .61 El mateix es va fer des de Sarrià . Després d’una reunió 
extraordinària dels regidors i de veïns celebrada a la sala de plens, 
es decidí també que una comissió del consistori es traslladés a 
Madrid aquell mateix dijous al vespre per mirar d’aturar-ho parlant 
el divendres amb qui fos . Desconeixem si les dues comitives, en 
aquest cas, van compartir tren . Consta que acompanyaven l’alcalde 
Rafael Batlle el primer tinent d’alcalde Desideri Canals, el regidor 
Tomàs Cugat i el secretari municipal Sans Buigas . Pel que s’entre-
veu, la comissió de Sarrià pensava que encara hi havia marge per a 
negociar amb ministres i diputats, i devien desconèixer que l’agre-
gació es faria per un reial decret l’endemà mateix (pensaven, 
erròniament, que es tramitaria per projecte de llei) .

Segons l’esborrany d’una carta sense data enviada per l’Ajunta-
ment de Sarrià a diputats i senadors i conservada a l’Arxiu Municipal 
del Districte de Sarrià - Sant Gervasi, la cosa va anar així:62

Confiado el Ayuntamiento y el pueblo de Sarriá en que todos 
los Gobiernos habían respetado su autonomía y [en que] siem-
pre que el Ayuntamiento de Barcelona o sus alcaldes habían 
solicitado la agregación de Sarriá le habían dado vista en las 
gestiones . Al leer en los periódicos la nota oficiosa del Consejo 
de Ministros anunciando la presentación de un proyecto de ley 
agregando Sarriá a Barcelona se puso en camino de Madrid una 
comisión presidida por el Sr . alcalde por acuerdo unánime del 
Ayuntamiento y pueblo venido a sesión extraordinaria . Cual 
sería su sorpresa que a la mañana siguiente al llegar en Madrid 
en la misma estación se les dio la noticia que S . M . el Rey había 
firmado el Real Decreto agregando Sarriá a Barna .

61  La Vanguardia, 4 de novembre de 1921 .
62  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .

Sobre aquest fet, el viatge de les dues comitives a Madrid, n’hi 
ha referència també en el diari de sessions del Congrés de Diputats 
del 9 de novembre . El diputat Marquès d’Olèrdola, Manuel Rius i 
Rius (fill de Rius i Taulet), va acusar el ministre de la Governació 
d’haver avançat la seva trobada amb el rei perquè signés ràpida-
ment el reial decret i així ja res no el pogués aturar: 

Por eso salieron de Sarriá y, al propio tiempo, del Ayuntamiento 
de Barcelona unas Comisiones que llegaron en la mañana del 
viernes; pero S . S ., no sé por qué motivo, a pesar de no ser 
aquel día de despacho, estuvo en la Cámara regia a poner a la 
firma del Soberano el decreto, antes de que llegase la Comisión 
de Sarriá y sin esperar siquiera a que esta disposición ministe-
rial siguiera los trámites ordinarios que tienen todas . (El señor 
Ministro de la Gobernación: fue el viernes porque aquella 
semana había sido fiesta el martes,63 que es el día que yo des-
pacho con S . M .) (p . 4036)

Poc després que l’alcalde Rafel Batlle i els seus acompanyants 
marxessin de Sarrià per agafar el tren que els havia de portar a 
Madrid, va tenir lloc una sessió pública extraordinària de l’Ajunta-
ment de Sarrià . Eren les sis de la tarda . Es va fer sota la presidència 
del tinent d’alcalde i alcalde accidental Josep Beltran i amb l’assis-
tència únicament de tres regidors més (Carbonell, Torné i Escursell) . 
La sessió va durar només mitja hora i va quedar incorporada als 
llibres d’actes del ple municipal . L’acta diu així:64

Abierta la sesión por la misma manifiesta que el objeto de la 
sesión era para dar cuenta de que con motivo de los rumores 
alarmantes y manifestaciones de la prensa referentes a haberse 
firmado un proyecto de ley agregando Sarriá a Barcelona había 
salido para Madrid una comisión del Ayuntamiento compuesta 
del Alcalde señor Batlle, teniente de alcalde señor Canals, con-
cejal señor Cugat, y secretario señor Sans con el fin de practicar 
las gestiones necesarias para que no sea agregado este término 
municipal a Barcelona .

63  L’1 de novembre, Tots Sants .
64 AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 29-29v .
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El Ayuntamiento, después de haber hecho uso de la palabra 
varios señores concejales, acordó aprobar la salida de la comi-
sión para Madrid, hacer aquí todos los trabajos y gestiones 
necesarias para que no se lleve a efecto la agregación y que 
todos los gastos que se ocasionen se satisfagan con cargo al 
erario municipal .

Aquella tarda i tot el vespre, i fins i tot bona part de la nit, les 
Cases Consistorials foren mig ocupades . Ens hem d’imaginar gent 
entrant i sortint constantment i corrent escales amunt i avall . I 
també sembla que va succeir el mateix l’endemà . Molta gent es va 
congregar a la sala d’actes, a l’escala d’honor i a la plaça, juntament 
amb els representants de les principals entitats sarrianenques, i 
s’esdevingué una mena d’assemblea o reunió espontània de veïns, 
on es va començar a parlar de què es podria fer per a aturar el 
projecte des de Sarrià mateix . Alguns joves, fins i tot, van proposar 
pujar al campanar de l’església parroquial per tocar a sometent, 
però se’ls ho va impedir .65 Es va decidir fer un tancament de pro-
testa dels comerços el dissabte 5 i també es van enviar, entre el 3 i 
el 4 de novembre, nombrosos telegrames de protesta (l’alcalde i els 
regidors que se n’anaren a Madrid ho devien fer abans de marxar), 
que foren, entre altres, aquests:66 

• Telegrama en nom de l’Ajuntament i del poble de Sarrià, reunit 
al saló de plens del consistori, al president del Consell de Minis-
tres en el qual es protesta del projecte .

• Telegrama del tinent d’alcalde Beltran Feliu a l’alcalde Batlle i 
els regidors Canals i Cugat, que s’havien instal·lat a l’Hotel 
Inglés, en el qual es dona compte de la sessió extraordinària de 
l’Ajuntament .

• Telegrames de l’Orfeó Sarrianenc, l’Obra Social i la Unió Comer-
cial i Industrial al president del Consell de Ministres i el ministre 
de la Governació .

• Telegrama de l’alcalde Rafael Batlle al president del Consell de 
Ministres .

65  La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 13 de novembre de 1921, p . 1 .
66  La Vanguardia, 5 de novembre de 1921, p . 3; La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 
13 de novembre de 1921, p . 4, El Correo Catalán, 5 de novembre de 1921, p . 1 .

• Telegrama dels regidors regionalistes Tomàs Cugat i Ricard Car-
bonell a Francesc Cambó en què li demanen que impedeixi que 
el projecte d’agregació tiri endavant .67 

• Telegrama del president l’Associació de Propietaris de l’Eixam-
ple de Sarrià, Manuel Comamala, al president del Consell de 
Ministres i ministres de la Governació i Hisenda en què els 
demana que no es tiri endavant el projecte .

• Telegrames del Centre Regionalista de Sarrià i de la Joventut 
Nacionalista al ministre d’Hisenda Francesc Cambó . 

• Telegrames de l’exalcalde Daniel Mota al president del Consell 
de Ministres .

• Telegrames de Jacint Torné, regidor tradicionalista jaumí, del 
regidor Antoni Escursell, també jaumí, i de Josep Clivilles, pre-
sident de la Joventut Carlista de Sarrià, al president del Consell 
de Ministres .68

Encara n’hi va haver molts més, també del rector de la parrò-
quia de Sant Vicenç al president del Consell de Ministre i als 
arquebisbes de Burgos i Tarragona . Però res ja no podia aturar el 
transcurs dels esdeveniments i la decisió presa pel Govern espa-
nyol . Aquell divendres 4 de novembre a primera hora del matí el 
ministre de la Governació, Rafael Coello Oliván, es va presentar al 
Palacio Real per despatxar amb el monarca . Li portava el text del 
Reial decret d’agregació de Sarrià a Barcelona llest perquè fos 
signat, tal com va fer, potser —afegim nosaltres— amb certa ànsia 
perquè devia ser ben conscient que trencava la promesa de no per-
metre’n l’agregació que la seva mare havia fet als sarrianencs, 

67  Coneixem el telegrama de contesta de Cambó als dos regidors del seu partit: 
«Sento moltíssim no poder-vos complàurer en lo que em demaneu . Estimo que 
la agregació de Sarrià a Barcelona és absolutament indispensable» . Publicat a El 
Correo Catalán, 6 de novembre de 1921, p . 2 .
68  En El Correo Catalán del 4 de novembre de 1921, p . 2, es dona la transcrip-
ció del telegrama de Torné . En El Correo Catalán del 5 de novembre, p . 1, la 
dels d’Escursell i Clivilles . Era el diari portaveu dels tradicionalistes catalans . La 
seva línia editorial va ser molt crítica amb Cambó i l’agregació de Sarrià a Bar-
celona . Vegeu les portades dels diari dels dies 6, 8 i 9 de novembre . La del 6 
conté una caricatura contra Cambó del dibuixant Cornet . La del 9, una fotografia 
del míting al cinema Spring .
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promesa que qui sap si ell mateix també havia fet a algun dels 
alcaldes de Sarrià . El text del Reial decret és aquest:69 

Ministerio de la Gobernación: 

EXPOSICIÓN:

SEÑOR: De antiguo viene el Ayuntamiento de Barcelona solici-
tando que el Gobierno, haciendo uso de la facultad que el 
artículo 10 de la ley Municipal le concede para ensanchar el 
término de las poblaciones de más de 100 .000 habitantes hasta 
una distancia máxima de seis kilómetros, agregue a aquella el 
término municipal de Sarriá, y como consecuencia obligada del 
plano de ensanche aprobado por Real orden el 1859 .

En el año 1886 se instruyó expediente con el fin de incorporar 
al Municipio barcelonés aquellos otros que ocupaban el llano y 
que por encontrarse en las condiciones que determina dicho 
artículo, podían ser objeto de la citada agregación, resolvién-
dose por fin mediante el Real decreto de 20 de abril de 1897, 
que pasaran a formar parte del término municipal de Barcelona 
los de Gracia, San Martín de Provensals, Sans, San Andrés del 
Palomar, San Gervasio de Casolas y las Corts de Sarriá, que-
dando subsistentes los Ayuntamientos de Horta y Sarriá, si bien 
respecto de estos últimos ya en aquel entonces manifestaba el 
Ayuntamiento de Barcelona que se hallaban en condiciones 
idénticas a los que habían sido agregados, puesto que ya era 
patente la confusión de sus límites y tan evidente la necesidad 
de la agregación que, según el propio Real decreto expresaba, 
más adelante, cuando estuviesen preparados los datos para una 
solución definitiva, se procedería a la agregación .

Se instruyó por entonces un expediente al efecto que se hiciera 
constar: primero, la distancia a que se hallaban los barrios o 
grupos de dichos dos municipios del de la capital; y, segundo, 
el informe de las respectivas corporaciones municipales . 

Y resultó del mismo que el centro de Sarriá se hallaba a 4 .200 
metros de la plaza de Cataluña, y el de Horta a 4 .800 metros, 
siendo la distancia máxima en línea recta 1 .200 y 1 .700, 
respectivamente .

69  Publicat a la Gaceta de Madrid el 5 de novembre de 1921 i a la Gaceta Muni-
cipal de Barcelona el 10 de novembre de 1921 .

Era visto, pues, que ambos términos municipales se hallaban 
dentro de los seis kilómetros que el artículo 10 de la ley Muni-
cipal en su párrafo 2º, exige para que aquellos municipios 
mayores de 100 .000 habitantes, como es Barcelona, pudieran 
agregárselos . 

Pero esto, no obstante, no se hizo y tras larga tramitación vino 
por fin a dictarse el Real decreto de 9 de julio de 1903, en que 
se concedió solamente la agregación del término de San Juan de 
Horta con su barrio de Vallcarca, prescindiendo del de Sarriá, 
por estimar necesario un detenido estudio y madura reflexión 
antes de dictar una última resolución sobre el particular .

El Ayuntamiento de Sarriá, en 17 de agosto de 1902, y más tarde 
en 3 de abril de 1906, en largos y razonados escritos, dirigido 
este último a la Presidencia del Consejo de Ministros, y que éste, 
para su resolución envió a este ministerio, se ha venido opo-
niendo a que se le agregue a Barcelona .

Pero lo cierto es que, dado el ensanche y extensión que ha 
tomado Barcelona, y sobre todo estos últimos años, en que la 
población se ha extendido hacia la parte de la montaña, en la 
que se ha edificado enormemente y se han realizado obras de 
gran consideración, sobre todo en las barriadas de Valvidrera y 
Tibidabo, donde están los mejores parques y zonas de recreo; 
con la confusión a que se ha llegado en las principales vías en 
la construcción de edificios en que no se sabe ya cuál pertenece 
a Barcelona y cuál a Sarriá; ante la fiscalización que, como es 
natural, el Ayuntamiento de Barcelona ha de ejercer en todo a 
lo que su término afecta, y que hoy le es difícil per esta confu-
sión a que antes se hace referencia, es visto que se impone de 
una vez para siempre terminar este asunto, concediendo una 
agregación que por todos los que han dictaminado en el expe-
diente instruido, Diputación provincial, Consejo de Estado y 
otros organismos, ha sido reconocida como legítima, si no es 
que no ha de quedar incompleto el plan de ensanche preventi-
vamente trazado por el ilustre Cerdá hace sesenta y dos años . 

Los temores que abriga Sarriá por el cambio de municipalidad 
tienen que resultar inmotivados, puesto que la administración 
será la misma, tendrá sus representantes directos elegidos por 
sus mismos vecinos en el Ayuntamiento de Barcelona, donde 
defenderán los intereses de la localidad sin perder atributos ni 
derechos, ni conveniencia, ni servicios . Claro es que muy triste 
ha de ser verse privado un pueblo de sus deseos y propósitos de 
independencia municipal; pero en estas mismas condiciones, con 
idénticos derechos y conveniente y ordenada administración se 
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encontraban los demás pueblos agregados por los Reales decre-
tos de 1897 y 1903, y cuyos términos no eran tan colindantes 
como lo es Sarriá, y aun algunos de mayor vecindario que éste y 
con condiciones de defensa más perfectas, y sin embargo, ante 
las necesidades evidentes de ensanche y desarrollo de la gran 
ciudad, fueron absorbidos por ésta, encontrándose hoy unidos al 
Municipio de Barcelona, y sin que se hayan realizado los males 
que presagiaban, que son los mismos que expone Sarriá .

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta que los reales decre-
tos de 20 de abril de 1897 y 9 de julio de 1903 dejaron solo 
aplazada la agregación del término municipal de Sarriá al de 
Barcelona; que han cambiado las causas que entonces se tuvie-
ron en cuenta para no concederlo, y que el Ayuntamiento de 
Barcelona ha presentado instancias documentadas en confirma-
ción de su derecho y acreditando que el mismo Ayuntamiento 
de Sarriá reconoce su proximidad y confusión casi con Barce-
lona, lo que hace que en él se plantee el problema de la vivienda 
en idénticas condiciones a las que en aquella población reviste, 
y que siendo análogas las circunstancias que concurren en una 
y otra, análogo debe ser también el régimen jurídico que regule 
en ambas poblaciones los contratos de inquilinato, y por lo que 
ha solicitado al Ministerio de Gracia y Justicia se haga extensivo 
a su término el Real decreto sobre alquileres, de donde puede 
lógicamente deducirse que esta paridad de circunstancias ha de 
rebasar el aspecto concreto en que fue sentida y abarcar segu-
ramente todas las manifestaciones de la vida municipal; y que 
la petición constituye por si sola una acabada y definitiva con-
fesión de parte, un decisivo argumento en pro de la agregación 
solicitada, ya que imperativos geográficos inexorables exigen 
para Sarriá, como hemos visto, la aplicación de aquellos regíme-
nes que son propios de las grandes urbes . 

De acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo el honor de 
someter a la aprobación de V .M . el siguiente proyecto de 
Decreto .

Madrid, 4 de noviembre de 1921 .

SEÑOR

A .L .R .P . de V .M .,

Rafael Coello y Oliván

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación y de acuerdo con 
el parecer de Mi Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º Queda agregado en su totalidad al término munici-
pal de Barcelona el del Ayuntamiento denominado actualmente 
San Vicente de Sarriá, cuya agregación se considerará efectiva 
desde luego a los fines de organización previa, completándose 
y ultimándose para que rija en definitiva desde el 1º de Abril 
próximo, y llevándose a cabo en las mismas condiciones y en 
armonía con lo determinado en los Reales decretos de 20 de 
Abril de 1897 y 9 de julio de 1903 . 

Artículo 2º Los Ministros de la Gobernación y Hacienda dictarán 
las disposiciones oportunas para la ejecución de lo prescrito en 
el artículo anterior en lo que respectivamente les concierne .

Artículo 3º El Gobierno dará cuenta a las Cortes del presente 
Decreto . 

Dado en Palacio a cuatro de noviembre de mil novecientos 
veintiuno .

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación

Rafael Coello y Oliván

Si es llegeix amb deteniment el text de l’exposició del Reial 
decret, es comprova que no hi havia més motius de pes per a 
l’agregació el 1921 que els que hi havia vint anys abans, malgrat 
que s’afirmi el contrari . Segons s’explica, havien passat els anys i el 
creixement urbanístic havia incrementat la confusió de termes, cosa 
que només es donava en uns punts molt determinats . Ara s’afegeix 
també, com a nou argument o prova de càrrec, la petició o instàn-
cia que la Mutua de Inquilinos de San Vicente de Sarriá, amb el 
suport de l’alcalde Rafael Batlle, havia fet al Ministeri de Gràcia i 
Justícia perquè un mateix règim jurídic regulés els contractes de 
lloguer a la ciutat de Barcelona i Sarrià, una demanda que tenia 
relació amb l’increment dels preus dels lloguers a Sarrià, mentre un 
Reial decret del 21 de juny de 1920 havia establert la pròrroga 
forçosa dels preus dels lloguers a Barcelona . 
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Coneixem el contingut de l’escrit que l’alcalde de Sarrià va 
enviar a Madrid en el qual donava suport a l’esmentada petició, 
que havia estat avalada per la signatura de 244 veïns de la vila . 
Deia això:70

Las circunstancias especiales que concurren en esta población 
aconsejan, salvo siempre mejor parecer de V .E ., acceder a la 
indicada demanda, toda vez que se trata de un núcleo urbano 
colindante con la ciudad de Barcelona . Debido a esta caracterís-
tica, el aumento excesivo que han alcanzado los alquileres de 
dicha ciudad ha repercutido en toda su intensidad en esta 
población, lo cual hace que entre ambas poblaciones colindan-
tes exista un régimen de verdadera desigualdad . Hay que tener 
en cuenta que si bien radican en San Vicente de Sarriá gran 
número de familias acomodadas que de día se trasladan a la 
repetida ciudad de Barcelona para atender a sus habituales ocu-
paciones, son también en gran número las familias obreras que 

70  Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, 8 de novembre 
de 1921, p . 3988-4001 . Vegeu, sobre aquesta qüestió del lloguer, Palau-riBes, 
Mercè . «Sarrià des de la Restauració fins a l’agregació (1876-1921)» . Dins: Els 
barris de Barcelona. Volum II. Sants-Montjuïc. Les Corts. Sarrià - Sant Gervasi . 
Barcelona: Enciclopèdia Catalana - Ajuntament de Barcelona, 1998, p . 281-282; 
i sobretot el document conservat a l’arxiu històric de la Fundación Antonio 
Maura (Madrid), unitat documental 253/19, titulat «Carta abierta a los Sres . 
Ministros de Gobernación y Gracia y Justicia», enviada el 12 de novembre de 
1921 per la Mutua de Inquilinos de San Vicente de Sarriá, entitat constituïda 
legalment el 23 de març del mateix any i que tenia per objectiu reivindicar 
davant els poders públics que el Reial decret de 21 de juny de 1920 sobre llo-
guer s’apliqués també a Sarrià (obligava a la pròrroga forçosa del preus dels 
lloguers urbans però només en les capitals de província i municipis de més de 
20 .000 habitants) . Segons es denuncia a la carta, arran del Reial decret sobre 
lloguers, alguns propietaris de Sarrià havien apujat el preu dels lloguers un 175 
% . Com hem assenyalat, la Mutua de Inquilinos va fer arribar al Ministeri de 
Gràcia i Justícia una instància amb la seva petició «informada favorablemente 
por la Alcaldía en súplica de que se hicieran extensivos a este pueblo los efectos 
del precitado Real Decreto de fecha 21 de junio de 1920» . En la «Carta abierta», 
signada per Isidre Armengol, president de la Mutua de Inquilinos, i Lluís Gené, 
secretari de la mateixa entitat, es queixen de la manipulació que es fa d’aquesta 
instància en el preàmbul del Reial decret de 4 de novembre de 1921 d’agregació 
de Sarrià a Barcelona, com a element justificatiu de la necessitat de l’agregació . 
També aprofiten la carta per a protestar per l’agregació i per a demanar que se 
suspenguin els efectes del Reial decret del 4 de novembre .

aquí residen y que por formar parte de una urbe inmediata a la 
dicha, los arrendamientos de las habitaciones que ocupan han 
experimentado un aumento que verdaderamente no pueden 
soportar . En síntesis, cree esta Alcaldía que por ser análogas las 
circunstancias que concurren entre Sarriá y Barcelona, análogo 
debe también ser el régimen jurídico que regulen en ambas 
poblaciones los contratos de inquilinato . 
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DE NOVEMBRE DE 1921 A ABRIL DE 1922

És difícil de sintetitzar tot el que va passar a partir del 4 de novem-
bre a Sarrià, una vegada es va saber que el Reial decret ja havia 
estat signat i que res no s’havia pogut fer . Es van viure unes setma-
nes de gran agitació política, fins i tot amb la Guàrdia Civil al 
carrer, mobilitzacions que es van allargar fins a final d’any . Potser 
mai més Sarrià no ha viscut una situació igual . A la lluita instituci-
onal contra el Reial decret menada des de l’Ajuntament de Sarrià, 
s’hi va sobreposar un moviment popular contra l’agregació fona-
mentalment sota el guiatge de la Junta de Defensa pro Autonomia 
Municipal de Sarrià, però no únicament . Aquesta protesta, amb 
sovintejats mítings i manifestacions, tancament de comerços, etc ., 
va pressionar de manera molt directa l’alcalde i els regidors, que 
sembla que en un primer moment optaren per afegir-se als plante-
jaments més radicals . Fins i tot el Centre Regionalista de Sarrià va 
mostrar el seu desacord amb la decisió del Govern espanyol i del 
seu líder incontestable, Francesc Cambó . Però amb el pas dels dies 
es va fer evident un distanciament de postures, molt clar entre els 
regidors de l’Ajuntament i també al carrer . Les velles divisions polí-
tiques van aflorar de nou . Per un costat, s’entreveu un grup més 
radical que exigeix la derogació del Reial decret o la concessió 
d’un estatut de federació municipal de Sarrià amb Barcelona (pro-
posta del tot inacceptable per a l’Ajuntament de Barcelona), al 
voltant de la Junta de Defensa pro Sarrià, els membres de la qual, 
majoritàriament, eren propers ideològicament al tradicionalisme i a 
la Unión Monárquica Nacional . Són el grup que des del 7 de 
desembre comencen a editar el setmanari Autonomia Municipal . 
I,  per l’altre costat, es va configurant un segon grup, amb una 
majoria de regidors catalanistes i militants o simpatitzants de la 
Lliga, els quals acabaran acceptant a mig termini la situació sense 
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marxa enrere de l’agregació, no sabem si per pur convenciment o 
per cansament, o bé com a oposició als plantejaments dels seus 
rivals ideològics, en una dinàmica molt pròpia de la política local .71 
És en aquest mateix entorn de la Lliga Regionalista d’on sorgirà un 
front d’oposició més dur davant l’agregació que tindrà com a con-
seqüència la formació de la Lliga dels Joves Nacionalistes de Sarrià 
i la publicació del periòdic La Gaseta de Sarrià —el primer número 
apareix el 13 de novembre . De la lectura de La Gaseta s’entreveu 
que va respondre a la necessitat dels catalanistes de Sarrià d’impo-
sar un relat diferent i de defensar-se davant els seus correligionaris 
de fora de Sarrià i els seus companys de viatge a Sarrià mateix 
(tradicionalistes i monàrquics) .

El grup al voltant d’Autonomia Municipal acabà essent molt i 
molt crític amb l’actuació i postura de l’alcalde Rafael Batlle, fins i 
tot abans que esdevingués regidor del ple de l’Ajuntament de Bar-
celona en representació de Sarrià a partir de l’1 d’abril de 1922 .

Un moment clau en aquest distanciament entre els catalanistes, 
els monàrquics i els tradicionalistes són les eleccions municipals a 
l’Ajuntament de Barcelona que es van celebrar el 5 de febrer de 
1922, en què el terme de Sarrià va ser enquadrat dins el districte VII 
(amb Sants, les Corts i el Poble-sec) per conveniències de la 
Lliga (així s’afavoria o reforçava els seus candidats en un districte 
en què eren minoria davant els republicans radicals) . Aleshores la 
Junta de Defensa va decidir patrocinar i donar suport a una simbò-
lica candidatura antiagregacionista de protesta (els seus candidats 
no tenien cap possibilitat de sortir escollits), a manera de plebiscit 
entre els sarrianencs sobre l’annexió a Barcelona, mentre que un 
sector dels regionalistes de Sarrià s’integraven a la candidatura 
patrocinada per la Lliga a l’esmentat districte .

71  La instrumentalització de l’agregació per part dels partits polítics també ha 
estat remarcada a dOñate, Miguel; Márquez, Raúl . Baixar a Barcelona. La 
ciutat i la comunitat recreada a Sarrià, 2020, p . 68 .

Aquells primers dies

El mateix divendres 4 de novembre l’Ajuntament de Sarrià va enviar 
una carta, signada per l’alcalde accidental, a Josep Puig i Cadafalch, 
president de la Mancomunitat de Catalunya, en què es queixava de 
l’agregació i de la manera en què s’havia fet, sense tenir en compte 
els principis de l’autonomia municipal que es recollien en el pro-
jecte d’Estatut d’Autonomia de 1919 . Es diu que hi ha hagut una 
veritable «violència a la personalitat autònoma del poble» . Acaba 
demanant al president que intercedeixi a favor de l’autonomia 
municipal de Sarrià . Per l’alcalde accidental cal salvar aquesta auto-
nomia, bo i reconeixent que Sarrià s’ha de subjectar «a les necessitats 
creades per la gran urbs» .72 Ja avancem que Puig i Cadafalch no va 
moure ni un dit .

L’endemà, dissabte dia 5, es va produir una primera aturada 
general de l’activitat econòmica en senyal de protesta . Va durar de 
10 a 12 del matí i va afectar tots els establiments públics i tots els 
obrers i empleats de qualsevol ram (el dissabte era dia feiner) . En 
les façanes de les seus dels partits polítics i altres entitats les ban-
deres estaven a mitja asta com a mostra de protesta per l’aprovació 
del Reial decret .73 Així mateix ho estaven, a la casa de la vila, les 
banderes espanyola i catalana . S’han conservat imatges d’algun 
dels cartellets que es van penjar a les vidrieres de les botigues i 
altres establiments públics en què s’explicava el motiu del tanca-
ment: «TANCAT en senyal de protesta contra l’agregació . ¡Visca 
Sarrià Lliure!» .74 Com veurem, una protesta semblant es va repetir 

72  Original: ADB, UD 2800, expedient 23 . Còpia sense signar ni datar: AMDSG, 
Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 . Es 
publicà al número 2 de La Gaseta de Sarrià, del 27 de novembre de 1921 . La 
carta que es conserva a l’Arxiu de la Diputació està signada, sens dubte, per 
Desideri Canals, malgrat que teòricament era a Madrid . En la premsa del 
moment sempre es parla que l’alcalde accidental d’aquells dies era Josep Bel-
tran Sanfeliu . No ho hem acabat d’aclarir .
73  El Noticiero Universal, 5 de novembre de 1921, p . 9 .
74  AMDSG, caixa 1, Sarrià, Carlisme, Sant Vicenç de Sarrià, Cementiri . Arxiu 
Jové .
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posteriorment, en què també es van penjar els mateixos cartells . La 
mainada els repartia .75

Aquell mateix dissabte 5 a la tarda, a Madrid, va tenir lloc un 
altre Consell de Ministres . La premsa va publicar que Cambó havia 
arribat a la reunió amb «gabán de viaje» i una maleta, com si tingués 
intenció de prendre un tren cap a Barcelona en acabar . Però final-
ment va cancel·lar el viatge . Corria el rumor que ho havia fet a 
causa de les protestes dels veïns de Sarrià .76 

Diumenge 6 de novembre: el míting del cinema Spring

El diumenge 6 de novembre va tenir lloc l’acte de protesta més 
emblemàtic i de més ressò mediàtic a la premsa de Barcelona: el 
míting antiagregacionista celebrat al cinema Spring del passeig de 
la Bonanova . Es va convocar a les 11 del matí . Es conserven diver-
ses fotografies, tant de l’interior, amb la sala plena i la presidència 

75  JOvé, Jordi; araGó, Ignasi; tOrt, Ramon; sOBrevila, Carmen . Històries il-
lustrades de Sarrià, vol . I . Barcelona: Columna Edicions, 1997 . 
76  El Correo Catalán, 6 de novembre de 1921, p . 4 .

Sortida del míting antiagregacionista al cinema Spring del 6 de novembre 
de 1921 . Autoria: Mercedes de Quadras Feliu . Arxiu Família Quadras

Concentració davant les Cases Consistorials de Sarrià el 6 de novembre 
de 1921, després del míting al cinema Spring . El Día Gráfico, 8 de 
novembre de 1921 . Autoria desconeguda . AHCB
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de l’acte, com del moment de la sortida dels assistents i de la 
manifestació posterior .

Des de la primera hora del matí van circular per Sarrià joves 
amb cartells en què es llegia «Visca Sarrià lliure», «Mai esclaus», 
«Abaix els traïdors» o «Res millor que ser lliure» (sembla que l’autor 
en va ser Pere Queraltó) . També es van repartir fulls volanders 
crítics amb l’agregació a la porta del cinema (a l’entrada i a la 
sortida) i pel centre de Sarrià .77 El local estava ple de gom a gom, 
amb una immensa majoria d’homes . Va presidir l’acte el Dr . Josep 
Turell (de la Junta de Defensa) . Ocupaven llocs preferents els 
senyors Marquès, Rocamora,78 Comas d’Argemir, Camprubí, Plan-
tada, Martí Ventosa, Tintoré, Comamala, González, els delegats dels 
partits tradicionalistes i regionalistes locals, i representants de 
l’Orfeó Sarrianenc, l’Obra Social, el Centre Artesà La Violeta, el 
Centre Sarrianenc, la Unió Comercial i Industrial i el Centre de 
Propietaris . Els oradors que van prendre la paraula van ser el Dr . 
Josep Turell, Lluís Tintoré,79 el qual parlà de traïció per haver rebut 
«la punyalada de qui consideraven germans de causa»; Josep Maria 
Marquès,80 que atacà durament Cambó i oferí el concurs del Partit 
Tradicionalista en favor de Sarrià; l’advocat Santiago Comas 
d’Argemir,81 de la «Comissió Parlamentària d’Orientació Tributària»; 
i Ròmul S . Rocamora, també molt crític amb Cambó i que recordà 
fins i tot Pi i Margall . Es van donar visques a Sarrià lliure al llarg del 
míting i també alguns crits de «mori Cambó» . Al final de l’acte foren 
llegides i aprovades les conclusions . Acabat el míting els assistents 

77  N’hi havia amb textos diferents, com ara «Si una recta administració munici-
pal dona dret d’annexions, Barcelona hauria d’agregar-se a Sarrià . Visca Sarrià 
lliure!» o un altre que feia «Sarrià, el primer poble de Catalunya en catalanitat, és 
suprimit brutalment per qui n’hauria de ser el primer defensor . Visca Sarrià 
lliure!» . Vegeu tots els textos a El Correo Catalán, 8 de novembre, p . 2 .
78  Potser Ròmul Salellas Rocamora, que trobem escrivint al setmanari Autono-
mia Municipal .
79  President de l’Orfeó Sarrianenc, catalanista . Vegeu també Mestre, Jesús; 
OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià 
a Barcelona, 2021, p . 153 .
80  Josep Maria Marquès, diputat carlí a la Diputació de Barcelona .
81  L’advocat barceloní Santiago Comas d’Argemir i Serrallonga . El 1921 tenia el 
seu despatx o residència al carrer d’Ausiàs March, 1, 1a . Vegeu Guía judicial de 
Cataluña. 1921, 1921, p . 42 .

es van traslladar a l’Ajuntament en manifestació, on van ser rebuts 
per l’alcalde accidental . El president del míting, Dr . Turell, va fer 
entrega de les conclusions a l’Ajuntament, i així mateix es va formar 
una comissió integrada per l’alcalde accidental, el rector de la par-
ròquia de Sant Vicenç, el Dr . Josep Turell, el diputat Josep Maria 
Marquès i algunes regidors, que es van traslladar al Govern Civil 
per fer entrega de les mateixes conclusions al governador civil 
perquè les enviés al Govern espanyol . «La Guardia Civil [a cavall] 
patrulló durante toda la mañana por las calles dispersando algunos 
grupos de vecinos que discutían acaloradamente el asunto del 
dia» .82 

Una altra comissió de regidors i veïns va visitar el rector de la 
Universitat de Barcelona, Dr . Valentí Carulla Margenat, fill de Sarrià, 
per demanar-li el seu suport perquè el Reial decret fos derogat .83

Les conclusions o acords a què van arribar els representants de 
totes les entitats culturals, polítiques i recreatives de Sarrià reuni-
des aquell dia en el míting del cinema Spring i que van fer arribar 
a l’alcalde accidental i al governador civil i aquest al Govern espa-
nyol, eren les següents:84

• Primera, la voluntat unànime dels veïns de Sarrià de mantenir la 
independència municipal .

• Segona, que més enllà dels interessos materials de la ciutat de 
Barcelona hi havia els interessos espirituals d’un poble amb 
personalitat pròpia com Sarrià .

• Tercera, que les raons que esgrimia el Reial decret d’agregació 
eren raons de final del segle xix, que no s’adien amb la realitat 
present: «las circunstancias actuales y la evolución de las ciuda-
des modernas y sobretodo los procedimientos de agregación y 
urbanización de grandes capitales europeas recomiendan un 
nuevo estudio y soluciones distintas a las decretadas» . També es 

82  La Vanguardia, 8 de novembre de 1921, p . 8; també una altra crònica del 
míting a La Voz de Gerona (20 de novembre de 1921), conservada a AMDSG, 
Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 . Extret 
de la crònica d’un altre diari .
83  El Noticiero Universal, 7 de novembre de 1921, p . 8 .
84  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . També van ser àmpliament publicades a la premsa .
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diu que el sistema impositiu de 1921 és totalment diferent res-
pecte del 1897 .

• Quarta, que segons l’articulat de la proposta d’Estatut de Cata-
lunya aprovada per la unanimitat dels representants 
parlamentaris catalans i de les diputacions catalanes, l’agregació 
d’un municipi a un altre només es podia fer amb l’aprovació del 
80 % dels seus habitants . Aquesta disposició hauria de tenir 
vigència moral en el cas dels representants catalans a Corts . 

• Cinquena, que per totes aquestes raons es demana al Govern 
espanyol la revisió del Reial decret de 4 de novembre .

Al vespre d’aquell dia una comissió de Sarrià va acomiadar el 
diputat per Barcelona Narcís Batlle (carlí jaumí) i el diputat per 
Terrassa Alfons Sala, dirigent fundador de la Unión Monárquica 
Nacional,85 antiagregacionista declarat i acèrrim antagonista de 
Francesc Cambó, els quals prenien el tren exprés del vespre per 
traslladar-se a Madrid, on aquella setmana s’havia programat un 
debat al Congrés de Diputats en què, entre altres assumptes, 
s’havia de tractar del Reial decret d’agregació .86 Sala és un dels 
polítics catalans que es va significar més en la campanya contra 
l’agregació i a ell es deu la interpel·lació sobre aquesta qüestió al 
Govern espanyol que es va debatre els dies 8 i 9 de novembre .

Al vespre del dilluns 7 de novembre va tenir lloc un ple o sessió 
pública ordinària de l’Ajuntament de Sarrià, ja sota la presidència 
de Rafael Batlle, tornat de Madrid, i amb la presència de molt 
públic i dels regidors Canals, Beltran, Escursell, Cugat, Juanet, Car-
bonell, Turell, Creus, Estrada, Lloret i Torné . L’Ajuntament es va fer 
seves les conclusions del document aprovat al cinema Spring i 
s’acordà començar una campanya entre els ajuntaments catalans 
per a demanar el seu suport amb l’objectiu que es deixés sense 
efecte el que preveia el Reial decret . Al ple l’alcalde Rafael Batlle va 
reconèixer que no veia que un recurs contenciós administratiu 
contra el Reial decret pogués prosperar i ho fiava tot a la pressió 

85  Partit monàrquic anticatalanista, d’ultradreta, format en gran part per aristò-
crates i polítics veterans dels partits dinàstics .
86  La Vanguardia, 8 de novembre de 1921, p . 8 . 

popular al carrer i a l’actuació dels diputats en el Congrés . En el 
llibre d’actes del ple municipal s’hi recull el següent:87

Terminada la orden del día la presidencia explica el resultado 
de las gestiones que había efectuado la comisión que se tras-
ladó a Madrid para gestionar la no agregación de este término 
municipal al de Barcelona afirmando que había adquirido el 
convencimiento de que no cabía en contra del Real Decreto 
ninguna apelación de orden burocrático ni recurso contencioso 
administrativo, quedando sin embargo la esperanza de que la 
enérgica protesta que se está llevando a cabo y la intervención 
parlamentaria pueda resultar muy eficaz para las justas aspira-
ciones de este pueblo .

Los señores Canals y Cugat, que formaban parte de la comisión 
que fue a Madrid, en elocuentes frases corroboraron las mani-
festaciones hechas por el señor alcalde extendiéndose en varias 
y razonadas consideraciones referentes al asunto y creyendo 
que con la ayuda entusiasta que le presta el pueblo podrá salir 
airosa la autonomía municipal de Sarriá .

Los señores Turell y Torné declaran su satisfacción completa 
con la protesta tan entusiasta y unánime que mantienen todas 
las fuerzas vivas de la población sin distinción de partidos e 
ideas .

Vistas las manifestaciones hechas, acuerda el Ayuntamiento por 
unanimidad hacer suyas las conclusiones aprobadas en el mitin 
celebrado el domingo en el Sprin Cine, otorgando amplios 
votos de gracias a la comisión que fue a Madrid por las gestio-
nes realizadas, al señor Beltrán por el tacto y serenidad 
demostrados durante los difíciles momentos en que ha desem-
peñado la alcaldía y al pueblo en general por su sensatez y por 
la manera entusiasta que se ha colocado al lado del Ayunta-
miento para que no sea arrebatada la independencia municipal 
de Sarriá .

Por último fue acuerdo unánime dirigirse a todos los Ayunta-
mientos de Cataluña reclamándoles el apoyo moral para que 
cooperen a que sea dejado sin efecto el Real Decreto del 4 del 
actual mes agregando Sarriá a Barcelona .

87  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 29v-30v .
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Es conserven a l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi el text de diversos dels telegrames que es van enviar als 
ajuntaments de Catalunya seguint un mateix model o plantilla . El 
que es va enviar a l’alcalde de les Franqueses del Vallès deia així:88

Alcalde LAS FRANQUESAS DEL VALLÉS madrugada

Ayuntamiento de Sarriá confía espera que Ayuntamiento de su 
digna presidencia se adherirá campaña autonomista protes-
tando contra anexión vecino pueblo al término de Barcelona 
que constituye agravio autonomía municipios Cataluña .

Anticipa agradecimiento alcalde Batlle Miquelerena . 

En el mateix arxiu es guarda un esborrany d’una carta que 
l’Ajuntament de Sarrià, probablement aquell mateix cap de setmana, 
volia enviar a diputats i senadors perquè actuessin en favor dels 
interessos de Sarrià i aturessin d’alguna manera (amb una reforma 
legislativa o pressionant el Govern espanyol des del Congrés o el 
Senat) els efectes del Reial Decret:89 

Confiado el Ayuntamiento y el pueblo de Sarriá en que todos 
los Gobiernos habían respetado su autonomía y siempre que el 
Ayuntamiento de Barcelona o sus alcaldes habían solicitado la 
agregación de Sarriá le habían dado vista en las gestiones . Al 
leer en los periódicos la nota oficiosa del Consejo de Ministros 
anunciando la presentación de un proyecto de ley agregando 
Sarriá a Barcelona se puso en camino de Madrid una comisión 
presidida por el Sr . alcalde por acuerdo unánime del Ayunta-
miento y pueblo venido a sesión extraordinaria . Cual sería su 
sorpresa que a la mañana siguiente al llegar en Madrid en la 
misma estación se les dio la noticia que S .M . el Rey había fir-
mado el Real Decreto agregando Sarriá a Barna .

El Ayuntamiento no venía dispuesto a negar completamente la 
agregación porque sabe perfectamente que entre varios pueblos 

88  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . Es conserven els textos d’altres telegrames enviats a la Granada del 
Penedès, Rubió, Malla, Palafolls, Veciana, Cervelló, Sora, Capolat, Collsuspina, 
Martorelles, Gualba… (tots de la província de Barcelona) .
89  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .

y Barcelona deben haber intereses comunes y creía que des-
pués de hablar tanto de autonomías al presentarse un caso 
práctico de una autonomía municipal se hubiera resuelto o al 
menos ensayado .

El Ayuntamiento pues espera que los Sres . diputados y senado-
res del país examinen la justicia de su causa y hagan suya la 
presente conclusión:

«Recabar de las Cortes que teniendo en cuenta que la Ley muni-
cipal actual es anticuada y poco específica en este particular, 
permita u obligue a los Ayuntamientos vecinos de poblaciones 
de más de 100 .000 habitantes deben mancomunarse en todos 
los servicios que sean de carácter común, conservando siempre 
cada municipio su personalidad, su carácter propio y de admi-
nistración peculiar .»

 
I, així mateix, hi ha una carta impresa, també sense data però 

redactada una mica més tard que l’anterior, signada per l’alcalde 
Rafael Batlle i amb la capçalera «POR LA AUTONOMÍA MUNICIPAL 
DE SARRIÁ», en què s’exposa la posició de l’Ajuntament i la majoria 
del poble de Sarrià d’oposició al Reial decret de 4 de novembre i a 
l’agregació a Barcelona . Probablement, l’esborrany anterior final-
ment es va descartar i es va fer un nou redactat, que és el que va 
enviar . També va dirigida a parlamentaris i senadors . Acaba 
d’aquesta manera:

En este sentido pues ruego a los representantes Parlamentarios 
del país que apoyen en todo la justícia, la razón y el derecho 
que asiste al pueblo de Sarriá en las defensas de sus legítimas 
libertades .

Amb lletra manuscrita es conserva, així mateix, un llistat d’algu-
nes de les persones a les quals es va enviar aquesta carta, amb la 
seva adreça privada o de la seva residència quan eren a Madrid 
(sovint l’hotel on s’allotjaven) . El llistat realment fa impressió, 
sobretot tenint en compte la història dels anys a venir . Molts van 
tenir un paper de primer ordre durant la dictadura de Primo de 
Rivera i la Segona República:90 

90  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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• Ángel Ossorio Gallardo (Madrid), diputat conservador (més 
endavant advocat de l’Ajuntament de Sarrià en el recurs al Tri-
bunal Suprem i defensor del president Companys en el seu 
judici davant el Tribunal de Garanties Constitucionals el 1935) .

• August Pi i Sunyer, diputat (Partit Republicà Català)
• Indalecio Prieto, diputat (PSOE)
• Alfons Sala, diputat (Unión Monárquica Nacional)
• Manuel Senante, diputat (Partit Integrista)
• Antonio Royo Villanueva, senador
• El marquès d’Alhucemas [Manuel García Prieto], senador vita-

lici, liberal
• L’arquebisbe de Saragossa [Juan Soldevila Romero], senador
• Miguel Villanueva, diputat liberal
• Santiago Alba, diputat liberal
• El comte de Romanones [Álvaro de Figueroa], diputat liberal
• Niceto Alcalá Zamora, diputat liberal
• Julián Besteiro, diputat (PSOE)
• Gabino Bugallal, diputat conservador
• Salvador Canals, diputat conservador
• Alejandro Lerroux, diputat (Partit Republicà Radical)
• Joan Navarro-Reverter Gomis, diputat liberal, fill adoptiu de 

Sarrià
• Julià Nougués, diputat (Partit Republicà Democràtic Federal)

Les Cases Consistorials de Sarrià es van convertir en aquells dies 
en una activa oficina de campanya contra l’agregació, d’on sortien 
tota mena de comunicats, cartes i telegrames, i des d’on també es 
devien planificar molts dels actes públics de protesta, com hem 
pogut documentar en algun cas . Dels mateixos dies previs al debat 
al Congrés és un altre llistat de diputats, agrupats segons partit o 
ideologia, que es conserva a l’Arxiu del Districte, amb noms que ja 
apareixen en el llistat anterior i altres de nous . Estan escrits a mà 
en una quartilla que porta impresa la capçalera «Gran Casino . 
Tarrasa» . En desconeixem l’autoria . És un llistat de diputats als 
quals es va enviar un telegrama (en algun cas consta, al costat del 
nom, «carta») en què se’ls demanava que intervinguessin a favor de 
Sarrià en la interpel·lació que havia presentat el diputat Alfons Sala 

al Congrés .91 De nou, els personatges que apareixen són d’una gran 
rellevància històrica:

• Sánchez Guerra i [comte de] Bugallal (exministre), conserva-
dors; el primer, president del Congrés de Diputats

• La Cierva, ciervista, ministre de la Guerra
• Maura i Marquès de Figueroa, conservadors mauristes; el 

primer, president del Consell de Ministres
• Romanones, Villanueva, Gasset, Alcalá Zamora i Alba: liberals 
• Senante, integrista
• Prieto, Basteiro, Lerroux, Nougués, Macià, Lluís Companys, 

Rodés: republicans
• [Alfons] Sala, [el marquès d’]Olèrdola [Manuel Rius i Rius], [el 

comte de] Fígols [ José Enrique de Olano], [ Juli] Fournier, 
[Manuel] Kindelán, Daniel Riu: de la Unión Monárquica

• Torres, Serradell, Nicolau, Pons [o Pous] Tusquet, el marquès de 
[no consta]: de la Unión92

És molt rellevant el fet que cap dels telegrames o de les cartes 
als diputats no tingués com a destinataris membres de la Lliga 
Regionalista . Alguns d’aquests telegrames, juntament amb d’altres, 
apareixen transcrits a El Correo Catalán, edició del 9 de novembre 
de 1921, p . 1-2 . N’hi ha un de ben significatiu, perquè va ser enviat 
a Cambó per un grup de persones que es defineixen com a nacio-
nalistes, en què protestaven per l’agregació . El signen Josep 
Clarens, Josep Pijoan, Maria Pla, Josepa Salat, Manuel Pla, Joan 
Millan, Paulina Pla, Pere Pla, M . Piquet, Josepa Pla, Assumpció 
Estrada i Josepa Altet . Testimonia també el paper de les dones en 
la mobilització contra l’agregació, que altres fonts confirmen . 

En el mateix context de campanya per a aplegar suports per la 
causa de Sarrià abans del debat parlamentari a Madrid, hi ha la 
circular impresa que l’Ajuntament va enviar a tots els ajuntaments 
de Catalunya i a alguns d’Espanya en què els demanava que les 
seves corporacions donessin suport a deixar sense efecte el Reial 

91  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
92  Suposem que volien escriure «Unión Monárquica» .
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decret de 4 de novembre d’agregació de Sarrià a Barcelona .93 Es 
demana també als alcaldes que rebran la carta que es dirigeixin al 
Govern espanyol i als parlamentaris de la seva circumscripció i els 
demanin que es posicionin a favor dels drets de Sarrià . La carta és 
signada per l’alcalde Rafael Batlle . Aquesta campanya es va acordar, 
com hem dit, al ple de l’Ajuntament de Sarrià que va tenir lloc el 
7 de novembre de 1921 . 

Segons el periòdic La Gaseta de Sarrià, els dies 6 i 7 de novem-
bre es van enviar els següents telegrames en què es protestava 
contra l’agregació o es demanava la intervenció de la persona que 
els rebia:94 del regidor Jacint Torné al majordom major de Palau 
Reial, al comte de Romanones, a Solano, a Lerroux i a Prieto; dels 
republicans radicals [de Sarrià] a Lerroux, en què es demanava la 
seva intervenció; dels conservadors mauristes [de Sarrià] a Antoni 
Maura; dels dependents de comerç, de la joventut catòlica i dels 
pagesos de Sarrià, al president del Consell de Ministres i al ministre 
de la Governació; de la Junta de Defensa de Sarrià al president del 
Consell de Ministres ,en què es demanava un plebiscit; d’un grup 
de nacionalistes i d’un grup de maurins al ministre d’Hisenda, en 
què es lamentava la seva actitud; del director de les Escoles Salesi-
anes al president del Consell de Ministres; del Dr . Turell al bisbe 
Benlloch (exbisbe d’Urgell, arquebisbe de Burgos i cardenal), en 
què es demanava la seva intercessió; de l’Internat de les Escoles 
Pies al ministre de la Governació; de la superiora general de l’Ins-
titut de Religioses de la Divina Pastora al president del Consell 
de  Ministres; de la Germandat de Sant Pere al president del 
Consell de Ministres; d’un grup d’electors, del jovent nacionalista i 
«d’uns quants coneguts excursionistes», al ministre d’Hisenda; de la 
Joventut Jaumina al president del Consell de Ministres; del rector 
de la parròquia de Sant Vicenç al president del Consell de Ministres 
i als arquebisbes de Tarragona i Burgos, en què s’expressava el seu 
suport a la causa de Sarrià; de la Creu Roja de Sarrià en el mateix 
sentit; dels regidors als diputats regionalistes Rusiñol, Rahola, 
Morera i Macià, en què es demanava la seva intervenció; dels 

93  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . N’hi ha una versió en català i una altra en castellà .
94  La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 13 de novembre de 1921, hemeroteca de 
l’AHCB . N’hi ha còpia en la secció de premsa de Sarrià del AMDSG .

regidors als senyors Rius i Rius, Alba, Álvarez, el marquès d’Alhu-
cemas, Senante, Pi i Sunyer, Prieto, Albert, Bilbao i Romanones, en 
què se’ls demanava la seva intercessió; de les famílies del poble 
amb fills que servien a la guerra d’Àfrica; de la Societat de Socors 
Mutus de Paletes de Sarrià al president del Consell de Ministres; i 
del senyor Manuel Pujols als senyors Franco-Rodríguez, Moret, 
Leygorri i Martos . 

I l’endemà dia 8 consta que continuà l’enviament de telegrames, 
un d’ells al diputat Francesc Macià i un altre del marquès d’Alòs al 
ministre de la Governació en nom dels agricultors de Sarrià .

Crides d’aquest tipus devien tenir efecte, perquè segurament del 
mateix 8 de novembre és un telefonema del diputat Francesc Macià 
a l’Ajuntament de Sarrià en què es posava a la seva disposició i 
demanava que li fessin arribar la documentació del cas .95 Macià, 
com veurem, s’implicarà activament en la campanya contra 
l’agregació .96

D’aquests mateixos dies són un seguit de caricatures publicades 
a la premsa de Barcelona arran del Reial decret d’agregació . La de 
més qualitat i imaginativa la va publicar a doble pàgina Ricard 
Opisso a L’Esquella de la Torratxa l’11 de novembre de 1921 (p . 
750-751) . Porta per títol «Una heroica gesta de guerra municipal . La 
“toma” de Sarrià» . El cèlebre dibuixant, fent una analogia amb la 
guerra del Marroc, hi representa els regidors de Barcelona, vestits 
de moro amb turbant, assaltant l’Ajuntament de Sarrià, representat 
com una gran caixa forta de cabals…

El debat sobre Sarrià en el Congrés de Diputats del 8 i 
9 de novembre

Moment clau de tots aquests dies va ser el debat que hi va haver al 
Congrés de Diputats arran de la interpel·lació que el diputat Alfons 
Sala va presentar al Govern espanyol pel Reial decret del 4 de 

95  El Correo Catalán, 9 de novembre de 1921, p . 1 .
96  A La Gaseta de Sarrià, núm . 2, de 27 de novembre de 1921, es publica un 
telegrama de contesta del diputat Francesc Macià als regidors Carbonell, Lloret, 
Joanet [Juanet], Turell, Estrada, Creus, Escursell i Torné, en què es posava a la 
seva disposició .
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novembre . El debat es va allargar i van caldre dos dies per a 
donar-lo per acabat .97 Les sessions van ser moderades pel president 
del Congrés José Sánchez Guerra . En el banc blau del Govern hi 
eren presents el ministre de la Governació, Rafael Coello, i el minis-
tre d’Hisenda, Francesc Cambó . En el transcurs del debat 
parlamentari van quedar perfectament nítides les postures políti-
ques dels diferents diputats catalans, que són gairebé les 
mateixes que es podien veure al ple de l’Ajuntament de Barcelona 
en aquells mateixos dies: regionalistes i republicans radicals, a 
favor, i monàrquics i tradicionalistes, en contra . En aquest grup 
també s’hi va afegir el diputat Francesc Macià . Cap diputat no 
català, excepte el ministre de la Governació, no va intervenir-hi . 
Tampoc Cambó no va prendre la paraula, ni el president del Consell 
de Ministres .

El debat va començar amb la interpel·lació d’Alfons Sala, diputat 
per Terrassa de la Unión Monárquica Nacional, molt crítica amb el 
procediment d’aprovació (per haver-se escoltat només una de les 
parts: el nou requeriment de l’Ajuntament de Barcelona) i amb el 
fons del Reial decret . Defensà el dret de Sarrià a conservar la inde-
pendència i personalitat històrica i a federar-se amb Barcelona . 
Lloà l’administració municipal de Sarrià en contraposició a la mala 
administració de l’Ajuntament de Barcelona . Així mateix, criticà 
que no s’hagués tornat a demanar un informe sobre l’agregació al 
Consell d’Estat i a la Diputació de Barcelona després d’haver passat 
23 anys d’ençà 1897 . La seva proposa al Govern i a la cambra era 
que se suspenguessin els efectes del Reial decret i que es creés una 
federació de municipis entre Sarrià i Barcelona per a gestionar els 
serveis supramunicipals .98 Es va alinear totalment, doncs, amb la 
postura de Sarrià . Sala va fer un exercici de política comparada 
quan en la seva intervenció va dir:

97  Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados, 1921, p . 3988-
4001 i p . 4033-4038; també a AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, 
Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 .
98  Discurs reproduït a Intervenciones parlamentarias de D. Alfonso Sala Argemí, 
Conde de Egara, en el Congreso de los Diputados, Senado y Mancomunidad de 
Cataluña . Barcelona: 1927 .

¿Qué ocurre en París con los Municipios que están a su alrede-
dor? ¿Qué ocurre en Bruselas? Pues en Bruselas, cuando la 
última Exposición a que yo asistí, recuerdo que me decían: está 
instalada en unos terrenos que no pertenecen al Municipio de 
Bruselas, y a pesar de que los cascos también se confunden, no 
se ha querido agregar un Municipio a otro, ahogando la perso-
nalidad de uno de ellos, y a pesar de ello se pudo verificar 
aquella hermosa Exposición . Y en Londres saben todos los Sres . 
Diputados lo que ocurre con la Federación de parroquias, y lo 
mismo sucede en Alemania . En todos los países modernos 
hacen lo que se dice en esa obra de “El Municipio moderno”,99 
que ha de inspirar las ideas de todos aquellos que tienen prin-
cipios nacionalistas y, sobre todo, de respeto verdadero a la 
autonomía municipal .

El mateix exercici de comparació del cas de Barcelona amb 
Brussel·les, París, Londres i altres capitals europees, el fan molts 
altres oradors antiagregacionistes en mítings o plens . En un 
moment de la seva interpel·lació Sala va dirigir-se directament als 
membres del Govern i els va preguntar:

(…) ¿cómo puede, repito, un Gobierno que preside el Sr . Maura 
resolver de este modo un expediente que ataca, aun tratándose 
de un pueblo tan modesto como Sarriá, estos principios funda-
mentales [d’autonomia municipal] que son la base de todo un 
sistema de régimen local?

I es va sentir que des del seu escó el diputat Macià contestava, 
entre rialles dels seus companys: 

 Porque también está el Sr . Cambó .

El ministre de la Governació va respondre a Sala dient que tot 
el tràmit havia complert la Llei municipal i que l’únic que havien 
fet era desencallar, arran d’un nou requeriment de l’Ajuntament de 
Barcelona, una qüestió que havia estat sobre la taula més de vint 
anys . Que no hi havia cap impediment per a tenir aturat el tràmit i 
que per això s’havia portat al Consell de Ministres i allí s’havia 

99  culí verdaGuer, Frederic . El municipi modern . 1919 . L’autor havia estat 
membre de la Juventut Nacionalista «Catalunya» .
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aprovat per unanimitat . També va argüir com a prova de la neces-
sitat d’agregació la petició que en el seu dia havia fet l’alcalde de 
Sarrià perquè s’apliqués el mateix règim de lloguer que regia a 
Barcelona . 

Creiem que la intervenció del ministre corrobora que l’única raó 
per a tirar endavant el Reial decret d’agregació va ser el canvi de 
correlació de forces dins el Consell de Ministres a causa de les 
circumstàncies en què es va formar el nou govern . 

El mateix dia va intervenir el diputat per Barcelona Emiliano 
Iglesias Ambrosio, del Partit Republicà Radical, que es va posicio-
nar a favor de l’agregació per la confusió urbanística i especialment 
per la necessitat d’una unificació fiscal . Segons el seu parer, Sarrià 
vivia de Barcelona però no pagava els serveis que aquesta li 
donava, i emparava els emboscats de la tributació barcelonina 
perquè els impostos municipals de Sarrià eren molt més baixos . 
També va dir que la postura favorable a l’agregació s’havia reforçat 
encara més al llarg d’aquells vint anys pel desenvolupament de la 
xarxa de transports públics i de l’automoció, que havien integrat 
encara més Sarrià a Barcelona .

Li replicà el diputat per Barcelona de la Comunió 
Tradicionalista, carlí jaumí, Narcís Batlle Baró . Va defensar el 
manteniment del municipi de Sarrià i advocà també per retirar el 
Reial decret i constituir una federació dels dos municipis . Per 
posar en evidència els diputats catalanistes va dirigir-los aquesta 
pregunta retòrica:

Y ahora, Sres . Diputados, ¿vais a privar al pueblo de Sarriá, que 
tiene esta fisonomía típica, que tiene esta fisonomía especial e 
inconfundible, del derecho a administrarse por sí mismo, y vais 
a pretender hacer esto blasonando muchos de vosotros de pro-
fesar y defender los principios autonomistas, cuando en el 
mismo estatuto de Cataluña [el projecte no nonat de 1919], apro-
bado por los parlamentarios, por las Diputaciones y por la 
totalidad de los Municipios catalanes, se establecía que para 
poder llevarse a cabo la agregación de un Municipio a otro era 
precisa la conformidad del 80 por 100 de los vecinos?

Es dona el cas que en el seu moment, en les eleccions al Congrés 
de Diputats de 1919, Batlle i Cambó havien compartit candidatura 
per Barcelona juntament amb Pere Rahola, Magí Morera i Albert 

Rusiñol .100 Narcís Batlle havia format part de la comissió redactora 
de les Bases d’Autonomia de Catalunya . 

Finalment, va intervenir en aquella sessió el diputat de la Lliga 
Regionalista Magí Morera, que evidentment es va alinear amb la 
postura del seu partit i del Govern espanyol . Va dir que no donaven 
suport al Reial decret per motius partidistes, perquè sabien que 
momentàniament perdrien vots a Sarrià, que era un lloc on havien 
tingut moltes victòries electorals, sinó que ho feien per una causa 
superior . I que havia estat l’Ajuntament de Barcelona que havia 
instat el Govern a tancar l’expedient obert feia 23 anys . Afegí que, 
en realitat, havia estat la política urbanística de l’Ajuntament de 
Sarrià i el fer dels seus propietaris el que havia acostat Sarrià a 
Barcelona encara més durant aquells anys, que ells mateixos ho 
havien provocat . Posà el cas del passeig de la Bonanova . També va 
defensar la necessitat d’una unificació fiscal . Finalment, va pre-
veure que la crisi que s’estava vivint amb els veïns de Sarrià passaria 
i s’acabarien veient els beneficis de l’agregació . Llavors tornaria la 
tranquil·litat .

L’endemà, dimecres 9 de novembre, es va reprendre la sessió del 
Congrés de Diputats .101 El debat a partir de la interpel·lació del 
diputat Alfons Sala va continuar amb la intervenció d’altres diputats 
catalans . Era present a la sala el ministre de la Governació . Té sobre-
tot interès la postura del diputat de la Unión Monárquica Nacional, 
Manuel Rius Rius, marquès d’Olèrdola, fill de Rius i Taulet . Manuel 

100  Es conserva un full volander de propaganda electoral, datat del 29 de maig 
de 1919, adreçat als electors sarrianencs i signat per Santiago de Güell, baró de 
Güell, Antoni de Cuadras Feliu (o Quadras), comte de Sant Llorenç del Munt, i 
Lluís de Nadal Artós, membres de la Federació Monàrquica Autonomista, en què 
es demanava el vot per la candidatura a diputats a Corts integrada per Narcís 
Batlle Baró, Francesc Cambó Batlle, Pere Rahola Molinas, Magí Morera Galícia i 
Albert Rusiñol Prats . AHCB, Fulls volanders 5E .II-655, àlbum 13 .

101  Aquell mateix dia 9, Agustí Calvet, Gaziel, va publicar a La Vanguardia 
l’article «Un municipio que muere», favorable a l’agregació, que incloïa algunes 
frases punyents: «¿Cuántos siglos hace que Sarriá está aquí, tal como lo vemos 
mansamente acurrucado al pie de la sierra? La ciudad, que él vio crecer a lo 
lejos, ha ido remontando el llano y la ladera, hasta venir a ahogarle, a absor-
berle . Mañana, quedará anegado bajo el desbordamiento de la capital . Sarriá ha 
dejado de ser un pueblo, es un barrio .» 
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Aquest plantejament del diputat Rius és important perquè, més 
endavant, serà el plantejament que assumirà com a propi el grup 
antiagregacionista de Sarrià, primer des de la Junta de Defensa i 
més endavant des de l’Associació Sarrià . 

Manuel Rius també va retreure a Cambó —durant aquells dies 
molts dels seus rivals polítics li van retreure el mateix— que en un 
míting electoral a Sarrià hagués fet aquesta afirmació (incoherent 
amb la seva postura de llavors):

Yo felicito a los hijos de esa población, modelo de honradez 
administrativa, por la entereza con que saben defender su inde-
pendencia enfrente de los que han querido atropellarla, pues es 
conveniente esta lección de autonomía que todos hemos de 
aprovechar .

D’aquí el desencís dels sarrianencs, segons Rius, envers Cambó, 
que no havia intervingut a favor seu en el moment clau en què la 
qüestió de l’agregació havia arribat al Consell de Ministres .

En la mateixa sessió va tornar a intervenir el diputat republicà 
per Barcelona Emiliano Iglesias i també el diputat de la Lliga Regi-
onalista Joan Ventosa Calvell, que sabem que va ser una persona 
clau en les negociacions o contactes previs per a tirar endavant 
l’agregació .102 Com era de preveure, va defensar la decisió del 
Govern espanyol, malgrat que aquest suport al Reial decret els 
pogués comportar problemes electorals a Sarrià, al·legant que la 
seva postura responia a «los intereses públicos, que deben pasar 
antes que toda conveniencia política» . I en resposta al plantejament 
de Manuel Rius va dir: 

Pero S .S . ha formulado además una propuesta que es un pro-
blema total y completamente distinto . Una cosa es el decreto 
dictado por el Gobierno (que no tenía que venir a las Cortes, 
porque lo que se dice es que el Gobierno dará cuenta a las 
Cortes, y, por consiguiente, cuando el Gobierno da cuenta a las 
Cortes es cuando se discute), y otra cosa completamente dis-
tinta es el estatuto que, reiteradamente, hemos solicitado y que 

102  Polític i economista . Llicenciat en dret . Fundador de la Lliga i mà dreta de 
Cambó tant al partit com a la Compañía Hispano Americana de Electricidad, de 
la qual va ser vicepresident . Exministre d’Hisenda (1917) i Proveïments (1918) . 

Rius havia estat alcalde de Barcelona entre 1916 i 1917 . Posà en 
dubte que la Llei municipal que preveia la possibilitat d’agrega-
ció de municipis fins a un radi de 6 quilòmetres d’una població de 
més de 100 .000 habitants, pogués implicar l’agregació completa del 
terme municipal de Sarrià . Segons ell, era discutible la interpretació . 
Però potser el que més destaca en el seu discurs és la seva proposta 
que es redactés una carta o estatut municipal per a Barcelona en 
la qual es pogués donar acollida a l’autonomia de Sarrià:

Cuando en el año 1886 se incoó este expediente, claro es que, 
ni en España ni fuera de ella, el problema de los grandes 
Municipios, la cuestión de las agregaciones y extensión de los 
términos municipales hasta crear las grandes metrópolis 
modernas, estaban previstos .

Cuando yo pasé por el Ayuntamiento de Barcelona, cuando yo 
era alcalde, no se planteó esta cuestión; si se hubiese planteado, 
creo que hubiese tenido quien me acompañase en este criterio; 
y si se me negase, podría leer aquí informes dirigidos a los 
poderes públicos de España por hombres que han pasado por 
este Parlamento, que quizá hoy se encuentren en él, donde la 
cuestión se plantea de otro modo . Siendo concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona se sostuvo el criterio de que era 
preciso dar a Barcelona un Estatuto, una Carta que permitiese 
a aquella ciudad alcanzar en su organización municipal una 
flexibilidad de que ahora carece . Pues bien, si viniese aquí un 
proyecto de ley en el cual se desarrollase, con motivo de la 
agregación del término municipal de Sarriá a Barcelona, ese 
concepto por virtud del cual íbamos a dar a la Administración 
municipal de Barcelona una flexibilidad de que hoy carece, 
comparándola con el régimen que tienen la mayor parte de las 
grandes ciudades del mundo, entonces, Sres . Diputados, no 
sólo en este caso concreto, aplicándolo a Sarriá, veríamos el 
resultado que con esto se podría producir, sino que tendríamos 
ya en marcha el embrión de esa Carta o Estatuto municipal que 
tantas veces he reclamado y del cual aquí me parece que ha 
habido en algunas ocasiones elocuentes voceros . Tendríamos, 
pues, en marcha la Carta municipal que el Ayuntamiento de 
Barcelona necesita, con lo cual se respetaría, en cuanto a los 
vecinos de Sarriá, esta legítima ansia, aun desaparecida la 
unidad política del Municipio, de intervenir de una manera más 
íntima .
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seguimos pidiendo para los grandes Municipios y de un modo 
especial nosotros para la ciudad de Barcelona . Estamos absolu-
tamente de acuerdo, totalmente de acuerdo en que ese estatuto 
se conceda, y en que en él se atribuya a la vida municipal de las 
grandes urbes toda aquella flexibilidad que es indispensable 
para que los núcleos de población que constituyen barriadas, 
con fisonomía propia, con modalidades especiales y caracterís-
ticas dentro de la unidad de un gran Municipio, tengan, para 
sus intereses peculiares, órganos de autonomía . Nosotros hemos 
pedido reiteradamente esto, y yo aprovecho esta ocasión para 
reiterar una vez más este convencimiento nuestro y para dirigir 
una vez más una petición al Gobierno para que presente, en 
esta ocasión o de un modo general, un proyecto de estatuto de 
régimen de los grandes Municipios en el cual venga consa-
grado, al mismo tiempo que el reconocimiento de todas aquellas 
normas necesarias para su desarrollo y para su régimen, el esta-
blecimiento de ese régimen especial autonómico, con facultades 
propias para aquellos núcleos de población que, formando 
parte de un gran Municipio, presenten modalidades especiales 
y características . Que nosotros no deseamos ahogar ningún 
núcleo de vida propia especial, ni deseamos lesionar ningún 
interés legítimo, ni desconocer ninguna aspiración razonable y 
justa; lo único que queremos, y aun lo hacemos a costa de nues-
tro propio interés, es conseguir que el Municipio de Barcelona 
tenga, aunque sea con merma de los intereses privados, que no 
deben respetarse cuando se oponen al interés general, todos 
aquellos medios de vida, de urbanización y de desarrollo que 
son necesarios a un gran Municipio .

És a dir, que s’adheria al raonament de Rius . També els regiona-
listes de Sarrià (Batlle i els regidors catalanistes) acabarien 
defensant aquesta solució com a via per a solucionar el conflicte .

En paral·lel al debat al Congrés 

Mentre tot això passava a Madrid, tenien lloc a Sarrià i a Barcelona 
dos actes polítics de caire molt diferent . El vespre del dimarts 8 de 
novembre va tenir lloc el segon míting de protesta per l’agregació, 
en aquest cas al teatre del Centre Tradicionalista de Sarrià . El local 
també es va omplir a vessar . Hi van intervenir els regidors tradici-
onalistes Torné i Escursell; Estanislau Rico i Joan Baptista Roca 
Caball, representants de la Joventut Tradicionalista de Barcelona; 

l’exregidor de Barcelona Marià Martí Ventosa (UMN), i el veí de 
Sarrià Dr . Ròmul S . Rocamora . Durant l’acte es va llegir un tele-
grama del diputat Alfons Sala en què informava del debat tingut 
aquell dia al Congrés de Diputats . L’ambient era d’eufòria, amb 
visques a favor de la llibertat de Sarrià .103

Aquella mateixa tarda del 8 de novembre van circular per les 
vies cèntriques de Barcelona una sèrie de cotxes que llançaven 
fulls volanders contra l’agregació de Sarrià a Barcelona, els matei-
xos que es van repartir en el míting del cinema Spring del diumenge 
6 de novembre .104 

El dimecres 9 de novembre es va reunir per primer cop des del 
Reial decret, en sessió ordinària, el ple de l’Ajuntament de Barce-
lona, presidit per l’alcalde, Antoni Martínez Domingo .105 Novament 
es va repetir la divisió política que ja es va evidenciar al Congrés el 
dia abans, encara que amb algunes diferències rellevants, com és 
ara el posicionament dels tradicionalistes, que no devia agradar 
gaire als seus correligionaris de l’Ajuntament de Sarrià . Al comen-
çament del ple es va llegir el decret, i l’alcalde va fer-ne una defensa 
com a solució per a resoldre el contenciós i va afegir el següent:

Expuso que creía que el Ayuntamiento de Barcelona tendría en 
cuenta todos los intereses legítimos para que no sufrieran daño 
y que la pérdida de la personalidad que el referido pueblo 
sentía con motivo de la agregación sería compensada con las 
obras de saneamiento y urbanización que podrá llevar a cabo 
nuestro Ayuntamiento en aquel lugar . Habló de las diferentes 
agregaciones que ha tenido Barcelona, las que estimó como 
tendencia natural, más que legal, del desarrollo de la Ciudad, 
cosa que afirma ser la causa determinante del caso de Sarriá, 
porqué entre Barcelona y dicho pueblo no había solución de 
continuidad .

Martínez Domingo va tenir la rèplica del regidor de la UMN 
Arcadi d’Arquer,106 que va criticar el Reial decret i l’actitud de la 

103  El Noticiero Universal, 9 de novembre de 1921, p . 7 .
104  Ibídem .
105  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari, 1921, cinquè tom, folis 217-219 .
106  Elegit el 1920 . Director del Diario de Barcelona entre el 1920 i el 1922 . 
Defensà la dictadura de Primo de Rivera i fou membre de la Unión Patriótica . 
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majoria . Seguidament, va prendre la paraula el primer tinent d’al-
calde i cap de la majoria de la Lliga Regionalista al consistori, Enric 
Maynés, que sabem que va tenir un paper molt rellevant en tota 
aquesta qüestió, i va retreure a Arquer que un regidor de l’Ajunta-
ment de Barcelona pogués anar en contra de l’engrandiment de la 
ciutat, i que un monàrquic com ell posés en dubte un decret sanci-
onat pel rei . També va posar accent en la problemàtica fiscal que 
comportava el fet que no hi hagués solució de continuïtat entre 
Sarrià i Barcelona . Finalment, va proposar que el ple agraís al 
ministre de la Governació i al president del Consell de Ministres 
l’aprovació del Reial decret, i que aquest agraïment també es fes 
extensiu a Miquel Vidal Guardiola per la seva intervenció en la 
resolució de l’assumpte de Sarrià i la qüestió dels nous arbitris 
municipals,107 la qual cosa fa evident de nou que rere el Reial 
decret del 4 de novembre hi hagué molta política de despatxos . 

Acte seguit va intervenir Marià Bordas Flaquer, tradicionalista, 
aliat de la Lliga a l’Ajuntament, tinent d’alcalde arran les eleccions 
de 1920 .108 Va afegir-se a les paraules de l’alcalde i va mostrar-se 
favorable a l’agregació, si bé va lamentar la manera com s’havia fet . 
Creia que hauria hagut de fer-se mitjançant resolució de la Manco-
munitat o un acord al Congrés de Diputats .

Llavors el regidor Darius Rumeu, baró de Viver, de la UMN, va 
prendre la paraula i va adherir-se a la protesta contra l’agregació de 
Sarrià que havia fet el seu company Arquer . També es va queixar 
de la marginació que patia la UMN en el consistori per part de la 
majoria de la Lliga i la minoria del Partit Republicà Radical i que el 
seu grup no havia tingut notícia dels objectius del viatge de l’al-
calde a Madrid . Entre altres raonaments, va afirmar que els veïns de 
Sarrià tenien aversió a integrar-se a Barcelona per la mala adminis-
tració d’aquest municipi, i que en el procediment d’agregació 
s’havia prescindit completament del que quedava recollit en el 

cañellas Julià, Cèlia; tOran Belver, Rosa . Els governs de la ciutat de Barcelona 
(1875-1930). Eleccions, partits i regidors. Diccionari biogràfic . Barcelona, 2013 .
107  Advocat i economista, estretament lligat a Francesc Cambó . L’ajudà en la 
constitució de la CHADE . Militant de la Lliga Regionalista, expert en tributació i 
hisenda . Desconeixem quina intervenció concreta va tenir en el plet de Sarrià . 
És la primera vegada que surt associat a l’agregació .
108  Diputat a Madrid el 1907 per Solidaritat Catalana, col·laborador d’El Correo 
Catalán .

projecte d’autonomia de Catalunya . «Terminó diciendo que los que 
habían aconsejado al Rey que firmara el Real Decreto de agrega-
ción le habían aconsejado muy mal .»

Al final de la sessió el ple va aprovar cursar els agraïments que 
havia proposat el regidor Maynés via telegrama . El ministre de la 
Governació va rebre’l l’endemà i va contestar-lo amb un altre, 
dirigit a l’alcalde de Barcelona:109 

Me entero de su telegrama de hoy en el que me da cuenta que 
el Ayuntamiento de su presidencia, en sesión de ayer, acordó 
consignar en acta un expresivo voto de gracias para mí por 
resolución asunto agregación a ese término municipal del de 
Sarriá, y le ruego haga saber a la Corporación mi complacencia 
por tal acuerdo, y que al proponer al Consejo de Ministros y a 
S . M . este acto, me inspiré en móviles de justicia así como de 
afecto a Barcelona, convencido por otra parte de que la agrega-
ción de Sarriá, tan razonable y fundamentada, no sólo es 
favorable a los intereses de la capital, sino también a los mismos 
del vecindario de Sarriá, que seguramente no tardará mucho 
tiempo en apreciarlo y reconocerlo . Le saludo afectuosamente .

És molt interessant també un altre document manuscrit que es 
conserva en el fons sobre l’agregació a l’Arxiu Municipal del Dis-
tricte de Sarrià - Sant Gervasi .110 És adreçat a l’alcalde de Sarrià i 
s’hi indica que caldria enviar un BLM (és a dir, un «beso les mans») 
d’agraïment pel seu suport a Sarrià, en el Congrés, al ple de l’Ajun-
tament de Barcelona o en altres institucions o actes, a les persones 
següents: Batlle Baró (diputat al Congrés, jaumí), Marquès (diputat 
a la Diputació de Barcelona, jaumí), Santiago Comas d’Argemir 
(participant en el míting de l’Spring), Arquer (regidor, UMN), el 
baró de Viver (regidor, UMN), Vinyals (diputat a la Diputació de 
Barcelona, UMN), Bordas (regidor, jaumí), Anglada (regidor, jaumí), 
Bolós (regidor, jaumí), Rius i Rius, marquès d’Olèrdola (diputat al 
Congrés, UMN), Alfons Sala (diputat al Congrés, UMN) i Marià Martí 
Ventosa (participant en el míting en el Centre Tradicionalista de 
Sarrià, UMN) . Deduïm que possiblement aquesta llista és obra 

109  Gaceta Municipal de Barcelona, 17 de novembre de 1921, p . 826 .
110  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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d’algun empleat de l’Ajuntament i que es va fer arran de l’acord del 
ple municipal del 5 de desembre, pres per unanimitat, d’agrair el 
suport mostrat per la major part de les persones que acabem d’es-
mentar a l’autonomia municipal de Sarrià .111 

Convocatòria de nous mítings i altres iniciatives 
contràries a l’agregació

El divendres 11 de novembre va tenir lloc el tercer míting contra el 
Reial decret del 4 de novembre .112 Va ser a dos quarts de deu de la 
nit al Centre Sarrianenc . Tenia per objectiu protestar contra l’agre-
gació però també informar dels treballs i gestions que s’estaven 
duen a terme per aturar-la . Es conserva un pregó municipal en què 
es convida a tothom («homes i dones») a assistir-hi . Els oradors 
convidats van ser Antoni Juanet (que més endavant trobem formant 
part de l’Associació Sarrià), Martí Fecet (probablement el polític 
republicà Dr . Josep Martí Feced), els joves tradicionalistes Àngel 
Marquès i Joan Baptista Roca Caball, i Marià Martí Ventosa (UMN) . 

Dos dies més tard es posava a la venda el primer número de la 
publicació antiagregacionista La Gaseta de Sarrià, un periòdic de 
combat i d’agitació de vida efímera, que tenia com a divisa «La 
campana de Sarrià ressona fins a Puigcerdà» .113 Els redactors del 
periòdic eren, sens dubte, persones d’ideologia catalanista . En el 
text editorial del primer número es diu això:

L’aparició d’aquesta gaseta respon a un acord dels defensors de 
la independència municipal de Sarrià . La pertorbació produïda 
per la brusca desaparició d’aquesta secular independència, deri-
vada del R .D . del 4 de novembre, no va permetre d’ordenar 
l’actuació popular, donant-li un orgue controlador i eficaç . Pas-
sats el desordre inicial, curarem que la protesta pertinaç dels 

111  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 36-38v .
112  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
113  La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 13 de novembre de 1921, hemeroteca de 
l’AHCB . N’hi ha còpia en la secció de premsa de Sarrià de l’AMDSG .

vilatans noblement aïrats en llur unanimitat sigui recollida en 
aquestes planes . (…)

El Poder central que deté la llibertat de Catalunya ha calcigat 
novament una altra llibertat catalana: la del municipi de Sarrià . 
(…)

Quina reparació pot donar-se a una vila honorable sacrificada 
injustament als interessos materials d’una urbs afamada? Cap 
més reparació que retornar-li la llibertat .

En el primer exemplar una sèrie de petits articles o textos sense 
signar critiquen algun dels diputats que a Madrid van defensar 
l’agregació, com ara el republicà Iglesias o el lligaire Morera . Entre 
les frases que s’hi poden llegir i que deixen entreveure clarament 
la ideologia dels seus promotors, hi ha aquestes dues:

El senyor Ministre de Finances va contestar als telegrames que 
li varen trametre els bons catalanistes de Sarrià dient que 
l’agregació era absolutament indispensable .

Anunci del míting antiagregacionista al teatre Goya . El Correo Catalán, 
12 de novembre de 1921 . AHCB



  107106  SARRIÀ I BARCELONA 1921

(…)

Sarrià defensa un punt de vista català i modern contra els agre-
gacionistes que defensen un punt de vista centralista endarrerit . 
L’espanyolitis aguda dels defensors de l’assassinat de Sarrià (…)

HISENDA . (…) Sarrià es troba davant Barcelona en la mateixa 
situació que Catalunya davant el poder central . (…) 

Es denuncia l’aliança entre els centralistes de Barcelona i els 
centralistes de Madrid i també la línia editorial en relació amb 
Sarrià de La Veu de Catalunya i La Publicidad . Reivindiquen el que 
s’havia establert en el projecte d’Estatut de Catalunya, que garantia 
la independència municipal i que només permetia una agregació si 
el 80 % dels votants del municipi que havia de desaparèixer hi 
estava a favor . Transcriuen les paraules que Josep Puig i Cadafalch, 
president de la Mancomunitat, va dir el 24 de gener de 1919 en 
l’assemblea que es va reunir al palau de la Generalitat de Catalunya 
per a aprovar l’Estatut de Catalunya en relació amb el reconeixe-
ment de l’autonomia completa dels municipis catalans . Així mateix, 
dona notícia dels telegrames rebuts o enviats de suport a Sarrià i 
d’algun dels mítings celebrats . I també que s’acaba de constituir la 
Lliga dels Joves Nacionalistes de Sarrià per a fer arribar a tot Cata-
lunya que el moviment antiagregacionista de Sarrià és catalanista . 
Creiem que és precisament aquest grup el que hi ha darrere 
d’aquesta publicació,114 tota escrita en català, el qual devia veure 
amb preocupació com el moviment popular contra l’agregació s’es-
tava escorant o estava essent captat principalment pels monàrquics 
i els tradicionalistes .115 

114  El fet és rellevant: una escissió de les joventuts de la Lliga va ser un dels 
grups fundadors d’Acció Catalana el 1922, en la qual van acabar alguns dels 
militants o simpatitzants lligaires antiagregacionistes de Sarrià .
115  De novembre o principi de desembre de 1921 és una còpia manuscrita d’un 
informe o nota de premsa amb notícies relacionades amb la campanya antiagre-
gació, que porta marcat el segell de l’Ajuntament Constitucional de Sant Vicenç 
de Sarrià, possiblement enviat a la premsa: AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 
19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 . S’hi dona a conèixer que ha apare-
gut el primer número de La Gaseta de Sarrià, amb molt d’èxit . També es fa 
saber que Àngel Lloreda, exregidor síndic, ha enviat un telegrama de protesta 
contra l’agregació al president del Consell de Ministres i un altre al president del 
Congrés de Diputats en què li demana que intervingui, com havia fet altres 

Un dels actes de protesta més importants que es van programar 
va ser un míting al Teatre Goya de Barcelona a les 10 del matí del 
diumenge 13 de novembre . Es volia que fos un acte de masses, un 
acte de protesta en ple cor de la ciutat que tingués un gran ressò 
mediàtic . Es van publicar anuncis en la premsa de Barcelona en 
què es convocava tothom a aquest esdeveniment «pro autonomia 
municipal de Sarrià» .116 Hi havien d’intervenir les persones següents, 
algunes de pes dins la societat i la política barcelonina: Josep Maria 
Marquès (diputat tradicionalista a la Diputació de Barcelona), 
Miquel Junyent (cap de la Comunió Tradicionalista a Catalunya), 
Pérez de Rozas, Josep Maria Pascual de Fontcuberta (professor de 
dret de la Universitat de Barcelona), l’advocat Joaquim Dualde 
(catedràtic de la Universitat de Barcelona), Francesc Ripoll i el 
comte de Santa Maria de Sants (Maties Muntadas Rovira, amo de La 
España Industrial) .117 Es conserva l’esborrany de la convocatòria 
del míting, signat per la Junta Defensa del Municipi de Sarrià, per 
la qual es convocava:118

Tots els barcelonins disconformes en què en llur nom es cometi 
una opressió .

Tots els patriotes partidaris de la independència municipal dels 
pobles de Catalunya .

Tots els catalans lliures conseqüents en la tasca empresa de 
dignificació dels actes de la nostra vida nacional .

Però el míting no es va arribar a celebrar mai . Es va desconvo-
car potser aquell mateix matí, quan els organitzadors s’assabentaren 
de l’arribada a Barcelona, al baixador de Gràcia, a ben poca distàn-
cia del Teatre Goya, del ministre d’Instrucció Pública . En una nota 

vegades a instància de Lluís Soler Casajuana, per evitar que prosperi l’agregació 
de Sarrià a Barcelona . 
116  Al Diario de Barcelona i a El Correo Catalán, el 12 de novembre de 1921, i 
és ben possible que també se’n publiquessin a d’altres diaris de tendència con-
servadora i antiagregacionista .
117  La informació dels preparatius és a AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, 
Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 .
118  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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manuscrita sense data, que sembla redactada el mateix dia 13 per 
l’Ajuntament o la Junta de Defensa i adreçada a la premsa, s’explica 
el perquè:119 

La suspensión del mitin anunciado para la mañana del domingo 
en el Teatro Goya fue debida al propósito de dirigirse los orga-
nizadores y buen número de sarrianenses al apeadero de Gracia 
a saludar al ministro de Instrucción Pública señor Xilió120 y 
expresarle la voluntad del pueblo sarrianense . Dicha comisión 
integrada por elementos de todas las clases de Sarriá y presi-
dida por el alcalde accidental Don Desiderio Canals, varios 
concejales y el cura párroco escuchó del señor ministro pala-
bras de perfecta comprensión de las aspiraciones sarrianenses .

El dilluns 14 de novembre va tenir lloc un altre ple de l’Ajunta-
ment de Sarrià, sota la presidència del primer tinent d’alcalde 
Desideri Canals, i amb els regidors Lloret, Torné, Carbonell, Estrada, 
Juanet, Turell i Creus .121 S’hi va llegir la comunicació que havia 
rebut l’Ajuntament de Sarrià del governador civil del 10 de novem-
bre que els traslladava el Reial decret d’agregació del dia 4 . Es van 
donar per assabentats . El tinent d’alcalde va informar al ple i a les 
persones presents a la sala de les gestions que s’estaven fent a 
Madrid i a Barcelona perquè no prosperés el Reial decret i de la 
gran quantitat de telegrames de suport que s’havien rebut d’alcal-
des de Catalunya i de prestigioses personalitats i entitats en què 
s’oferien pel que fos necessari .

Aquests dies molt públic assistia als plens, i el saló de sessions 
de l’Ajuntament quedava petit, amb persones dretes .

El dimecres 16 de novembre l’alcalde de Sarrià Rafael Batlle 
envià una carta o ofici al president de la Diputació de Barcelona, 
Joan Vallès Pujals, en què demanava que aquesta institució ajudés 

119  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
120  César Silió Cortés, conservador maurista en el Govern de concentració d’An-
toni Maura .
121  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 31-32 .

l’Ajuntament de Sarrià perquè fos revisat el Reial decret d’agregació 
a Barcelona .122

Aquell mateix vespre tenia lloc un altre míting pro Sarrià lliure 
al Centre Artesà La Violeta, al carrer de l’Estrella, núm . 16-18, a les 
10 del vespre, amb la participació d’oradors «nacionalistes, tradici-
onalistes, reformistes i radicals», segons recull La Gaseta de 
Sarrià.123 

La setmana encara s’acabava amb un altre míting, el que es va 
celebrar el dissabte 19 de novembre a les 10 de la nit a la seu de 
l’entitat catòlica Obra Social (carrer Major, 20) . Era el cinquè míting 
de protesta en quinze dies (el sisè, si comptem el no celebrat al 
teatre Goya) . Segons la premsa, havien estat convidats a partici-
par-hi oradors regionalistes, tradicionalistes i catòlics 
independents .124 Just una hora abans l’Ajuntament de Sarrià, 
suposem que l’alcalde i alguns regidors, va rebre «la comissió en 
Junta» de l’Obra Social, que abans de començar el míting volien 
explicar-los els acords que havien pres .125 

Amb aquest míting ja s’havien celebrat actes de protesta en la 
seu de quatre de les principals entitats de la vila, que representa-
ven una gran pluralitat de sectors socials i ideològics: el Centre 
Tradicionalista, el Centre Sarrianenc, el Centre Artesà i l’Obra 
Social . En aquest sentit és evident l’intent de la Junta de Defensa 
d’involucrar tots els estaments sarrianencs, de fer un moviment de 
protesta ampli, que setmanes després veurem que es trencarà . 

122  ADB, UD 1741, expedient 11 .
123  La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 13 de novembre de 1921 .
124  La Gaseta de Sarrià, núm . 1, 13 de novembre de 1921; El Correo Catalán, 
19 de novembre de 1921, p . 1 .
125  Carta de petició de reunió amb l’Ajuntament, del mateix dia 19: AMDSG, 
Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 . La 
signen el secretari Vicenç Burrull i el president Josep Turell, la qual cosa ve a 
confirmar de nou que la Junta de Defensa neix de l’Obra Social .
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a . El Correo Catalán, 6 de novembre de 1921 . Autoria: Gaietà Cornet . 
AHCB; b . L’Esquella de la Torratxa, 12 de novembre de 1921 . Autoria: 
Ricard Opisso . AHCB; c . La Campana de Gràcia, 12 de novembre de 1921 . 
Autoria: Picarol . AHCB
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El conflicte entre Barcelona i Sarrià s’enverina. Divisió 
entre els regidors de Sarrià

A partir de mitjan mes de novembre les relacions entre els Ajunta-
ments de Sarrià i Barcelona, que com és de suposar ja eren del tot 
tibants, van empitjorar encara més . El punt d’arrencada va ser la 
formació, en el si de l’Ajuntament de Barcelona i arran d’una 
proposta presentada el 16 de novembre al ple municipal 
per regidors de tots els grups excepte la UMN, d’una comissió de 
cinc regidors amb l’objectiu de negociar amb una comissió parità-
ria de Sarrià diverses qüestions d’interès en el període de transició . 
La proposta, que va ser aprovada, també incloïa que l’alcalde de 
Barcelona es dirigís al de Sarrià i li proposés que l’Ajuntament de 
Sarrià participés de la comissió conjunta amb els seus regidors 
corresponents . Les dues parts s’haurien de reunir i haurien d’arri-
bar a acords, com ara, una de les qüestions clau, redactar una 
«propuesta conjunta a dirigir a los ministros de Hacienda y Gober-
nación respecto a las disposiciones complementarias de deben 
dictar» . O bé fer un «estudio comparado de los sistemas tributarios 
de Sarriá y Barcelona al objeto de conservar el régimen actual con 
relación a todos los servicios y a todas las formas de riqueza de 
índole marcadamente local» . També seria treball seu determinar les 
obres públiques urgents a fer a Sarrià per incloure en el pressupost 
extraordinari de la dècima o l’expansió dels serveis públics de Bar-
celona a Sarrià, entre altres .126

Aquesta era una proposta difícil d’acceptar per l’Ajuntament de 
Sarrià . Perquè acceptar la trobada conjunta volia dir, o podria voler 
dir, que s’havia acceptat l’agregació . I això creà en un primer 
moment grans reticències i més endavant un profund enfrontament 
entre regidors al si del ple municipal de Sarrià . L’Ajuntament de 
Barcelona devia ser ben conscient que els estava parant una trampa .

Al ple de l’Ajuntament de Sarrià del 21 de novembre es va 
aprovar, a proposta de l’alcalde, sol·licitar un informe a dos juristes 
sobre la conveniència o no de tirar endavant un recurs contenciós 
administratiu contra el Reial decret del 4 de novembre .127

126  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1921, cinquè tom, folis 241-290v .
127  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 32-34v .

En els dies següents l’Ajuntament de Barcelona va continuar la 
seva política de pressió sobre l’Ajuntament de Sarrià . Al ple del 23 
de novembre el primer tinent d’alcalde Enric Maynés va donar a 
conèixer que li havien arribat notícies de les reticències de Sarrià a 
acceptar la proposta de constituir una comissió conjunta, i ell 
mateix i els regidors republicans radicals Montaner i Santamaría 
van presentar una proposició perquè es requerís:128 

(…) al Ayuntamiento de Sarriá para que desista de la aproba-
ción definitiva de los proyectos de urbanización y supresión de 
una calle de un proyecto ya aprobado a que se refiere la infor-
mación pública abierta en virtud de los anuncios publicados en 
el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al día vein-
tiuno de los corrientes, así como de cualquier otro acuerdo sea 
de la naturaleza que fuera, que pudiera, de ser tomado con 
plenitud de facultades, crear derechos de carácter real o perma-
nente, a favor de terceros: notificándose a aquella Corporación 
y a los particulares a quienes pudieran tales acuerdos afectar 
que este Ayuntamiento no reconocerá validez alguna a los que 
adopte después del Real Decreto de agregación del cuatro de 
los corrientes .

Enric Maynés va justificar d’aquesta manera la necessitat de 
presentar aquesta proposició:

(…) se han movido intereses de orden particular que son des-
pachados con urgencia por el Ayuntamiento de Sarriá 
aprovechándose del período de transición que resta hasta pri-
mero de abril, y como esto pudiera estar en pugna con el interés 
público y el de Barcelona, de aquí la proposición que se deba-
tía . Se refirió luego el señor Maynés a los nombramientos de 
empleados que parece ser formula el Ayuntamiento de Sarriá, 
manifestando respecto de este particular que los que hayan sido 
nombrados antes del Real Decreto de agregación tendrán dere-
cho a que se les respete, pero en cuanto a los nombrados con 

128  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1921, Cinquè tom, folis 291-324v . 
Un altre conflicte entre l’Ajuntament de Barcelona i el de Sarrià per una qüestió 
urbanística: ple del 30 de novembre de 1921, AMCB, Llibre d’Actes del Con-
sell  Plenari  1921, Cinquè tom, foli 352 . I en relació amb aquest conflicte: 
AMDSG, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, folis 36-38v (5 de desem-
bre de 1921) . Es comprova la tensió entre els dos ajuntaments .
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El ple de l’Ajuntament de Sarrià no va tractar la proposta de 
Barcelona per a la formació de la comissió paritària dels dos muni-
cipis fins al 30 de novembre, quan es va llegir la carta que l’alcalde 
Batlle havia rebut de Martínez Domingo . Aquell dia només eren 
presents al ple Rafael Batlle i els regidors Canals, Turell, Cugat, 
Torné i Carbonell, i, després d’un debat, es va creure oportú deixar 
l’assumpte sobre la taula i esperar la pròxima convocatòria del ple, 
amb més assistència de regidors, per decidir en un sentit o un 
altre .131 En la següent, del 5 de desembre, es va tractar com a darrer 
punt i els regidors van decidir que passés «a la Comisión de Asuntos 
Generales para su estudio» .132 El mateix dia se celebrà ple de l’Ajun-
tament de Barcelona i el regidor radical Montaner, que devia 
malpensar d’una actitud dilatòria de Sarrià, va preguntar a l’alcalde 
si ja s’havia rebut resposta de Sarrià sobre la proposta feta per 
l’Ajuntament de Barcelona . Martínez Domingo va contestar-li que 
encara no i que només sabia que havia arribat al ple de Sarrià .133

El debat a la Diputació de Barcelona: una altra victòria 
de la Lliga

El 22 de novembre va tenir lloc una sessió pública ordinària de la 
Diputació Provincial de Barcelona, sota la presidència de Jaume 
Vallès Pujals . En aquella reunió es va informar per part de la presi-
dència que s’havia rebut un ofici de l’alcaldia de Sant Vicenç de 
Sarrià en què se sol·licitava l’ajuda de la Diputació per a obtenir la 
revisió del Reial decret d’agregació de Sarrià a Barcelona «en apli-
cación de criterio moderno sobre asociación de municipios 
autónomos, declarado en el Estatuto de Cataluña y repetidamente 
en las Asambleas de Ayuntamientos y Semanas municipales» . 

Seguidament es va donar lectura a dues proposicions acciden-
tals de caire totalment contrari en relació amb aquest ofici . La 
primera era del diputat Josep Maria Marquès (Comunió 

131  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, 1921, 
volum 48, folis 34v-35v .
132  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 36-38v .
133  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1921, cinquè tom, folis 325-404v .

posterioridad a dicha disposición, dijo que entrarían en el Ayun-
tamiento de Barcelona por la puerta falsa . Terminó el señor 
Maynés manifestando que ya que el acuerdo de concordia se 
había tomado como una muestra de debilidad, valía la pena de 
que se viera que no obstante el amor a Sarriá, no estaban dis-
puestos a sancionar las medidas y acuerdos que desde su 
agregación haya tomado su Ayuntamiento, que no responden a 
las necesidades e intereses públicos .

Llegint les actes del ple de l’Ajuntament de Sarrià és veritat que 
trobem aquests dies moltes aprovacions de permisos d’obra, com 
també veurem més endavant . Destaca el projecte d’urbanització de 
les terres al voltant del nucli de Pedralbes, al qual es va oposar el 
ple de l’Ajuntament de Barcelona .129

La proposició va ser aprovada amb tots els vots favorables, 
excepte els dels regidors Bordas (tradicionalista), Bolós (tradicio-
nalista), Rumeu (UMN), Arquer (UMN) i Anglada (tradicionalista), 
que van votar en contra . Eren uns mesos en què cada cop era més 
gran el distanciament entre la majoria del ple municipal (la Lliga i 
la minoria dels republicans radicals) i les minories més dretanes i 
espanyolistes . Una bona mostra d’això és la pregunta que va fer en 
el mateix ple el regidor Darius Rumeu sobre en quina situació de 
tramitació estava la proposició que havia presentat feia vora un 
mes per nomenar fill adoptiu de Barcelona el governador civil Mar-
tínez Anido .130 

129  Vegeu el plens municipals del 28 de desembre de 1921: AMCB, Llibre d’Ac-
tes del Consell Plenari 1921, folis 443-528v; del 15 de febrer de 1922: AMCB, 
Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, foli 216v; de 22 de febrer de 
1922: AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, foli 244; i de 
6 de març de 1922: AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, 
folis 299-344 . És ben conegut el projecte impulsat per Cambó de crear un gran 
parc públic entre la Diagonal i Sant Pere Màrtir, i suposem que l’oposició de 
l’Ajuntament de Barcelona a la urbanització dels voltants del monestir de Pedral-
bes respon a això .
130  El mateix Rumeu va tornar a insistir en aquesta proposta al ple del 5 de 
desembre . Davant les evasives de l’alcalde, diversos regidors protestaren i l’al-
calde aixecà la sessió: AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1921, cinquè 
tom, folis 325-404v . També de nou es queixa de les traves per a posar a votació 
la seva iniciativa al ple del 12 de desembre: AMCB, Llibre d’Actes del Con-
sell Plenari 1921, cinquè tom, foli 440v .
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Tradicionalista, jaumí), en què es lamentava del Reial decret, con-
trari, segons ell, a l’esperit de l’Estatut de Catalunya aprovat per la 
totalitat dels municipis de Catalunya, i demanava que el Govern 
espanyol suspengués la vigència del Reial decret fins que les Corts 
no votessin una llei que fes possible la formació de «metrópolis 
imperiales», cosa que deixaria salvaguardada l’autonomia adminis-
trativa dels municipis agregats .

I la segona proposició va ser presentada pels diputats Josep 
Maria Bassols (Lliga), Rossend Pich (Partit Republicà Radical), 
Ramon d’Abadal i de Vinyals (Lliga) i Pelai Vidal de Llobatera 
(Lliga), els quals proposaven que la Diputació mostrés la seva satis-
facció «porque una justa legalidad haya venido a reconocer y 
sancionar el hecho del actual engrandecimiento de la ciudad, capi-
talidad (sic) de Cataluña, hasta los límites naturales de su llano; y 
espera que el genuino vecindario de Sarriá sabrá, vencida la 
primera conmoción sentimental, cooperar con su tradicional finura 
ciudadana a la obra del conjunto barcelonés, de la cual podemos 
esperar todos los catalanes provecho y gloria» .

S’obrí un torn de debat o discussió, en què van prendre la 
paraula els diputats Josep Maria Marquès; Jaume Bofill i Mates 
(Lliga) i Joan Casanovas Maristany (Partit Republicà Catalanista), 
aquests dos també favorables a l’agregació; Rossend Pich; i Àlvar 
Vinyals (UMN, salista, de Terrassa), que donava suport a la pro-
posta de Marquès . Sotmeses a votació les propostes, va ser aprovada 
la moció presentada pels diputats Bassols, Pich, Abadal i Vidal de 
Llobatera . Tots els diputats van votar-hi a favor excepte Marquès i 
Vinyals, que hi votaren en contra .134

Problemes al Centre Regionalista de Sarrià. La divisió 
entre els catalanistes

L’aprovació del Reial decret i la gran mobilització al carrer dels dies 
posteriors va fer entrar en crisi el Centre Regionalista de Sarrià, que 
agrupava els militants i simpatitzants de la Lliga . Es van trobar 
entre l’espasa i la paret, com molts dels regidors sarrianencs 

134  ADB, llibres d’actes del ple de la Diputació de Barcelona, 1921, sessió del 
20 de novembre, folis 156-158v; i UD 1741, expedient 11 .

d’aquesta ideologia . Una bona part dels oradors que van prendre 
la paraula en els mítings d’aquells dies havien identificat Cambó 
com el principal culpable de l’agregació . Es tractava del líder indis-
cutible del partit . Segur que els militants regionalistes de Sarrià es 
van haver de sentir de tot per part d’alguns del seus convilatans . 

La situació va arribar al seu punt més crític el 24 de novembre, 
quan el primer tinent d’alcalde de Barcelona, Enric Maynés, líder 
de la Lliga a l’Ajuntament de Barcelona i home molt pròxim a 
Cambó, va publicar a La Veu de Catalunya l’article «Sarrià – Barce-
lona», en què avalava l’agregació i destacava el que suposaria de 
positiu per a Sarrià i Barcelona: la millora de les infraestructures 
(clavegueres), la unitat fiscal, la possibilitat sense entrebancs de fer 
un parc públic a Pedralbes, entre altres coses, i criticava la indife-
rència dels barcelonins enfront de la gran mobilització contrària al 
decret que es vivia a Sarrià . L’article té algunes «perles», afirmacions 
que devien fer mal quan van ser llegides a Sarrià:135

El somni de la gran Ciutat, iniciat amb l’Exposició Universal de 
1888, i continuat amb l’agregació del pobles del pla, ha tingut 
ara la seva definitiva realització amb la incorporació del terme 
municipal de Sarrià .

S’haurà realitzat, en fi, la coordinació absoluta entre la llei i la 
realitat .

Sols se sent el brogit d’unes protestes, explicables, d’interessos 
que es creuen perjudicats i algun comentari que vol cercar al fet 
de l’agregació decretada causes inconfessables de petites pas-
sions o de maniobres electorals .

Cal reflexionar-hi i veure si la política que tant crida i protesta 
aquests dies és la que representa l’esperit de Barcelona, o si 
aquest reacciona contra els que censuren l’engrandiment de 
Barcelona .

Ben significatiu de la guerra oberta que aquest article i altres 
declaracions de Maynés van provocar és el fet que el mateix 24 de 
novembre el regidor president de la comissió de Foment de l’Ajun-
tament de Sarrià, Josep Beltran Sanfeliu, va enviar una carta a Enric 

135  Significativament, es conserva el retall de l’article a AMDSG, Ajuntament de 
Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 .
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Maynés després d’haver-se publicat a La Veu de Catalunya unes 
declaracions seves fetes al ple municipal de Barcelona el 23 de 
novembre en què criticava l’aprovació del projecte d’urbanització 
del voltant del monestir de Pedralbes que havia fet l’Ajuntament de 
Sarrià . El president de la comissió li diu que no s’han extralimitat 
ni s’ha fet res contra el bé comú, ni s’han afavorit particulars .136 La 
carta de Beltran es va publicar a la premsa .137

És en aquest context que aquell mateix dia 24 de novembre 
Josep Recasens, secretari de Centre Regionalista de Sarrià, va 
adreçar una carta a l’alcalde Rafael Batlle en què li demanava 
permís, en nom de la Junta Directiva de la seva entitat, per a con-
vocar una Junta General Extraordinària del Centre Regionalista per 
al diumenge 27 de novembre per a tractar «assumptes interiors de 
l’entitat» i, «davant certes amenaces emeses de pertorbació del dit 
acte», li demanava que el cap de les forces de la Guàrdia Civil a 
Sarrià trametés a l’acte «una parella d’individus a la nostra 
disposició» .138 Així estaven els ànims .

Aquell mateix dijous 24 de novembre estava prevista la celebra-
ció d’un nou míting antiagregacionista, aquesta vegada a l’Orfeó 
Sarrianenc .139 Hi van intervenir, entre altres, Lluís Tintoré, president 
de l’Orfeó, el Dr . Turell, el Sr . Casals (maurista) i el Sr . Foix, de la 
Joventut Nacionalista ( Josep Vicenç Foix) . Segons un periodista 
present a l’acte, Foix «opinó que el Real Decreto de agregación está 
en contraposición con los principios regionalistas y democráticos . 

136  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . Carta mecanografiada; també se’n conserva l’esborrany manuscrit i, així 
mateix, la nota manuscrita enviada per Enric Maynés com a contesta a la carta 
rebuda (29 de novembre de 1921) .
137  El Correo Catalán, 26 de novembre de 1921, p . 1, i La Gaseta de Sarrià, 
núm . 2, 27 de novembre de 1921 .
138  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
139  En traiem la referència d’un article publicat a La Voz de Gerona, 27 de 
novembre de 1921, retall del diari conservat a AMDSG, Ajuntament de Sarrià, 
caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 . S’hi diu, per error, que el 
míting va tenir lloc a l’Orfeó Gracienc . Sobre el mateix míting, s’ha conservat 
l’esborrany del pregó (sembla això) en què es fa saber que aquell dia, a les 10, 
es farà un gran míting a l’Orfeó Sarrianenc amb la presència del diputat provin-
cial Josep Maria Marquès, entre altres: AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, 
Administració General, 1 .1 .2, 1839-1921 .

Glosó el manifesto publicado por la Juventud Nacionalista y expuso 
que lo que Sarriá pide no es ya la separación de la Barcelona 
imperial sino la autonomía dentro de Barcelona, como tienen los 
municipios agregados a otras grandes ciudades europeas» .

Altres oradors van ser el diputat provincial Josep Maria Marquès 
(tradicionalista), que criticà i declarà enemics de la causa Cambó i 
Maynés; i el Sr . Bru, president de Crit de Pàtria (un centre carlista), 
també molt crític amb Cambó . S’acabà l’acte amb visques a Sarrià 
lliure . Mentre es va celebrar, la bandera catalana de la façana onejà 
a mitja asta .

De la Junta General Extraordinària del Centre Regionalista de 
Sarrià del diumenge 27 de novembre en devia sortir un document 
o declaració pública, no datat, adreçat «al senyor President» del 
partit, Ramon d’Abadal Calderó, en què el Centre Regionalista de 
Sarrià li feia saber la seva «franca protesta per la desmunicipalitza-
ció de la nostra vila preuada» . Es tracta d’un text amb un to molt 
respectuós però que es desmarca de la direcció del partit . Entre 
altres coses, s’hi deia:140

Si com a nacionalistes de Catalunya i regionalistes en la seva 
accepció de mantenidors dels bells costums i de les belles tradi-
cions, el nostre lloc era al costat dels defensors de Sarrià, com a 
sarrianencs autèntics no cal pas que presentem les nostres 
excuses .

Vulgueu només, senyor President, fer-vos eco davant la Junta 
Directiva de la Lliga Regionalista, entitat mare a la qual renovem 
la nostra adhesió, i davant els afiliats de tot Catalunya, germans 
nostres en la lluita, del sentiment profund del Centre Regiona-
lista de la nostra vila per la supressió del municipi de Sarrià i 
del seu desig unànime que aquesta institució venerada no sigui 
dissolta bruscament mancant a deures elementals del patrio-
tisme català . Si l’engrandiment, per tots volgut, de Barcelona, 
cap i casal de la Nació, requereix el mancomunar el Consell 
general de la Ciutat i el Consell vilatà, o una compenetració 
legal més definitiva, calen al nostre parer, senyor President, 
totes les garanties patriòtiques perquè ni la unitat espiritual de 
la vila de Sarrià ni la seva estructura històrica siguin tot d’una 
abolides .

140 AHCB, Fulls volanders, 5E .II-714, àlbum 14 .
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No va ser una carta privada enviada al president de la Lliga, 
sinó que es van imprimir fulls volanders amb el seu text . Hi va 
haver la voluntat que davant l’opinió pública i els sarrianencs 
quedés clara la posició del Centre Regionalista de Sarrià en aquells 
moments .

En les seves memòries de joventut, Maurici Serrahima ens dona 
algunes referències precioses sobre l’ambient que es vivia aquells 
dies a la vila i, en concret, sobre l’enfrontament entre els lligaires 
de Sarrià i Cambó arran del Reial decret d’agregació, que va tenir 
greus conseqüències a mig termini: una part dels militants de 
Sarrià, com el regidor Carbonell Flo, deixaren el partit per fundar, 
amb altres militants descontents, Acció Catalana:

Conservo, del 1922, molts records, i en van sortint de nous a 
mida que hi vaig pensant . Per exemple, recordo que va ésser 
aquell any que Sarrià, fins aleshores municipi independent, va 
ésser annexionat a Barcelona .

Els sarrianencs no en solien [sic, volien] saber res, i és lògic, en 
principi, que fos així . Però la passió que hi van posar, vista ara, 
fa una mica de gràcia . Van fer una campanya que no hauria pas 
estat més aguda si s’hagués tractat de la pèrdua d’una sobirania 
nacional . Tota la terminologia autonomista i fins nacionalista 
que havia fet servir el catalanisme va ésser emprada —i desvir-
tuada, és clar— pels qui dirigien la lluita, i no va faltar ni tan 
sols l’eslògan de «Visca Sarrià lliure» . L’agregació va ésser por-
tada pels regidors de la Lliga Regionalista, i com que en aquells 
moments existia ja el moviment que va produir l’escissió del 
partit, els adversaris van jugar des del primer moment l’oposició 
política . Recordo com hi van intervenir, desmesuradament, uns 
certs carlins que anaven agafant to catalanista —entre ells en 
Joan Roca i Caball, que aleshores tenia vint-i-quatre anys i va fer 
molts discursos— i com els de la Lliga de Sarrià —un d’ells en 
Ricard Carbonell, el meu actual veí— van anar a trobar en 
Cambó i li van voler presentar el fet com si es tractés d’una 
vulneració dels principis catalanistes . I quan en Cambó els va 
dir, secament —aquest era el seu mal— que allò formava part 
del programa municipal de la Lliga, l’amor propi local i aquell 
confusionisme en les idees en van apartar bastants de la disci-
plina de la Lliga i de l’adhesió personal a en Cambó . De fet, 
l’agregació era inevitable, però, si no s’hagués barrejat la dema-
gògia i no s’hagués donat el cas —tan pintoresc i fora de 
lloc— de la utilització, per a donar expressió a l’amor propi 

local, de la terminologia que el catalanisme havia divulgat, 
hauria passat molt més suaument, i gairebé inadvertida . A 
Sarrià, hi va haver un cert sector que es va apassionar fins a un 
extrem inversemblant, i quan, per sorteig, havia de passar a 
formar part de l’Ajuntament de Barcelona un dels regidors de 
Sarrià, i va tocar al que era alcalde, el popularíssim metge Rafael 
Batlle i Miquelarena —llavors, força jove—, una certa gent el 
van qualificar gairebé de traïdor .

Uns pocs s’ho prenien a burla, però era difícil de fer-se sentir . 
Nosaltres érem més aviat d’aquests . Però a mi em produïa més 
aviat com una molèstia, i suposo que era principalment perquè 
veia usada, independentment, i només per justificar un apassio-
nament local, la terminologia nacionalista i catalanista, per a mi 
sagrada . Potser també per l’angúnia que m’ha fet sempre els 
engrescaments per una causa petita i limitada, ni que sigui justa, 
quan comporten l’oblit de la visió general dels problemes polí-
tics importants . I també, encara, perquè no comprenia que una 
topada personal —com la d’en Ricard Carbonell i els seus amb 
en Cambó—, per molt que en el tracte rebut poguessin tenir 
raó, pogués ésser suficient perquè canviessin de partit… És clar 
que, passat el fet, l’agitació es va esvair, i que al cap d’un o dos 
anys eren ben pocs els que encara hi pensaven . Però la separa-
ció de la Lliga d’aquells elements sarrianencs va ésser 
definitiva .141

D’aquests mateixos dies, i en el context de la tensió entre cata-
lanistes, deu ser una «Lletra oberta a La Publicidad», adreçada al seu 
director142 responent a un editorial d’aquest periòdic de l’edició del 
vespre del 12 de novembre, titulat «El único camino», en què es 
criticava i desautoritzava el moviment antiagregacionista (indepen-
dentista) de Sarrià per la presència d’elements destacats de la 
Unión Monárquica Nacional, els mateixos que s’havien oposat al 
projecte d’Estatut d’autonomia de Catalunya, i en què es defensava 
que l’únic camí vàlid per a Sarrià era el d’obtenir un estatus 

141  serrahiMa, Maurici . El passat des del present 1902-1935 . Barcelona: Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 2008, p . 189-191 .
142  La carta de contesta a La Publicidad devia sortir del cercle pròxim a l’al-
calde, perquè se’n conserva un esborrany a l’antic Arxiu Municipal de Sarrià: 
AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . Reproduïda al núm . 2 de La Gaseta de Sarrià el 27 de novembre de 1921 . 
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específic dins un municipi de Barcelona amb una governança 
descentralitzada .143

En la mateixa línia, en el número 28 del Butlletí de l’Orfeó Sar-
rianenc es va publicar una carta signada per l’Orfeó adreçada a 
tots els orfeons de Catalunya en què es defensava la independència 
municipal de Sarrià i es rebatien els que acusaven el moviment 
antiagregacionista de polititzat . Al contrari, el defineixen com un 
moviment patriòtic, contra el jou centralista i addicte a la causa 
nacional de Catalunya .144

En el segon número de La Gaseta de Sarrià, aparegut el diu-
menge 27 de novembre de 1921,145 on es va publicar l’esmentada 
«Lletra oberta a La Publicidad», hi ha altres crítiques a la línia edito-
rial de La Publicidad, i concretament a un dels seus principals 
col·laboradors i ideòlegs, Antoni Rovira i Virgili, que s’havia posici-
onat a favor de l’agregació . Se’l considerava l’autor de l’editorial «El 
único camino» . L’afirmació que els antiagregacionistes sarrianencs 
estaven essent utilitzats per la UMN devia haver enutjat molt els 
redactors de La Gaseta de Sarrià, perquè era una manera de des-
qualificar el moviment i deixar-los fora de joc .

En el mateix número hi ha crítiques a l’alcalde de Montblanc 
per no voler-se solidaritzar amb Sarrià, i en canvi es remarquen els 
ajuntaments que havien protestat contra el Reial decret del 4 de 
novembre i s’havien solidaritzat amb la vila (Reus, Calella, Grano-
llers, Tarragona, Figueres, Puigverd, Tortosa, Sentmenat, Llagostera, 
Gelida, Arenys de Munt, Vacarisses, Centelles, Teià, Sant Martí de 
Torroella, la minoria monàrquica de Terrassa, Roquetes, Vilafranca 
del Penedès) .146 També es dona a conèixer la protesta dels Pomells 

143  Llavors La Publicidad estava en trànsit de passar a ser el portaveu d’Acció 
Catalana . 
144  Novembre de 1921 . Publicada a La Gaseta de Sarrià, núm . 2, 27 de novem-
bre de 1921 .
145  AHCB, La Gaseta de Sarrià, núm . 2, 27 de novembre de 1921 . N’hi ha còpia 
a AMDSG .
146  A AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921, es conserva un llistat de municipis, sense data, amb indicació de si 
s’han adherit o no a la demanda que es feia des de l’Ajuntament de Sarrià: 
Arenys de Munt, sí; Arenys de Mar, no; Tarragona, sí; Figueres, sí; Granollers, sí; 
Calella, sí; Reus, sí; Tortosa, només la minoria monàrquica; Girona, no s’hi vol 
ficar; Montblanc, no .

de Joventut de Sarrià contra l’agregació i es publica la declara-
ció dels joves nacionalistes de Sarrià davant el Reial decret del 4 de 
novembre de què parlava Foix en el míting del 24 de novembre . 
Altres continguts són un text editorial de L’Esquella de la Torratxa 
contra l’agregació de Sarrià a Barcelona i la manera com s’havia fet 
(sense data) i un anunci del segon míting pro Sarrià lliure a l’Spring, 
on es diu que hi haurà oradors «nacionalistes, tradicionalistes, 
esquerristes i sarrianistes» . El míting va tenir lloc aquell mateix 
diumenge 27 .

Els dies 26 i 27 de novembre, un altre cap de setmana 
molt reivindicatiu

El 24 de novembre Vicenç Burrull, secretari de la Junta de Defensa 
pro Autonomia Municipal de Sarrià, va fer arribar una carta a l’al-
calde en què li feia saber que la seva entitat havia acordat celebrar 
un «meeting d’afirmació sarrianenca» el diumenge 27, a les 10 del 
matí, al cinema Spring, i li demanava si podia intercedir per poder 
disposar de l’esmentat local . També li demanava en nom de la 
Junta que fes fer un pregó en què s’ordenés que la venda a les 
botigues del poble el dissabte fos fins a les 9 del vespre a tot estirar 
i que totes les botigues estiguessin tancades el diumenge . I que 
aprofitant el mateix pregó es demanés específicament l’assistència 
al míting de «senyores y senyoretes» . També l’informava que la 
Junta havia fet imprimir cartells per posar a les portes de les boti-
gues com a senyal de la «nova protesta» .147

S’estava preparant una diada reivindicativa molt semblant a la 
que va tenir lloc els dies 5 i 6 de novembre . El dissabte 26 Rafael 
Batlle va ordenar fer el pregó que li demanaven, però, suposem 
que per rescabalar en part els botiguers i paradistes de la pèrdua 
de vendes del diumenge, els concedí que, excepcionalment, el 
mercat municipal i les botigues poguessin tenir obert fins a les 10 
de la nit de dissabte .

147  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . Es conserva la carta i l’esborrany del pregó . Dels cartells que es van 
penjar a les botigues, n’hi ha còpia a AMDSG, caixa 1, Sarrià, Carlisme, Sant 
Vicenç de Sarrià, Cementiri, Fons Jové .



  125124  SARRIÀ I BARCELONA 1921

Sr . Bonet151 en representació del setmanari La Veu del Poble, porta-
veu del partit Esquerra Catalana, el qual «glosó en brillantes 
párrafos el espíritu nacionalista de Cataluña»; «manifestó que el 
pleito de Sarriá no era de derechas ni izquierdas sino un pleito de 
dignidad política» . Després va prendre la paraula Josep Maria 
Pascual de Fontcuberta, professor auxiliar de dret a la Universitat 
de Barcelona, que havia d’haver parlat al Teatre Goya, el qual 
«mediante una disquisición jurídica vinculada en el derecho natural 
desenvolvió las ideas integrantes del municipio, al que considera 

notícia la premsa, per exemple, El Correo Catalán, 29 de novembre de 1921, p . 
1-2 .
151  Molt probablement Francesc Bonet Ferrer, que en un altre míting apareix 
com a membre d’Esquerra Catalana i que es presentarà el 1922 en la candida-
tura d’Autonomia Municipal de Sarrià . El seu era un partit nacionalista català 
d’esquerres no separatista .

La Junta de Defensa havia demanat que el dissabte 26 les boti-
gues tanquessin a les 9 perquè per a aquell dia tenia preparada una 
altra acció de protesta i reivindicació . Havia convocat una concen-
tració per a les 9 del vespre davant les Cases Consistorials amb 
l’objectiu que tot seguit els allí reunits es dirigissin a Barcelona, al 
baixador del passeig de Gràcia, on volien rebre a les 10 de la nit els 
diputats que venien de Madrid i que havien estat convidats per les 
autoritats de Barcelona i la Mancomunitat a visitar les obres de 
l’Exposició Internacional d’Indústries Elèctriques que s’estaven fent 
a Montjuïc . Volia donar la benvinguda a aquells diputats afectes a 
la causa de Sarrià i expressar-los la gratitud perquè havien manifes-
tat en el seu moment la voluntat de prestar suport a una revisió del 
Reial decret del 4 de novembre .148 Finalment baixaren a Barcelona 
una comissió de veïns de Sarrià, alguns dels regidors de l’Ajunta-
ment i els membres de la Junta de Defensa . La idea que portava de 
cap la Junta era que algun dels diputats arribats de Madrid partici-
pés l’endemà en el míting convocat a l’Spring . Entre aquests 
diputats hi havia Francesc Macià, que juntament amb Narcís Batlle 
van ser els únics que van acceptar la invitació que els havien fet 
dies abans .149

Aquell diumenge el dia s’aixecà rúfol, feia mal temps, però tot i 
així la gent es va mobilitzar . Les botigues eren tancades i en els 
vidres s’hi podia llegir el cartellet «TANCAT en senyal de protesta 
per l’agregació . Visca Sarrià lliure!» . El cinema Spring es va omplir 
de nou . Del míting se’n conserva una detallada crònica manuscrita, 
de la qual desconeixem l’autoria .150 Va intervenir en primer lloc el 

148  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921: 26 de novembre de 1921, carta de la Junta de Defensa pro Autonomia 
Municipal de Sarrià perquè faci fer un pregó per a convocar el poble a les 9 del 
vespre davant l’Ajuntament per a tot seguit dirigir-se al baixador del passeig de 
Gràcia, on a les 10 de la nit havien d’arribar «los Sres . Diputados afectos a nues-
tra causa»; i informe manuscrit amb signatura topogràfica C: y 527 sobre el 
mateix acte .
149  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921: esborrany del telegrama enviat per l’Ajuntament de Sarrià o la Junta de 
Defensa al diputat Francesc Macià a Madrid, a l’Hotel Regina on s’hostatjava . El 
conviden a assistir al míting del diumenge 27 de novembre contra l’agregació .
150  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . Informe manuscrit amb signatura topogràfica C: y 527 . També en dona 

Esborrany del telegrama enviat a Madrid al diputat Francesc Macià, per 
convidar-lo a participar en el míting del cinema Spring del 27 de novembre 
de 1921 . AMDSG
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elogio para el Gobernador Civil de Barcelona» .152 Va lloar les perso-
nes que s’havien prestat a defensar la causa de Sarrià i va proclamar 
la seva confiança en el triomf de Sarrià, «manifestando que Sarrià 
no se dejaría arrebatar su independencia sin una permanente y 
enérgica protesta» . Va acabar amb visques a la llibertat de Sarrià, a 
l’Ajuntament de Sarrià i a la dona sarrianenca, «que tan noblemente 
colabora a esta obra vindicatoria de la personalidad de este pueblo» . 
El míting finalitzà sense cap incident .

L’endemà del reeixit míting, el dilluns 28, va tenir lloc una 
reunió entre l’alcalde i els representants de la Junta de Defensa pro 
Autonomia de Sarrià, demanada per aquests a Rafael Batlle per a 
tractar «un asunto importante» .153 Desconeixem quin . 

I sabem que dos dies després el ple de l’Ajuntament de Calataiud 
(Aragó) aprovava per unanimitat una proposició en què se 
solidaritzava amb l’Ajuntament de Sant Vicenç de Sarrià arran de la 
circular que havia rebut d’ell i del debat que havia tingut lloc al 
Congrés de Diputats sobre el Reial decret d’agregació a Barcelona .154

Encara més mítings. Sortida del primer número del 
periòdic Autonomia Municipal

A les 10 de la nit del divendres 2 de desembre es va celebrar un 
segon míting pro Sarrià lliure al Centre Tradicionalista, al carrer de 
Sant Vicenç . De nou el recinte es va tornar a omplir .155 Van ocupar 
la presidència els regidors tradicionalistes de l’Ajuntament Jacint 
Torné i Anton Escursell; el Dr . Josep Turell, president de la Junta de 
Defensa pro Autonomia Municipal de Sarrià; Benet Estrada, 

152  És a dir, Severiano Martínez Anido . Si així va ser, devia incomodar molt 
algun dels presents, com Francesc Macià mateix .
153  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
154  Notícia apareguda al periòdic El Regional, 1 de desembre de 1921 . Retall 
conservat a AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 
1 .1 .2, 1839-1921 . Potser s’ha de relacionar aquesta notícia amb la presència 
d’una important població d’origen aragonès a Sarrià en aquells moments, la 
qual cosa va donar naixement al Centre Aragonès .
155  Autonomia Municipal, núm . 1, 7 de desembre de 1921 . El cronista de l’acte 
va destacar la rellevant presència de «senyores» i «senyoretes» .

una entitat indestructible si no hay el consentimiento y la equies-
cencia de sus elementos componentes» . I va afegir: 

Refiriéndose a lo que ocurre en otras grandes urbes de Europa 
por él visitadas (París, Berlín, Varsovia, etc), las cuales, al crecer, 
no ha anulado los municipios próximos sino que han cuidado 
de federarlos, respetando su personalidad íntegra, sus modali-
dades y rasgos característicos y afianzando su existencia . Igual 
podría hacerse en Barcelona y ello hubiera sido sin menoscabo 
de su grandeza y sin manchar los ideales autonomistas e inferir 
una lesión al derecho natural, anterior y superior a los derechos 
político y civil .

Manifestó además que la anexión no destruiría el espíritu de 
Sarriá y que bien pudiera ocurrir que en una mañana más o 
menos lejana Sarriá reviviera como han revivido Polonia, Alsa-
cia y Lorena, etc .

Seguidament, va ser el torn del diputat Francesc Macià (Federa-
ció Democràtica Nacionalista): 

Al levantarse el Sr . Maciá el público en masa le tributó una entu-
siasta y calorosa ovación oyéndose gritos de ¡Viva el hombre 
honrado! 

(…)

manifestó su fe en una Catalunya grande, reviviente, de la 
propia manera que en el triunfo próximo o remoto y total del 
pueblo de Sarriá en la justa causa que promueve .

Després va ser el moment del diputat per la Comunió Tradicio-
nalista per Barcelona Narcís Batlle Baró, que ja havia participat en 
el debat al Congrés de Diputats . Va parlar de la possible caducitat 
de l’expedient d’agregació per tenir més de vint anys i de la neces-
sitat de fer compatible el creixement de Barcelona amb la 
preservació de l’autonomia municipal de Sarrià . També va interve-
nir-hi Àngel Marquès, en representació de la Joventut 
Tradicionalista .

El Dr . Josep Turell, que havia presentat els anteriors oradors, va 
tancar l’acte . Elogià el que havien dit i «tuvo palabras de caluroso 
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secretari de la Junta Benet Estrada, el qual negà que hi hagués 
confusió de termes entre Barcelona i Sarrià excepte en el cas del 
passeig o carretera de la Bonanova . Al llarg de les intervencions hi 
van haver moltes referències al tractat anglo-irlandès que s’acabava 
de signar, que de facto concedia la independència als comtats del 
sud d’Irlanda .158

En aquells moments s’estaven recollint signatures de veïns de 
Sarrià i de Barcelona contra l’agregació, dins la campanya contra el 
Reial decret . A l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant 
Gervasi es conserven diversos fulls amb signatures autògrafes i 
amb el segell de l’Ajuntament Constitucional de Sant Vicenç de 
Sarrià, sense data, que podrien correspondre a aquesta recollida . 
Entre els signants hi ha el pare fra Modest de Mieres, en nom del 
pare guardià i la comunitat dels pares caputxins de Sarrià; la mar-
quesa vídua d’Olèrdola, etc .159

Estava previst encara un tercer míting aquella primera quinzena 
de desembre . Havia de tenir lloc el diumenge 11 a la sala d’actes 
del Centre Recreatiu de Vallvidrera, i finalment no es va autoritzar . 
La Junta de Defensa, però, sí que va celebrar una reunió a Vallvi-
drera aquell dia . S’acordà enviar un telegrama als ministres de la 
Governació i d’Hisenda per a reclamar un reunió entre represen-
tants de la Junta de Defensa i els ministres passat festes . Els 
ministres contestaren favorablement a aquesta petició .160 Per 
aquests mateixos dies n’hi havia un altre previst al Centre Sarria-
nenc, que no es va poder celebrar pel mateix motiu .161

El mateix dia que se celebrava el segon míting a l’Obra Social, 
apareixia el primer número del setmanari Autonomia municipal,162 
portaveu de la Junta de Defensa pro Autonomia Municipal de 

158  Autonomia municipal, núm . 1, 7 de desembre de 1921, p . 4; i núm . 2, 17 de 
desembre de 1921 .
159  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921 . De l’aplega de signatures se’n parla a Autonomia municipal, núm . 1, de 
7 de desembre de 1921, p . 3 .
160  Ibídem. Vegeu també el que es va dir en el míting del 20 de desembre a 
l’Orfeó Sarrianenc .
161  Autonomia municipal, núm . 2, 17 de desembre de 1920 . Hemeroteca de 
l’AHCB, amb còpia a AMDSG .
162  Autonomia Municipal, núm . 1, 7 de desembre de 1921 . Hemeroteca de 
l’AHCB, amb còpia a AMDSG .

secretari de la mateixa Junta, i altres membres d’aquesta mateixa 
associació . Els oradors de l’acte van ser Jacint Torné, que va criticar 
durament el regidor barceloní Enric Maynés per haver insinuat que 
l’Ajuntament de Sarrià s’administrava segons interessos particulars; 
Ròmul S . Rocamora; Vicenç Artigas,156 vicepresident de la Junta de 
Defensa, que va criticar Cambó, al qual va comparar amb un lladre, 
i l’acció política de la Lliga Regionalista al llarg dels anys; el Sr . 
Amargós, que va declarar que «a pesar de pertànyer a les Agrupa-
cions mauristes es veu obligat a separar-se de les mateixes» i a 
integrar-se a la UMN; Joan Baptista Roca Caball (tradicionalista), 
molt crític amb la Lliga i el seu model d’autonomia; i finalment 
Francesc Bonet (Esquerra Catalana), que va assenyalar «la corrom-
puda administració de la Lliga dins el consistori barceloní» . Va 
aplaudir la intervenció del baró de Viver al ple municipal de Barce-
lona i va defensar la necessitat d’exposar el plet de Sarrià davant la 
Mancomunitat . El secretari Benet Estrada va donar compte dels 
telegrames i cartes rebuts de molts indrets d’Espanya en què es 
donava suport a Sarrià .

Abans del míting la Junta de Defensa va fer arribar una carta a 
l’alcalde perquè els donés permís per a celebrar l’acte i en què 
s’invitava l’Ajuntament a assistir-hi . És ben significatiu que només 
hi fossin presents els dos regidors tradicionalistes . Amb tot, l’al-
calde sí que va ordenar al nunci que fes un pregó per a donar a 
conèixer que es faria un míting al Centre Tradicionalista i pregar 
que s’hi assistís .157

El dimecres 7 de desembre, a les 10 de la nit, encara es va 
celebrar un altre míting, en aquest cas de nou a la seu de l’Obra 
Social . Va ser més modest que el celebrat al local dels carlins . El va 
presidir el vicepresident de la Junta de Defensa, Vicenç Artigas, i hi 
van parlar el mateix Artigas, Joan Baptista Roca Caball, que es va 
referir a un article contra l’agregació de mossèn Jaume Collell de 
Vic, sacerdot catalanista; Ròmul S . Rocamora; i finalment el 

156  Barcelona, 1876-1963, arquitecte . Vivia en una torre del carrer de Montevi-
deo . Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 65 i 69 . Sabem pel periòdic 
Sarrià del 19 d’agost de 1923, p . 21, que Artigas era membre del sometent .
157  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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Sarrià . Com en el cas de La Gaseta de Sarrià, també es tracta d’una 
publicació de batalla, de lluita contra el procés d’agregació de 
Sarrià a Barcelona, però amb una línia editorial ideològicament 
molt diferent, des de postures conservadores i anticatalanistes molt 
marcades . També amb presència de textos en castellà . En moltes de 
les portades s’hi publicaran caricatures mordaces i excel·lents del 
dibuixant Cornet,163 que generalment tenen com a diana el ministre 
Cambó, presentat com l’esca de tot . Es tracta d’un periòdic clara-
ment precedent del posterior Sarrià .

En el text editorial o salutació del primer número, signat per la 
Redacció, es diu que els objectius de la publicació seran animar els 
«esperits decaiguts», advertir «dels enemics de Sarrià» que volen 
dividir els sarrianencs i explicar les gestions de la Junta:

Tots sabeu com va ser formada la «Junta de Defensa pro Auto-
nomia Municipal de Sarrià» . Per generació espontània podríem 
dir que va aparèixer aquesta entitat que, poc a poc, ha esdevin-
gut la representació genuïna dels interessos sarrianencs . 

(…)

«Autonomia Municipal» no farà política de cap mena . Nostre 
periòdic és sensillament una arma que llansarem a dreta i 
esquerra contra els qui volen arrabassar l’heritatge de 10 segles 
(…) El nostre programa és «Sarrià, Sarrià i Sarrià» .

En el mateix número es dona notícia d’un proper debat al 
Congrés de Diputats sobre l’agregació en què serà present una 
delegació de la Junta amb el seu president al capdavant, que l’Ajun-
tament de Sarrià també hi enviarà un representant i que la Junta ha 
donat les gràcies als senyors Sala, Batlle i Baró, Vinyals, Marquès, 
Bordas, Anglada, baró de Viver i Arquer per haver-se posicionat a 
favor de Sarrià i en contra del Reial decret .

163  Gaietà Cornet Palau (1878-1945) . Vivia a Barcelona i tenia una segona resi-
dència a Sarrià, al carrer dels Capellans (vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; 
rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 
2021, p . 157) . En el mateix moment Cornet feia caricatures per a altres publica-
cions . Una caricatura seva sobre Cambó i Sarrià es publicà el 6 de novembre de 
1921 a El Correo Catalán. La caricatura contra Cambó a la portada del primer 
número d’Autonomia Municipal va ser replicada des de La Veu de Catalunya .

Portada del primer número del setmanari Autonomia Municipal, desembre 
de 1921 . Autoria de la caricatura: Gaietà Cornet . AHCB
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Governació i d’Hisenda (Cambó) i al president del Consell de 
Ministres . No porten data . Dos de to molt diferent són aquests:

Ministro de la Guerra

Comprendo España se posesione pueblos bárbaros rifeños para 
civilizarlos, pero no creo España quite vida pueblo Sarriá por 
patriota y honrado . Sarriá no será obstaculo engrandecimiento 
Barcelona y espera Gobierno concedirà autonomía municipal se 
merece .

Ministre d’Hisenda

Sarrià vol agermanar-se amb gran Barcelona conservant autono-
mia municipal . Poble espera V .S . defensor llibertats nostra terra; 
defensareu nostres nobles i justes aspiracions perquè quant 

Catalunya obtingui autonomia no’s trobi pobles encadenats . 

El conflicte amb el secretari municipal Ferran Sans 
Buigas

En paral·lel a tots aquests fets té lloc un conflicte entre el secretari 
municipal, Ferran Sans Buigas,166 i l’Ajuntament de Sarrià, o més 
concretament entre el secretari i una part dels regidors . Aparent-
ment comença essent un conflicte laboral, per incompliment dels 
compromisos laborals per part de Sans . Però més endavant veurem 
que tindrà altres derivades i que en part és una conseqüència més 
dels enfrontaments al si de l’Ajuntament de Sarrià arran de l’agre-
gació a Barcelona .

Al ple municipal del 5 de desembre els regidors Jacint Torné, 
Antoni Escursell, Antoni Turell, Enric Estrada i Joaquim Baró varen 
presentar una proposició per la qual es demanava que davant les 
excepcionals circumstàncies per les quals passava Sarrià fos cessat 
immediatament el secretari municipal Ferran Sans quan expirés el 
seu contracte a final d’aquell mes i que, mentrestant, complís els 

166  Era un reconegut expert en gestió municipal . Va ser professor a l’Escola de 
Funcionaris d’Administració Local . D’ell són les obres Manual de legislación 
electoral (1913) i Formación de presupuestos municipales (1916), entre molts 
altres manuals destinats a funcionaris i regidors .

Així mateix, recull les poblacions de Catalunya de les quals 
s’havia rebut suport o adhesió fins en aquell moment (Reus, Calella, 
Granollers, Tarragona, Figueres, Puigverd, Tortosa, Sentmenat, Lla-
gostera, Gelida, Arenys de Munt, Vacarisses, Centelles, Teià, Sant 
Martí de Torroella, de la minoria monàrquica de Terrassa, Roquetes, 
Capellades, Banyoles, Tavertet, Espluga de Francolí i Verges) i les 
de la resta d’Espanya: Alagón (Saragossa), Mungia (Biscaia), Fuen-
detodos (Saragossa), Requena (València), La Guardia (Àlaba), 
Alcañiz (Terol), Salas de los Infantes (Burgos) i Guetxo (Biscaia) . 
No s’esmenta, estranyament, Calataiud .

Més endavant se’n van afegir encara d’altres, com Luciana 
(Ciudad Real), Baracaldo (Biscaia), Calaf, Riudoms, Riudecanyes i 
el Bruc .164 Però, en realitat, molt poques de pes . 

També es fa saber que s’havia rebut una carta del marquès de 
Comillas en què es donava suport a la causa de Sarrià i a la Junta, 
i que aquesta havia enviat una carta a l’alcalde de Barcelona, molt 
crítica i contundent (es transcriuen les dues cartes) . També es 
transcriu una llarga carta enviada al regidor Enric Maynés . La publi-
cació de la carta continua en el número 2 d’Autonomia Municipal 
i la signa amb pseudònim «Josep d’Eaburnea» .165

Un altre exemple clarificador del tipus de col·laboracions i col-
laboradors d’Autonomia Municipal és l’article «La ciudad imperial 
expoliadora de pueblos vecinos» que hi va publicar el regidor tra-
dicionalista Jacint Torné en el número 2 el 17 de desembre de 
1921 . Hi critica els serveis públics de Barcelona (enllumenat públic, 
clavegueram…) i el barraquisme (a l’estació de Magòria) que fa 
viure de manera indecent les famílies obreres i que és un niu 
d’anarquisme, mentre que hi elogia l’actuació del governador civil . 
També s’hi transcriuen els telegrames que el mateix Torné va 
escriure com a regidor de Sarrià als ministres de la Guerra, de la 

164  Autonomia municipal, núm . 2, 17 desembre de 1921; AMDSG, Ajuntament 
de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, folis 42v-44 .
165  De data 13 de desembre de 1921 és la carta que l’enginyer industrial gironí 
Víctor Rossich va escriure a l’alcalde Rafael Batlle, amic seu, en què li fa saber 
el seu suport a la independència de Sarrià i la seva posició contrària a l’agrega-
ció: AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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proposició presentada per l’alcalde i els regidors Canals, Beltran i 
Escursell (aparentment una proposició unitària entre la majoria i la 
minoria del consistori) perquè l’Ajuntament de Sarrià accedís final-
ment a nomenar representants per a la comissió paritària entre 
Barcelona i Sarrià, tot i reiterant el rebuig a l’agregació i «dejando 
siempre a salvo el beneficio que Sarriá pueda obtener de la dero-
gación o modificación del Real Decreto de 4 de noviembre último» . 
Però unitària no ho era . Vegem-ho:

El señor Torné pide la palabra manifestando su protesta por el 
nombramiento de dicha comisión, pues a su entender el Ayun-
tamiento de Sarriá debe proceder con energía y sin humillación 
y por tanto no debe tratar con el Ayuntamiento de Barcelona 
del cual ha recibido y recibe graves ofensas; que si acaso vota 
la proposición es en el sentido de que dicha comisión no tiene 
más carácter que el de cortesía y a la base que toda manera sea 
respetada por el Ayuntamiento de Barcelona la autonomía del 
de Sarriá .

Los señores Baró y Juanet proponen que la comisión que se 
nombre para reunirse con la del municipio de Barcelona, no 
pueda comprometerse a nada en concreto sin antes someterlo a 
la consideración de los demás señores concejales . Así se 
acuerda .

Les persones escollides foren l’alcalde Batlle i els regidors 
Canals, Beltran, Escursell, Carbonell i Estrada .

Que algun conflicte s’estava coent dins l’Ajuntament també ho 
exemplifica una altra intervenció, al final de la sessió, del regidor 
Baró, que va demanar a l’alcalde que aclarís quin empleat munici-
pal havia ordenat que en les oficines de les Cases Consistorials no 
hi accedissin més una sèrie de persones (probablement voluntaris) 
que treballaven en la campanya contra l’agregació . 

Creiem que molt pocs dies després d’aquesta sessió del ple 
municipal, en tot cas abans del 17 de desembre, és quan va tenir 
lloc, també al saló de plens, una reunió molt tensa, amb picabaralles 
entre els assistents, una mena d’assemblea de les forces vives de 
Sarrià .171 La va convocar l’alcalde i hi van assistir els regidors i «les 

171  Crònica de la reunió a Autonomia municipal, núm . 2, 17 desembre de 1921 . 
Hemeroteca de l’AHCB, amb còpia a AMDSG .

horaris laborals compromesos .167 Sans al·legava que estava de 
baixa, i feia dies que el sotssecretari escrivia les actes . Torné va 
afirmar davant el ple «que de público se dice y la prensa lo refiere 
no existe el cansancio ni la enfermedad que alega pues diariamente 
asiste a las oficinas de la Exposición de Barcelona [l’Exposició 
Internacional d’Indústries Elèctriques] en la cual desempeña el 
cargo de asesor jurídico» . Finalment, s’acordà que en reintegrar-se 
Sans a l’oficina de la secretaria fes les sis hores diàries 
estipulades . 

La qüestió va ser polèmica fins al final del mandat del darrer 
Ajuntament de Sarrià . Perquè Sans Buigas era una persona propera 
a la Lliga Regionalista i se l’acabà acusant de treballar a favor de 
Barcelona i d’aquest partit .168 Va ser una nova font de divisió entre 
els regidors regionalistes i els tradicionalistes .

El nomenament dels representants de Sarrià a la 
comissió paritària amb Barcelona. Crisi del front 
antiagregacionista

A mitjan desembre de 1921 van començar a fer-se més evidents i 
greus les divergències dins el bloc antiagregacionista .169 Sembla 
que el punt de no retorn va ser el ple municipal de Sarrià del 12 de 
desembre, en què estaven presents l’alcalde i els regidors Canals, 
Beltran, Cugat, Turell, Baró, Creus, Lloret, Juanet, Torné, Carbonell, 
Estrada i Escursell .170 Aquell dia, com havia passat en altres sessi-
ons, es presentà un nombre molt elevat de peticions de permisos 
d’obra, però això no va ser motiu de polèmica . Ho va ser la 

167  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 36-38v .
168  Probablement era germà de Lluís Sans Buigas, secretari del Consell Perma-
nent de la Mancomunitat de Catalunya . 
169  De la divisió entre els regidors ja se’n va advertir a Palau-riBes, Mercè . 
«Sarrià des de la Restauració fins a l’agregació (1876-1921)» . Dins: Els barris de 
Barcelona. Volum II. Sants-Montjuïc. Les Corts. Sarrià-Sant Gervasi . Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana - Ajuntament de Barcelona, 1998, p . 268-284 . Tracta el 
conflicte intern dins el bloc sarrianenc .
170  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 38v-42v .
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La comissió mixta entre els dos ajuntaments es va constituir 
formalment al despatx de l’alcaldia de Barcelona el dissabte 17 de 
desembre .172 L’endemà diumenge es va fer un acte simbòlic reivin-
dicatiu a la plaça de Prat de la Riba (ara plaça de Sarrià), que va 
consistir en la hissada a mitja asta de la bandera de Catalunya en 
senyal de protesta .173 La comitiva va sortir a un quart d’una de la 
casa de la Vila amb l’acompanyament musical de la banda dels 
Salesians . L’alcalde Batlle delegà en el regidor Torné la seva repre-
sentació, i també hi varen assistir els regidors Canals, Baró, Estrada, 
Lloret i Creus, el rector de la parròquia i el president de la Junta de 
Defensa Dr . Turell, juntament amb altres membres de l’entitat 
(Artigas, Estrada, Burrull, Plantada, Tintoré, Cortès, Camprubí, 
Xatart) .174 En el següent ple municipal Torné es queixà als seus 
companys de consistori que no hi havien assistit tots .175

Arribats al peu de l’antene que ja sostenia al cim la bandera 
espanyola, el Sr . Rector beneí la catalana . I, tot seguit fou isada 
al cim . (…)

En mitj de molta expectació fou arriada a mitj pal la senyera, 
mentres la banda executava una composició fúnebre i el Secre-
tari de la Junta de Defensa manifestava que el gloriós emblema 
continuaria d’aquest modo, com a senyal de dolor i protesta, 
fins que Sarrià obtingués lo que l’hi havia pres .176

 
Segurament és fruit d’uns primers treballs de l’esmentada 

comissió formada pel Dr . Turell, Vidal i Barraquer, Huguet, Coma-
mala, Lloreda, Turell i Artigas, un document o projecte de bases 

172  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
173  Autonomia municipal, núm . 2, 17 de desembre de 1921; Autonomia muni-
cipal, núm . 3, 24 de desembre de 1921, p . 23 .
174  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 42v-44 .
175  Ple del 19 de desembre . Crònica a Autonomia municipal, núm . 3, 24 de 
desembre de 1921, p . 26 .
176  Autonomia municipal, núm . 3, 24 de desembre de 1921, p . 23 . Es tractava 
d’una gran senyera de 5 metres de llarg per 2,80 metres d’ample, la tela de la 
qual va regalar el comerciant de Barcelona Ramon Serra . Van confegir-la Carme 
i Vicenta Roig, de Sarrià . 

més prestigioses personalitats de la nostra vila i de la Junta de 
Defensa .» La qüestió que s’hi va plantejar era l’estratègia a seguir . 
Entre les intervencions que s’hi van fer, un grup, format pel Dr . 
Cararach i els regidor Canals i Torné, va defensar la necessitat 
d’una política dura i de total intransigència, reivindicativa . Per la 
seva part, Pere Huguet, exalcalde de Sarrià (més endavant el 
trobarem al capdavant de l’Associació Sarrià, successora de la 
Junta de Defensa) exposà el seu criteri que el que convenia era 
aturar les accions dels ministeris de la Governació i Hisenda —és 
a dir, les possibles ordres d’aquests dos ministeris que fessin 
inviable revertir el Reial decret de 4 de novembre— i tot seguit 
formar una comissió per a estudiar un estatut o carta municipal 
per anar a Madrid a presentar-la als dos ministres esmentats . Però 
va ser la intervenció del regidor Tomàs Cugat, militant de la Lliga 
i president del Centre Regionalista de Sarrià, la que va acabar per 
encendre els ànims: «manifestà que lo que convenia a Sarrià era 
admetre el R .D . sense distingos, puig ni aquest govern ni cap altre 
és capaç de derogar-lo . Protestà que en mítings i altres actes s’hagi 
molestat a determinades persones i dirigint-se al Sr . Turell li diu 
que el Sr . Cambó no reberà a la Junta de Defensa doncs aquesta 
és l’entitat que més l’ha atacat» . Huguet va tornar a agafar la 
paraula per dir que «davant de la situació s’imposa el seny i creu 
que s’ha de formar una comissió que estudiï un estatut que 
prengui estat mitjançant R .R .O .O . dictades pels ministeris 
d’Hisenda i Governació» . El regidor Juanet i Àngel Lloreda 
s’afegiren a la postura d’Huguet, i va ser llavors quan es va produir 
un gran murmuri entre els assistents perquè alguns creien que 
s’estava proposant eliminar la Junta de Defensa . El regidor Baró 
es posà al costat de la Junta de Defensa i començà aleshores una 
discussió entre els presents . Finalment, s’arribà a l’acord de 
mantenir la Junta de Defensa i alhora nomenar una comissió per 
a treballar amb la proposta d’estatut municipal de què parlava 
Huguet, que estaria encapçalada pel Dr . Turell i que hauria d’anar 
a Madrid a negociar . En foren escollits membres Vidal i Barraquer 
(germà de l’aleshores ja arquebisbe de Tarragona Francesc d’Assís 
Vidal i Barraquer), Huguet, Comamala, Lloreda, Turell i Artigas 
(Conde, que havia estat escollit, renuncià) . La reunió acabà amb 
un «gran rebombori» i sense poder-se llegir en veu alta el llistat 
dels elegits .
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1r . La formació del Pla general de grans vies de comunicació 
d’enllaç entre les diferents poblacions .

2n . Els plans d’urbanització que afectin les línies divisòries 
entre dos o més termes . 

3r . La conservació i foment dels boscos de la part munta-
nyosa de les respectives jurisdiccions . 

4r . Les construccions de la muntanya i de les zones que es 
determinin, d’acord amb les ordenances que es formularan .

5è . Les obres d’urbanització i altres construccions que afec-
tin dos o més termes jurisdiccionals .

Tercera . L’Associació s’ha de regir per una junta formada per un 
delegat per cadascun dels ajuntaments associats . 

L’Associació ha d’elegir dins seu un president, un vicepresident 
i un secretari .

Quarta . La Junta s’ha de reunir com a mínim un cop cada dos 
mesos i sempre que ho digui el president o ho demanin cinc 
dels vocals .

Cinquena . La Junta s’ha de reunir en ple sempre que es tracti 
d’obres que afectin la totalitat dels ajuntaments associats . Quan 
l’assumpte només afecti uns determinats municipis, hauran 
d’assistir-hi els seus representants, amb l’obligació que hi siguin 
també sempre el president o el vicepresident i el secretari . 
Sempre que un sol dels ajuntaments demani un ple general, la 
presidència haurà de convocar-lo .

Sisena . Els acords s’han d’aprovar amb la meitat més un dels 
vocals assistents .

Setena . Cada reunió s’ha de convocar amb 8 dies d’anticipació, 
i s’ha de donar a conèixer els punts que es tractaran . Si no es fa 
així, els acords seran nuls .

Vuitena . Els acords que la Junta aprovi hauran de ser validats 
pels respectius ajuntaments interessats, i una vegada aprovats la 
Junta ha d’elaborar els corresponents pressupostos de confor-
mitat amb el que disposa l’article 80 de la Llei municipal, que 
seran sotmesos a les respectives «Juntas Municipales» .

Novena . El cost d’elaboració del projecte general de grans vies 
d’enllaç ha de ser repartit entre els ajuntaments de l’Associació 
d’acord amb el nombre d’habitants que constin en el seu cens 
oficial d’habitants .

d’estatut municipal de Sarrià, de caire federatiu, que es pretenia fer 
arribar després de les festes de Nadal als ministres de la Governa-
ció i Hisenda i a diputats i senadors .177 La seva autoria és 
desconeguda (potser d’Huguet?) . La proposta (la creació d’una 
associació de municipis entre els ajuntaments de Barcelona, l’Hos-
pitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Just Desvern, Sarrià, Sant 
Cugat del Vallès, Sant Martí de Cerdanyola, Montcada, Santa Coloma 
de Gramenet i Sant Adrià de Besòs) és ambiciosa .178 Som de l’opi-
nió que es tracta d’un primer document de treball, però que en 
realitat no va ser el presentat finalment a Madrid . Els punts del 
document són aquests:

1r . Que de comú acord amb els ajuntaments abans esmentats es 
procedeixi a la urbanització del pla i les muntanyes «de este 
término municipal» [Sarrià] mitjançant la formació d’un Pla 
general de grans vies d’enllaç d’aquesta població amb les veïnes 
i d’aquestes entre si .

2n . Que es redacti un projecte facultatiu i unes ordenances que 
regeixin en les construccions i les edificacions que se situaran a 
la muntanya i en les zones que es consideraran convenients, les 
quals ordenances caldrà que incloguin les mesures de conserva-
ció de l’arbrat .

3r . Que tant per a fer complir els acords precedents com per a 
fomentar les obres de comú interès entre les poblacions veïnes 
es constitueixi entre totes una associació o comunitat segons el 
que disposa l’article 80 de la Llei municipal, la qual s’ha de regir 
per les bases següents:

Primera . Es constitueix una associació entre els ajuntaments de 
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Just Des-
vern, Sarrià, Sant Cugat del Vallès, Sant Martí de Cerdanyola, 
Montcada, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs, 
amb l’objectiu de fomentar la urbanització dels respectius 
termes municipals «en forma armónica» de manera que «quede 
establecido el debido enlace entre las respectivas poblaciones» .

Segona . Per a la realització d’aquest objectiu general, l’Associa-
ció ha de vetllar per:

177  Autonomia Municipal, núm . 2, 17 de desembre de 1921 .
178  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 
1839-1921 .
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i que tenien la intenció d’organitzar per aquella avinentesa un «tren 
que porti a Madrid, l’Ajuntament en pes, tot la Junta de Defensa i 
tot el poble que vulgui anar-hi»); Lluís Tintoré (president de l’Orfeó, 
d’ideologia regionalista); el Dr . Josep Turell (que criticà les lamen-
tables condicions de vida de les classes humils de la ciutat de 
Barcelona, que coneixia bé gràcies a la seva professió, la qual cosa 
l’havia convertida en un criador d’anarquistes), i el regidor Jacint 
Torné . Com en moltes altres ocasions, Torné va ser el més agressiu . 
Criticà la vergonya del barraquisme que s’havia instal·lat en certs 
barris de la ciutat de Barcelona i la falsa sortida que comportava el 
comunisme . Al contrari, proclamà «la difusió de la propietat com a 
remei de les lacres socials que sofreix la humanitat . Diu que els 
sarrianencs no poden quedar-se a casa i apostrofa al públic dient-li 
que quan arribi l’hora s’ha de demostrar si serem homes o si serem 
canalles» .180

Més desavinences entre regidors i amb la Junta de 
Defensa 

La mala maror entre els regidors sarrianencs no es va esvair passats 
els dies, com testimonia perfectament el desenvolupament del 
darrer ple municipal de l’any el 28 de desembre .181 Aquell dia hi 
eren presents l’alcalde i els regidors Canals, Beltran, Lloret, Creus, 
Juanet, Cugat, Torné, Estrada, Baró, Escursell i Carbonell . Es va 
donar lectura dels nous ajuntaments que havien mostrat el seu 
suport a Sarrià en els darrers dies (Portbou, Toledo, Antelaiglesia, 
Larraberna i Rellinars del Vallès) . S’aprovà també el projecte d’ur-
banització dels voltants del monestir de Pedralbes . I després va 
tornar la polèmica entorn de la comissió mixta constituïda amb 
Barcelona feia pocs dies . El relat del que va succeir, que recull el 
llibre d’actes, és el següent:

El señor Torné pregunta si la comisión que fue nombrada para 
entrevistarse con la de Barcelona si lo ha hecho ya .

180  Autonomia Municipal, núm . 3, 24 de desembre de 1921, p . 24 .
181  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 44-49 .

En relació amb el cost dels projectes d’urbanització al qual es 
refereix «el número dos del articulo 3º», cada ajuntament ha de 
pagar el que correspongui al seu terme municipal . 

Quant a la resta de despeses, els ajuntaments interessats en 
l’obra de què es tracti s’han de posar d’acord en cada cas a 
través de la Junta de l’Associació .

Desena . La Junta ha de formular un reglament interior d’acord 
amb el formulat en aquestes bases .

Desconeixem, com hem dit, l’autoria d’aquesta proposta . Per 
l’acta del ple municipal del 2 de gener de 1922, se sap que l’Ajun-
tament de Sarrià va encarregar un projecte d’estatut municipal per 
a Sarrià al jurista Jesús Jacinto Sánchez-Diezma, que era catedràtic 
de dret administratiu a la Universitat de Barcelona . Per la mateixa 
acta i per altres de posteriors, sabem també de l’existència de dues 
propostes de bases més per a l’autonomia municipal de Sarrià que 
es van redactar en aquell moment: la que s’encarregà en un segon 
moment a Santiago Comas d’Argemir i la que va formular Pere 
Huguet Campañà, alcalde entre el 1894 i el 1895 i també regidor en 
altres períodes . La de Comas d’Argemir sembla que és la que final-
ment es va fer arribar als ministres, amb aportacions potser de 
Sánchez-Diezma .179 

El míting del 20 de desembre a l’Orfeó Sarrianenc 

El dimarts 20 de desembre va tenir lloc un altre míting a la sala 
d’actes d’aquesta entitat, que s’omplí de nou . Va començar a un 
quart de deu i va acabar a un quart d’una de la nit . Hi van interve-
nir el Dr . Baró; Benet Estrada, secretari de la Junta de Defensa, que 
va explicar totes les gestions fetes fins al moment per a revertir el 
Reial decret (remarcà la fita d’haver aconseguit que Cambó es com-
prometés via telegrama a rebre’ls al Ministeri d’Hisenda per poder-li 
presentar la proposta d’Estatut o carta municipal de Sarrià, tenint 
en compte que un mes enrere els havia negat una trobada amb ell, 

179  Pendent de localització . L’expedient sobre l’agregació de Sarrià que hi havia 
a l’arxiu del Ministeri de la Governació no s’ha conservat o encara no ha estat 
localitzat i catalogat .
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Dice el señor Canals que evidentemente es muy amante de las 
prerrogativas del consistorio y que como tal entiende que si 
existe una comisión con funciones delegadas para preparar una 
solución consecuente con este criterio ha de suponer que esta 
Comisión en calidad de mandataria puede realizar por si sola 
estas gestiones de preparación de una solución, pues de lo con-
trario ya no haría falta una delegación .

Por otra parte entiende que hasta en beneficio del mayor éxito 
de las gestiones es conveniente que durante el periodo de ela-
boración no se hagan públicos todos los trabajos . 

El señor Baró: públicamente no, pero privadamente sí .

El señor Cugat dice que el dilema no puede ser más claro, el 
cual no es otro que el de si la Comisión tiene o no tiene la con-
fianza del consistorio, en el primer caso para que pueda obrar 
con la debida independencia y en el segundo para otorgársela .

Por lo demás hay que tener en cuenta de que existe una Junta 
consultiva que obra de acuerdo con la Comisión y de que todo 
concejal puede en cualquier momento solicitar los particulares 
que estime convenientes en la seguridad de que serán facilita-
dos ya que él ha obrado de esta conformidad .

Dice el señor Baró que al solicitar que se dé cuenta a los seño-
res concejales de todo lo que se haga, no hace más que pedir el 
cumplimiento del acuerdo nombrando la Comisión . Por lo 
demás dice que le consta que en la sesión ya celebrada se trató 
de algo más que de un cambio de saludos .

El señor Canals . Dice que esto no es cierto .

El señor Baró dice que el señor Estrada le enseñó un 
documento .

El señor Estrada dice que es cierto pero que este documento era 
una relación de particulares que en su día se trataron con Bar-
celona en interés de Sarriá pero que hasta la fecha no ha sido 
objeto de presentación . 

Insiste el señor Baró que se le dé continuo conocimiento de 
todo lo que haga la comisión . 

El señor Canals dice que se ve obligado a lamentarse de que un 
asunto tan serio como este se trate en forma insidiosa que haga 
nacer suspicacias y recelos, cosa que no puede admitirse pues 
en trabajar en favor de Sarriá y en mantener el fuego sagrado de 
la protesta reflexiva hemos de sentirnos todos identificados .

Pide el señor Torné que en todo caso esta comisión no se com-
prometa a nada sin previamente tener de ello conocimiento el 
Ayuntamiento .

Añade el señor Torné que con pena ve que existe mucha frial-
dad en la campaña antiagregacionista hasta en las contestaciones 
de los Ayuntamientos, si bien esto último lo atribuye a la pre-
sión de los elementos catalanistas, pues muchos pueblos que no 
tienen este carácter contestan con el mayor entusiasmo .

Dice el señor Torné que este decaimiento debe convertirse en el 
mayor entusiasmo en la seguridad de que si de tal conformidad 
se obra, el éxito ha de ser seguro . 

Para lograr esta gran reacción ante todo hace falta que haya 
trece concejales verdaderamente decididos por ser ésta la gran 
manera de infundir ánimo al pueblo que con toda seguridad no 
desmayará . 

En tanto es preciso que la Comisión tenga muy en cuenta de que 
no ha de querer trato alguno con la de Barcelona como no sea a 
la base de una autonomía municipal y que recuerde que el Ayun-
tamiento de Barcelona tiene una deuda aproximadamente de 
300 millones que también caerían sobre el pueblo de Sarrià .

Termina manifestando el señor Torné que la Comisión antes de 
tomar acuerdo alguno debe dar cuenta de sus actos al Ayunta-
miento de Sarriá .

El señor Canals dice que la Comisión de Barcelona con la de 
Sarriá solo ha celebrado una entrevista y que ésta ha sido pura-
mente de cortesía . Dice que está conforme con que no se tome 
acuerdo alguno definitivo con Barcelona ni se adquiera com-
promiso de ninguna clase como no sea con la previa y expresa 
conformidad del Ayuntamiento de Sarriá, pero también debe 
tenerse en cuenta que antes no se llegue a esta determinación 
definitiva alguna libertad de acción debe tener la Comisión de 
Sarriá pues no en vano le han sido delegadas facultades .

El señor Baró dice que si el señor Canals es amante de las pre-
rrogativas del consistorio debe ver con agrado las pretensiones 
del señor Torné y se lamenta que en toda la labor hasta ahora 
realizada por la Comisión para cuenta de la misma [no] hayan 
sido llamados siquiera particularmente todos los señores 
concejales .

Dice que confía muy poco en lo que nos pueda dar el Ayunta-
miento de Barcelona por cuyo motivo estima muy necesaria esta 
continua compenetración entre la Comisión y concejales todos .
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El redactor de la crònica d’aquest fet, que es publicà a Autono-
mia Municipal el 31 de desembre, hi veu, rere la demanda, el 
vistiplau de l’Ajuntament amb l’objectiu de deixar fora de joc el Dr . 
Turell . L’escrit té un aire pamfletari, testimoni de l’enrariment de 
les relacions entre els mateixos regidors de l’Ajuntament i entre els 
regidors de la majoria i la Junta de Defensa . En el mateix exemplar 
d’aquesta publicació es critica el paper de l’alcalde en el darrer ple 
municipal . El trencament ja no es va poder refer mai més .

En aquests moments s’estava preparant el viatge que tenien 
previst fer a Madrid el dia 8 de gener membres de la Junta de 
Defensa per reunir-se amb ministres de la Governació i Hisenda 
arran dels telegrames que els van remetre setmanes abans . Com 
hem comentat, per acompanyar els comissionats s’organitzà un 
viatge, i tothom que volia s’hi podia apuntar a la seu de la Junta de 

El señor Beltrán abunda en las manifestaciones del señor Canals 
lamentándose de que cada vez que se trata de este particular se 
hable de dos clases de concejales, siendo así que solo existe una 
clase; la que desea con el mayor entusiasmo salir victoriosa-
mente de la situación difícil en que se encuentra el pueblo de 
Sarriá . 

Poques hores després d’acabar-se aquest ple tenia lloc un nou 
míting antiagregacionista, en aquest cas en el Centre Artesà La 
Violeta . Hi va ser present, cosa estranya fins llavors, l’alcalde Rafael 
Batlle .182

Un altre fet que sens dubte devia acabar per dividir internament 
el consistori en aquells moments va ser la querella per injúries 
que el secretari municipal Ferran Sans Buigas va presentar contra 
el president de la Junta de Defensa, Dr . Josep Turell (aplicant el 
Codi penal de 1870 amb molt poques garanties per a l’acusat d’in-
júries) . Va ser interpretada per la Junta de Defensa com una manera 
d’escapçar la Junta i afeblir-la, com un acte contrari al moviment 
antiagregacionista .

Arran de la querella, Turell va haver de comparèixer a les cinc 
de la tarda del 29 de desembre per a declarar davant el jutjat muni-
cipal en una de les sales de la planta baixa de les Cases 
Consistorials .183 La plaça de la Constitució (ara del Consell de la 
Vila) s’havia omplert de gom a gom . L’ambient era molt crispat . En 
la seva declaració, el Dr . Turell acusà Sans de no complir amb els 
seus deures laborals . «Més d’una hora estigué el poble amotinat 
devant de les Cases Consistorials esperant la sortida del deman-
dant, sense escoltar els consells, ni del Sr . Alcalde, perquè no 
continués en aquella actitud . (…) Solsament la Junta de Defensa, 
per intervenció del Sr . Artigas, pogué evitar un dia de dol al nostre 
poble .»

182  Autonomia Municipal, núm . 4, 31 de desembre 1921 . A l’hemeroteca de 
l’AHCB, amb còpia a AMDSG . El cronista assenyalà el component obrer de l’en-
titat, prova que, segons ell, el moviment antiagregacionista era d’ampli 
espectre .
183  Autonomia Municipal, núm . 4, 31 de desembre de 1921, defineix Turell com 
«l’ànima de Sarrià, aquell quin nom pronunciaran amb respecte nostres fills» i 
mig acusa l’Ajuntament de ser còmplice del secretari . Vegeu també, per a aquest 
episodi, Autonomia Municipal, núm . 5, de 7 de gener de 1922 .

L’Esquella de la Torratxa, 30 de desembre de 1921 . Autoria: Ricard Opisso . 
AHCB
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airoso . Además cree que se debe activar la formación del esta-
tuto o la carta municipal[,] si el señor Sánchez Diezma no lo 
puede hacer (pues tiempo ha tenido para ello) debe encomen-
darse dicho trabajo a otro abogado para que no pase el tiempo 
y puedan formularse antes de pasar fiestas los trabajos necesa-
rios para entonces ir a Madrid para ver a los ministros, jefes 
políticos y si conviene a los […] Reyes interesándoles a favor del 
pleito de este pueblo .

El señor Turell abunda en las mismas razones aducidas por el 
señor Torné y cree que si el señor Sánchez Diezma no puede 
concluir el trabajo que se le ha encargado debe encomendarse 
a otro abogado inteligente en la materia .

El señor Creus suplica se le diga cuántos señores concejales del 
Ayuntamiento de Barcelona han asistido a las reuniones, pues 
por lo que ha oído cree que ha habido sino una ofensa por lo 
menos poca atención y consideración por la no asistencia de los 
señores concejales y cree al igual que los demás señores conce-
jales que le han precedido en la palabra que nada puede 
acordarse a espaldas del consistorio .

El señor Baró dice que cree ahora más que nunca es preciso 
trabajar en favor de la autonomía de este pueblo, pero a su 
modo de ver cree que las negociaciones debían hacerse en 
Madrid (que es donde hay que dar la batalla pues nada se con-
seguirá que los Ayuntamientos unas conclusiones sin estas no 
sean aprobadas por la superioridad y publicadas en la Gaceta), 
por lo tanto hay que ver si el señor Sánchez Diezma puede for-
mular cuanto antes el estatuto a pesar que le consta que dicho 
señor se encuentra actualmente en Suiza y si él no puede por la 
ausencia o por estar atareado en otros asuntos, abogados inteli-
gentes hay de sobra en Barcelona que se encargará de redactarlo 
antes del día 8 con el fin que dicho día pueda el Ayuntamiento 
y Junta de Defensa trasladarse a Madrid y trabajar con ahínco 
para lograr el fin que se propone, pues él no es partidario de 
estas conferencias que a última hora a nada conducen, sola para 
pasar el tiempo y hacer un papel desairado . 

El señor alcalde manifiesta que hasta ahora no ha habido más 
que cambio de impresiones sin que se haya formulado ningún 
acuerdo concreto pues éste es imposible sin antes saber la opi-
nión del consistorio .

El señor Baró vuelve a insistir que las negociaciones deben 
hacerse en Madrid con los señores ministros pues lo que el Real 
Decreto para nada hace referencia al Ayuntamiento de Barce-
lona; que por la amabilidad de algún señor de la Junta de 

Defensa i de l’Obra Social, al carrer Major 20 . A Autonomia Muni-
cipal es va publicar que eren setanta-cinc els inscrits .

Com veiem, ni les festes de Nadal no van deixar un respir . El 2 
de gener de 1922 va tenir lloc un nou ple municipal sota la presi-
dència de l’alcalde Rafael Batlle i amb l’assistència dels regidors 
Canals, Beltran, Lloret, Juanet, Estrada, Creus, Baró, Torné, Carbo-
nell, Cugat i Turell .184 També va ser Jacint Torné qui va rompre el 
foc, i de nou el problema va ser la comissió mixta amb Barcelona i 
la manca de confiança entre els regidors sarrianencs:

Terminada la orden del día el concejal señor Turell [germà del 
Dr . Turell] pide a la presidencia que se traiga a la vista el libro 
de actas para que se dé lectura al acuerdo tomado con referen-
cia al nombramiento de la comisión que ha de entenderse con 
el Ayuntamiento de Barcelona[,] y ordenado por el señor presi-
dente la presentación de dicho libro se suspende la sesión a 
petición de dicho señor concejal .

Reanudada ésta a las veinte horas y veinte minutos el señor 
Turell manifiesta que ha sabido que se han reunido las comisio-
nes de los dos Ayuntamientos y se ha hablado de actas y 
proposiciones de las cuales el Ayuntamiento o parte de los 
señores concejales lo ignoran lo que se ha tratado sobre el par-
ticular de la agregación, pues de conformidad con el acuerdo 
que pidió se leyera no pueden hacerse compensaciones sin 
tener la conformidad del consistorio .

Le contesta la Presidencia manifestando que la comisión hasta 
la fecha en nada se ha comprometido y puede tener la seguri-
dad que no se resolverá nada sin antes tener aquiescencia del 
consistorio .

El señor Torné manifiesta que por otro conducto que no es el 
Ayuntamiento le consta que se han reunido las comisiones de 
los dos Ayuntamientos y ha habido proposiciones por una y 
otra parte y se han formulado las correspondientes bases, las 
cuales no son conocidas de parte de los señores concejales y en 
este asunto creo se debe ir claro y unidos como un solo hombre 
todos los señores concejales sin distinción de ideas, pues a su 
entender si se formulan las bases y estas las aprueba el Ayunta-
miento de Barcelona y no el de Sarriá, se haría un papel poco 

184  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 49-51v .
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Defensa sabe que se han cursado ya dos o tres minutas de las 
cuales él en su calidad de concejal nada sabe, por lo tanto, se 
atiene a lo manifestado para que se trabaje de firme en Madrid, 
que es el sitio en que se puede legislar y no en el Ayuntamiento 
de Barcelona .

El señor Canals manifiesta que hasta la fecha el Ayuntamiento 
en nada se ha comprometido y no se comprometerá sin antes 
tener la sanción del consistorio, que puede verse con el señor 
Sánchez Diezma para ver el estado en que tiene el estudio del 
asunto .

El señor Torné manifiesta que ha hablado con el señor Comas 
Argemí, el cual dice que con la entrega de los datos precisos él 
haría el trabajo . 

El Ayuntamiento, en vistas las manifestaciones del señor Torné, 
se le comisiona para que vea el señor Comas Argemí y haga los 
trabajos necesarios de redacción del Estatuto, esto sin perjuicio 
de los trabajos que con mayor abundamiento pueda haber rea-
lizado o realice el señor Sánchez Diezma y que se pongan 
telegramas a Madrid para que suspendan cualquier resolución 
hasta tanto vaya la comisión del Ayuntamiento .

Com es pot comprovar per la lectura de l’acta, es va tractar d’un 
ple mogut . La sala estava també plena a vessar, amb un públic que 
es va deixar sentir . «El públic interrompé en diverses ocasions 
donant a comprendre l’indignació que li produïa la… diguem-ne 
passivitat de certs regidors . En dugues ocasions en què el Sr . 
Beltran prengué la paraula, el públic rumorejà fortament amb un 
!Ah… .! prolongat» .185

Per aquests mateixos dies, abans del 4 de gener, una comis-
sió de l’Ajuntament de Sarrià va visitar Josep Puig i Cadafalch, 
president de la Mancomunitat de Catalunya, al qual l’Ajuntament ja 
havia enviat una carta de requeriment el mateix 4 de novembre de 
1921, com hem vist . Sospitem que res no es va resoldre .186 

185  Autonomia Municipal, núm . 5, 7 de gener de 1921 . Hemeroteca de l’ AHCB, 
amb còpia a AMDS-SG .
186  ADB, Llibre d’Actes del Consell Permanent de la Mancomunitat de Catalu-
nya, 1922, foli 1 i UD 2800, expedient 23 . L’Esquella de la Torratxa, 5 de gener de 1922 . Autoria: Picarol . AHCB



  151150  SARRIÀ I BARCELONA 1921

El 12 de gener de 1922 una reial ordre del Ministeri de la Gover-
nació agregava Sarrià al districte VII solament a l’efecte de les 
eleccions municipals del mes de febrer .189 

El míting de Sitges, un nou viatge a Madrid i altres coses

Un dels darrers mítings antiagregacionistes que es va celebrar va 
ser a Sitges el diumenge 8 de gener de 1922 . Desconeixem les 
raons d’aquesta circumstància . El regidor Joaquim Baró, que hi va 
assistir, ho va explicar al ple de l’Ajuntament de Sarrià de l’endemà:190

(…) el señor Baró hace uso de la palabra manifestando que el 
domingo o sea el día de ayer se dirigió a Sitjes en unión de 
otros vecinos de este pueblo en donde se celebraba un mitin en 
favor de la autonomía e independencia de Sarriá; que en dicho 
mitin usó de la palabra en su calidad de concejal de este Ayun-
tamiento y no tan solo él si que también todos los acompañantes 
recibieron pruebas de respeto y simpatía a favor de Sarriá, 
notándose un ambiente muy favorable a la causa que todos 
defendemos; que el alcalde, Ayuntamiento de Sitjes, estaba en 
todo y por todo al lado de Sarriá, pues entienden que la ofensa 
dada se la ha dado también a todos los Ayuntamientos de Cata-
luña por no haberse respetado lo acordado por los alcaldes de 
Cataluña en la asamblea celebrada en la Mancomunidad .

En la mateixa sessió l’alcalde va informar que l’Ajuntament 
encara no havia rebut el projecte d’estatut municipal per a Sarrià . 
El regidor Canals va afegir que Santiago Comas d’Argemir i Sán-
chez-Diezma s’havien de posar d’acord per a redactar-lo i 
finalitzar-lo . 

189  Transcrita a AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, foli 
83-83v .
190  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 51v-52v . Per aquells mateixos dies es van rebre a l’Ajuntament de Sarrià 
cartes dels alcaldes de Santa Eugènia de Ter i Sant Pere de Riudebitlles en què 
se solidaritzaven amb Sarrià i la seva causa i es posicionaven en contra del Reial 
decret del 4 de novembre (AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple 
municipal, volum 48, folis 55v-60v) .

Sarrià passa a formar part del districte VII de Barcelona

Mentrestant, la Lliga Regionalista a l’Ajuntament de Barcelona con-
tinuava el seu pla sense entrebancs . Al ple del 4 de gener de 1922 
va portar la proposta perquè, de cara a les eleccions municipals 
que estaven previstes per al 5 de febrer de 1922, l’antic terme de 
Sarrià s’integrés al districte VII (amb Sants, les Corts i el Poble-sec), 
en lloc del que semblaria més natural, agregar-se al districte VIII 
(amb Sant Gervasi, Gràcia i Vallcarca) .187 La decisió afavoria clara-
ment la Lliga perquè la seva victòria al districte VIII ja es donava 
per feta de molt; en canvi, en el districte VII la victòria probable-
ment seria per a republicans radicals, i integrant-hi Sarrià 
s’asseguraven, pel perfil sociològic dels votants sarrianencs, refor-
çar la candidatura conservadora i catalanista de la Lliga i que un 
dels seus candidats sortís escollit per la minoria . Veurem més enda-
vant com la jugada els va sortir bé .

Evidentment, els regidors radicals es van oposar a aquesta pro-
posta i van al·legar, a banda del partidisme de la decisió, que els 
representants de Sarrià en la comissió mixta havien manifestat la 
voluntat que fossin agregats al districte VIII .188 També el baró de 
Viver, de la UMN, va protestar per la maniobra de la Lliga . Totes les 
minories van votar en contra de la proposta, però aquesta es va 
aprovar amb 18 vots a favor i 16 en contra .

El mateix ple va votar a favor de posar a disposició de l’alcaldia 
els diners necessaris per a pagar les despeses per «continuar y ter-
minar las diversas gestiones realizadas en Madrid con motivo de la 
agregación de Sarriá» .

187  AMCB, Ajuntament de Sarrià, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer 
tom, folis 3-30v .
188  A l’arxiu històric de la Fundación Antonio Maura (Madrid) es conserven dos 
telegrames sobre aquest afer que van arribar a mans del president del Consell 
de Ministres, Antoni Maura (UD 253/19): un de protesta davant les intencions 
de la Lliga, enviat per la Junta Municipal de Barcelona del Partit Republicà Radi-
cal al mateix Antoni Maura, i un altre enviat pels regidors republicans radicals 
de l’Ajuntament de Barcelona al diputat Alejandro Lerroux perquè fes gestions 
davant el Govern espanyol per a aturar la reforma dels districtes electorals de 
Barcelona .
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preciós per a reaccionar . El regidor Estrada va proposar suspendre 
les relacions amb la comissió mixta que s’havia format amb Barce-
lona per la seva inutilitat .

No sabem del cert si Cambó va acabar rebent també la comissió 
que es va desplaçar a Madrid (si bé s’havia compromès a fer-ho, 
el que és segur és que, sigui com sigui, li va arribar a les mans el 
projecte d’Estatut municipal) . L’alcalde de Sarrià ja havia tingut una 
reunió amb ell molt abans, deduïm que potser el mes de desembre, 
i que havia estat Cambó mateix el que havia proposat que se li 
presentessin unes bases d’autonomia municipal, que estudiaria . Al 
mateix ple del 16 de gener Rafael Batlle ho va explicar i va donar 
el seu parer entorn dels projectes de bases presentats fins en aquell 
moment: 

La Presidencia, contestando a los señores que han hecho uso de 
la palabra, manifiesta que visitó al señor Cambó y este le dijo 
que redactaran las bases, que se las presentaran, él las estudia-
ría procurando armonizar los intereses de todos; que en cuanto 
a las bases del señor Comas Argemí las cree aceptables en 
alguno de sus puntos, si bien en otros están en contradicción 
con la Ley Municipal y la Ley Electoral vigentes; que las confec-
cionadas por el señor Huguet vecino y exalcalde de este pueblo, 
persona inteligente en materia de administración y conocedor 
como el que más de las necesidades de este pueblo por su gran 
experiencia, las cree muy pero muy aceptables, más si se tiene 
en cuenta que han sido estudiadas por la Junta Consultiva y 
además alguno de sus puntos estudiados también por el Ayun-
tamiento de Barcelona; por tanto cree que podrían recopilarse 
a las del señor Huguet las bases que fueron aceptables del 
señor Comas Argemí, y una vez aprobadas por el Ayuntamiento 
llevarlas a Madrid para gestionar por todo los medios posibles 
su aprobación . 

Torné i la Junta de Defensa pensaven tot el contrari: eren parti-
daris del document de Comas d’Argemir, i el mateix Torné, 
juntament amb els regidors Baró i Escursell, van intentar en aquell 
ple que l’Ajuntament l’aprovés i avalés . Les aportacions d’Huguet 
serien complementàries al document de Comas d’Argemir . Final-
ment, però, s’arribà a una transacció:

La comissió que finalment va viatjar a Madrid a veure els minis-
tres el dia 8 era composta per representants de la Junta de Defensa 
de Sarrià, encapçalats pel Dr . Turell, juntament amb el regidor 
Jacint Torné, que hi va anar en nom propi, i d’alguns altres regi-
dors . No es va tractar, en cap cas, d’una comissió oficial de 
l’Ajuntament . Tenien per objectiu registrar en els ministeris de la 
Governació i d’Hisenda les bases d’unió de Sarrià amb Barcelona, 
o Estatut municipal que havia redactat Santiago Comas d’Argemir, 
que determinaven el restabliment d’un consell municipal a Sarrià, 
el qual enviaria representants a l’Ajuntament de Barcelona, i l’apli-
cació a Sarrià dels substituts de l’impost de consums, gradualment .191 
La comissió va ser rebuda pel ministre de la Governació, al qual 
van poder lliurar en mà el projecte de bases . Segons va explicar 
Torné al ple municipal del 16 de gener,192 van poder ensenyar al 
ministre de la Governació un mapa topogràfic de Barcelona per a 
fer-li veure com era d’incongruent annexar Sarrià al districte VII en 
lloc de fer-ho al VIII .193 I el ministre es va comprometre a estudiar 
les bases que li presentaren . Al mateix ple el regidor Antoni Turell 
va demanar «que las bases que se formulen sean ratificadas y apro-
badas por el Consistorio y suscritas además si es posible por el 
vecindario para que se vea que las mismas son la opinión general de 
la población», la qual cosa ve a corroborar una vegada més la 
desunió dins l’Ajuntament: la comissió de Sarrià que havia viatjat a 
Madrid havia presentat al ministre un document de bases que no 
tenia encara el vistiplau del ple municipal . Al mateix ple, els regi-
dors més radicalment antiagregacionistes es van queixar de la 
lentitud en la resposta de l’Ajuntament de Sarrià davant el Reial 
decret (presentació d’un recurs, gestions directes davant altes ins-
tàncies de Madrid…) i es lamentaven que s’havia perdut un temps 

191  Sarrià, 10 de febrer de 1924, p . 206 . El document contenia 17 bases .
192  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 52v-55v . Al mateix ple el tinent d’alcalde Desideri Canals va presentar la 
dimissió . No s’expliquen les raons . Però en realitat no es devia fer efectiva 
perquè continuà formant part del consistori fins al darrer dia . A més d’un ple-
posterior Torné reclamà que l’Ajuntament li pagués les despeses que havia fet a 
Madrid .
193  Malgrat tots els esforços, de res no va servir . Com hem vist, el 12 de gener, 
una vegada la comissió de Sarrià ja havia tornat a casa, una reial ordre del Minis-
teri de la Governació sancionava l’agregació de Sarrià al districte VII .
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i altres persones que donaven suport a la Junta de Defensa . Aquesta 
entitat, davant el fet inevitable que els electors de Sarrià votarien 
juntament amb els del districte VII de Barcelona, va promoure una 
candidatura de protesta que volia que es transformés també en una 
demostració de força del moviment antiagregacionista, en un vot 
plebiscitari . S’han conservat dos fulls volanders electorals en què 
es demanava el vot per a aquesta candidatura,196 de nom Autono-
mia Municipal de Sarrià, que presentà dos candidats (es disputaven 
tres actes de regidor en el districte VII; cada elector podia triar com 
a màxim dos candidats, i així es garantia un lloc per a la minoria) . 
Els dos candidats eren Josep Maria Pascual de Fontcuberta (profes-
sor de la Universitat de Barcelona i advocat) i Francesc Bonet 
Ferrer (comerciant i publicista), que hem vist que havien estat 
oradors en diversos mítings antiagregacionistes . En els fulls volan-
ders s’insisteix que el vot a aquests candidats no és un vot 
malaguanyat sinó una demostració de la voluntat dels sarrianencs . 
En un full volander imprès per la Junta de Defensa i que es va fer 
córrer el 4 de febrer per Sarrià, és a dir, la vigília de les eleccions, 
es diu això:

Moltes són les candidatures que demanen els vots dels patriotes 
sarrianencs, però no podem votar ni als enemics de l’ordre i la 
justícia, ni als que han cooperat al assessinat del poble de Sarrià .

(…)

Votant aquesta candidatura i fent-la votar defensareu al poble, 
els seus drets atropellats i la seva independència .

Davant aquesta candidatura la Lliga Regionalista també va jugar 
les seves cartes . I va confegir una candidatura per al districte VII 
conjuntament amb la Comunió Tradicionalista i la Federació 
Monàrquica Autonomista . Estava integrada per dos candidats: el 
sarrianenc i militant de la Lliga Gonçal Daura Piera, i Enric Anglada 
Conejos, de la Federació Monàrquica Autonomista . En els dies 
previs a l’elecció també es va distribuir per Sarrià un full volander 
en què es demanava el vot per a aquests candidats .197 En el text 

196  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-723 (1 de febrer) i 725 (4 de febrer), àlbum 15 .
197  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-721, àlbum 15 .

(…) se acuerda que las bases del señor Comas Argemí y las 
confeccionadas por el señor Huguet se recopilen a cuyo efecto 
se reunirá el Ayuntamiento en sesión extraordinaria para su 
discusión y aprobación y que la comisión a que hace referencia 
el extremo 3º sea integrada por los concejales señores Escursell 
y Torné y dos individuos de la Junta de Defensa propuestos por 
dichos señores para que la integren y sean designados en 
debida forma por dicha Junta imprimiéndose y repartiéndose 
las bases que se aprueben por todo el vecindario .

Les eleccions municipals del 5 de febrer de 1922

El 5 de febrer estaven previstes noves eleccions municipals a la 
ciutat de Barcelona . Seria el primer cop que ja no se celebrarien a 
Sarrià per haver desaparegut com a municipi independent . Els seus 
electors ho farien enquadrats en el districte VII de Barcelona . Però 
la llei preveia que en aquests casos d’agregació, en el següent 
bienni, un representant (un regidor) de l’antic Ajuntament suprimit 
passés a formar part del nou ple municipal . Això va comportar que 
un dels regidors de l’Ajuntament de Barcelona va haver de cessar 
per a fer lloc a la nova incorporació . 

Al ple de l’Ajuntament de Barcelona del 23 de gener es va esco-
llir per sorteig, entre els regidors que havien obtingut acta en les 
eleccions de 1920, qui faria baixa per fer lloc al regidor de Sarrià 
que s’incorporaria, seguint l’esmentat Reial decret del Ministeri de 
la Governació del 12 de gener, que així ho establia . El regidor 
designat va ser Josep Maria Puig Corominas (Lliga Regionalista) .194  

El mateix sorteig va fer l’Ajuntament de Sarrià, al seu ple del 30 
de gener, entre els set regidors que havien estat escollits el 1920 i 
que tenien dret a continuar com a regidors un bienni més . Resultà 
elegit Rafael Batlle Miquelerena, és a dir, l’alcalde, que a l’abril 
s’integrà al ple de l’Ajuntament de Barcelona .195 

Aquestes eleccions de 1922 tenen un gran interès perquè certi-
fiquen del tot la divergència d’estratègies entre els regidors, 
militants i electors més propers a la Lliga Regionalista i els regidors 

194  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, folis 109-126v .
195  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 60v-62 .
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Gonçal Daura justifica haver acceptat presentar-se per a aquesta 
candidatura en el context de conflicte per l’agregació de Sarrià a 
Barcelona: 

(…) l’agregació és un fet i encara que tots devem persistir en la 
protesta, que perduri anys i anys en la nostra ànima la dolor per 
la pèrdua de la nostra personalitat, hem de treure del fet dolo-
rós les millors conseqüències . La llei designa un regidor de 
Sarrià per a formar part de l’Ajuntament de Barcelona; aquest, 
sigui el que vulgui, es veurà isolat entre’ls grups polítics de la 
Corporació i la seva tasca no serà pas fàcil . Un representant de 
Sarrià, formant part de la majoria que governarà la ciutat, pot 
fer més, molt més, pels interessos materials de la nostra vila .

Al mateix temps, les tres agrupacions aliades i especialment la 
Lliga Regionalista, m’han promès la col·laboració dels seus 
homes per a que, tant en els afers de caràcter municipal, com 
serà la nova organització de districtes, com en els d’ordre polí-
tic, com la reforma de la legislació municipal, Sarrià i els altres 
pobles agregats a Barcelona puguin recobrar, dintre d’un Esta-
tut municipal més perfecte, la seva fesomia espiritual, feta pels 
segles, i la major autonomia en tots els afers de la ciutat .

Despullat de passions que naturalment ha engendrat el fet de 
l’agregació, crec servir millor al meu poble acceptant, en tals 
condicions, un lloc a l’Ajuntament de Barcelona, que no esborra 
la protesta, ni minva la dolor, que seguint fent una campanya de 
xorca abstenció . 

Pel que es diu en aquest full volander, una part del moviment 
antiagregacionista havia optat per promoure l’abstenció com a 
mostra de disconformitat o descontentament (i, en canvi, des de la 
Junta de Defensa s’havia optat per presentar una candidatura) .

Els resultats electorals del 5 de febrer per a la candidatura Auto-
nomia Municipal de Sarrià foren aquests:198 Francesc Bonet, 203 
vots; Josep Maria Pascual, 118 vots . Cap dels dos resultà escollit . Els 
candidats de la candidatura patrocinada per la Lliga al mateix dis-
tricte van treure el resultat següent: Gonçal Daura, 3 .400 vots; Enric 
Anglada, 3 .446, vots, amb els quals aquest va sortir escollit regidor . 

198  Les eleccions legislatives i municipals a Barcelona…, Barcelona, 1989, p . 124 
i 126 . Aquesta publicació conté un error a l’hora d’escriure el nom de Gonçal 
Daura Piera: s’hi refereix com a «Gonçal Roura Riera» .

Full volander de propaganda electoral per a les eleccions municipals de 
Barcelona del 5 de febrer de 1922 . Candidatura Autonomia Municipal de 
Sarrià . AHCB
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Resolució de qüestions lligades a la desaparició de 
Sarrià com a municipi

En els darrers plens municipals l’Ajuntament de Sarrià va deixar de 
banda, en bona part, la lluita per evitar l’agregació, que la immensa 
majoria de regidors ja devien considerar del tot inevitable, i el ple 
es va centrar a tancar alguns temes vinculats a la desaparició del 
municipi . Ja hem vist que s’acceleraren els permisos d’obra; però 
més enllà d’això també es van prendre algunes altres decisions 
d’importància .

Una d’aquestes decisions va ser fer donació a la parròquia de 
Sant Vicenç de Sarrià de tots els objectes litúrgics propietat de 
l’Ajuntament i que els regidors empraven en les festivitats religio-
ses en què assistien als oficis . La proposta va ser del regidor Jacint 
Torné . El 18 de març de 1922 el regidor Joan Lloret va fer saber a 
l’alcalde que en virtut d’un acord de l’Ajuntament de Sarrià del 25 
de gener la Comissió de Governació havia determinat que es fes 
lliurament al rector de Sant Vicenç de Sarrià d’una sèrie d’objectes 
que els regidors utilitzaven en les festivitats litúrgiques a l’església 
parroquial, amb l’objectiu que, desaparegut l’Ajuntament, passessin 
a estar sota custòdia i en propietat de la parròquia per garantir-ne 
la conservació . Eren els següents: un pendó eucarístic, una catifa 
de la longitud de la nau central, una catifa vermella corresponent 
al banc oficial del presbiteri, els coixins i els domassos del mateix 
banc, i un prestatge per a guardar els barrets .200 El ple del 20 de 
març ho va ratificar .

Al ple del 13 de febrer, a proposició dels regidors Torné, Lloret 
i Escursell, s’aprovà per unanimitat i sense discussió l’allargament 
de la concessió per deu anys de les parades del mercat municipal 
als seus arrendataris en aquell moment . A aquells paradistes que 
feia dos anys que estaven en possessió interina de la parada, se’ls 
la concedia definitivament .201

Una altra de les qüestions a resoldre abans de l’1 d’abril era el 
canvi del nomenclàtor dels vials públics de Sarrià que es trobessin 
repetits en el nomenclàtor de la ciutat de Barcelona, per evitar 

200  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 55, Administració General, 1920-1922 .
201  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 64v-66v .

Els altres dos candidats elegits en el districte eren integrants de la 
candidatura del Partit Republicà Radical, que va guanyar les elecci-
ons en aquella circumscripció (tots dos van tenir més vots que 
Daura i Anglada) . Probablement els vots que van anar a parar a 
Bonet i Pascual van ser decisius perquè Daura no fos escollit com 
a tercer candidat més votat del districte (hauria tingut més vots que 
Anglada) . Tenint present que els electors només podien escollir 
dos candidats d’entre tots els presentats, la candidatura a la qual 
donava suport la Junta de Defensa va fracassar en mobilitzar només 
uns 200 electors . 

El recurs davant el Tribunal Suprem

Gairebé a la ratlla dels 90 dies hàbils que tenia l’Ajuntament de 
Sarrià per a interposar un recurs contenciós administratiu al Tribu-
nal Suprem contra el Reial decret de 4 de novembre, al ple 
municipal del 25 de gener s’informà que s’havia rebut un dictamen 
dels lletrats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid Ángel 
Ossorio Gallardo199 i José de Domingo, els quals estimaven proce-
dent interposar el contenciós administratiu . El ple va aprovar que 
es tirés endavant i va designar Ángel Ossorio Gallardo perquè 
portés la representació de l’Ajuntament . 

Desconeixem exactament quina era la relació o vincle d’Ossorio 
Gallardo amb Sarrià i el seu consistori . Segurament es devia forjar 
durant el seu pas pel Govern Civil de Barcelona (1907-1909) . 

199  AMDSG, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, folis 55v-60v . Ossorio 
era un reconegut jurista, diputat conservador a Corts, exgovernador civil de 
Barcelona i exministre de Foment . Va ser el defensor de Lluís Companys durant 
el seu procés després dels Fets d’Octubre . Catalanòfil . Més informació sobre 
aquest recurs a AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 
1 .1 .2 ., 1839-1921 (document de 7 de febrer de 1922) .
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Dels Vergós; Mayor y Prim: Major de Sarriá; Mas: Gósol; Montu-
riol: Monterols; Montserrat: Ferran de Segarra; Monjas: Sor 
Sobirana d’Olzet; P . de la Constitución: plassa del Consell de la 
Vila; Plaza León XIII: Plassa de Benet XV; Plaza de San Vicente: 
Plassa de Sant Vicenç de Sarrià; Paz: Duquessa d’Orleans; Pi y 
Margall: Oriol Martí; Pons: Pons y Serra; Plaza Funicular: Plassa 
d’en Pep Ventura; Rectoria: Segramental; Roca: Ferrer Bassa; 
Santa Teresa: Bernat Caballer; Santa Madrona: Beata Magdalena 
Barat; Santa Eulalia: Nou de Santa Eulàlia; Santa Rosa: Cardenal 
Vives i Tutó; San Carlos: D’Ortons; San Antonio: Dels Paletes; 
San Vicente: Dels Empresaris; San Francisco: Clos de Sant Fran-
cesc; San Juan: Dolors Monserdà; San Mariano: Oriol Mestres; 
San Rafael: Bona Salut; San Miquel: Pere Miquel de Sarrià; San 
Benito: Tradició; San Salvador: Nicolau Travé; San Pedro Mártir: 
Mont d’Orsà; Solidaridad: De la Ginesta; Santa Ana: Arquitecte 
Martorell; Siglo XX: Vidal i Quadras; Tibidado: Les Alberes; 
Virgen del Rosario: Verge del Roser; Vilana: Notari Vilana .

Al darrer ple, el 27 de març, es van acabar d’aprovar o enllestir 
alguns altres punts que calia resoldre amb urgència .204 Entre altres, 
es va decidir, finalment, pagar al regidor Jacint Torné 2 .000 pesse-
tes per les despeses que havia tingut arran del seu viatge a Madrid 
formant part de la comissió que va fer gestions en relació amb 
l’agregació de Sarrià . També pagar a Santiago Comas d’Argemir la 
factura presentada dels seus honoraris en relació amb la redacció 
de l’Estatut municipal de Sarrià, fins a un topall de 1 .500 pessetes, 
i finalment, i a proposta del regidor Canals, aprovar la minuta dels 
honoraris que havia presentat Jesús Jacinto Sánchez-Diezma en 
relació amb els seus treballs sobre l’agregació, que pujaven a 500 
pessetes . 

Així mateix, a proposta de la Comissió de Governació, es va 
decidir que la biblioteca instal·lada als baixos de les Cases Consis-
torials, que s’havia format per donacions dels veïns i que feia anys 
que no complia amb el servei que calia, fos traslladada juntament 
amb el mobiliari a la seu o local de l’Obra Social de Sarrià, que ho 
havia sol·licitat . 

204  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 77-82 .

confusions . També va ser un tema en el qual el regidor Jacint Torné 
va insistir en els darrers plens . Perquè ell estava capficat a aprofitar 
el moment perquè la plaça de la Constitució (avui del Consell de la 
Vila) passés a dir-se plaça de Visca Sarrià! i, encara amb més inten-
cionalitat política, perquè els carrers Major i Prim passessin a dir-se 
carrer de Martínez Anido, el militar governador civil de Barcelona, 
on portava endavant una política repressiva molt dura, inclosa 
l’aplicació de la llei de fugues .202 Els seus companys de consistori 
mai no li van acceptar aquestes dues propostes . També volia que el 
carrer de Sant Francesc es passés a dir carrer del Clos . 

Finalment, al ple del 20 de març, el penúltim de Sarrià, es va 
aprovar la nova nomenclatura dels vials de Sarrià, sense cap rastre 
de Martínez Anido . Es va fer de comú acord amb Barcelona . La 
cosa va quedar així (s’aprofità per a catalanitzar-los):203

Este cambio de denominación es el siguiente, siendo el primer 
nombre el antiguo y el segundo el nuevo . Anselmo Clavé: d’en 
Joan Sardà; Albareda: de D’ Sor Eulalia Anzizu; Amistad: D’en 
Miret i Sans; Agregación: Del Taga; Avenida Canigó: abadesa 
Çaportella; Buena Vista: del Bon Repòs; Buenos Aires: Verge de 
Núria; Balmes: Baderrida; Barcelona: Arrieta; Badia: Sarrià Vell; 
Capuchinos Cataluña: Capuxins del Desert; camí de la Costa: 
dressera de Vallvidrera; Cruz y San José: Esplugas; Concepción: 
D’en Feu; Campmany: Col·legi Màxim; Castells: Adolf Blanc; 
Comercio: Bernat de Sarrià; Doctor Robert: en Pere Joan de 
Sarrià; Estació: Orri; Estrella: De la Fleca; Estudios: les Becero-
les; Escuelas Pías e Industria: Escoles Pies; Federico Soler: 
Ubach i Vinyeta; Gironella Baja: Romaní i Puigdengoles; Infanta: 
Martorell i Peña; Infantes: Gresolet; Iglesia: Rector Voltà; Liber-
tad y Piquet: Jaime Piquet; Letamendi: Dels Jurats; Llobregat: 

202  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 62v-64v; i AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 
1 .1 .2, 1839-1921 (ple i carta de 6 de febrer) . Martínez Anido va ser destituït 
l’octubre de 1922 i el veurem més endavant amb els càrrecs de subsecretari i 
ministre de la Governació amb Primo de Rivera, i de ministre de Franco durant 
la Guerra Civil .
203  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 72-77 . Per a aquest canvi de noms, vegeu POrtavella, Jesús. Els carrers de 
Barcelona: Sarrià . Barcelona: Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Arxiu Administra-
tiu, 2008, p . 17-18; i també BrOtOns, Ròmul . La ciutat moderna. Barcelona 
1921-1930. Barcelona: Albertí Editor - Ajuntament de Barcelona, 2018, p . 28-29 .
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la unificació fiscal de Barcelona i Sarrià, sense cap escletxa, en 
algun cas amb algun període de transició . La Reial ordre prenia 
partit per la posició de l’Ajuntament de Barcelona . En el preàmbul 
es diu que es dicta arran d’una instància-sol·licitud de l’alcalde de 
Barcelona, de 5 de febrer, i, «resultando que dos contribuyentes de 
Sarriá en representación, según dicen, de los concejales no dimi-
tentes y de la Junta de Defensa de dicho poblado,207 acude también 
por instancia ante este Ministerio en súplica de que por lo que 
respeta su jurisdicción se resuelva en conformidad con unes bases 
que acompañan sobre los incidentes que pueda motivar el citado 
Real Decreto de agregación . Resultando que en las expresadas 
bases partiendo de la formación de una Junta Administrativa que 
se denominará “Consejo de Sarriá” continuadora de la personalidad 
administrativa del suprimido Ayuntamiento de Sarriá, se determi-
nan entre otros extremos que serán de inmediata aplicación todos 
los gravámenes y arbitrios sustitutivos del Impuesto de Consu-
mos208 (…)», el ministre va determinar el següent:209

• La unificació de les quotes de la contribució industrial s’ha de 
fer per vigèsimes parts segons es va disposar en el Reial decret 
de 9 d’abril de 1912: s’augmentarà cada any, a les quotes asse-
nyalades actualment al municipi de Sant Vicenç de Sarrià, la 
vigèsima part de la diferència entre aquestes i les que estan 
assignades a Barcelona, fins a la seva unificació .

• Són d’aplicació al terme municipal de Sarrià, a partir de l’1 
d’abril de 1922, les disposicions referents a la supressió de l’im-
post de consums de la mateixa manera que l’Ajuntament de 
Barcelona, el qual per la seva part queda obligat a pagar a la 

207  Notem que no es reconeix cap representació oficial o representativitat a la 
comissió de Sarrià que va presentar la proposta de bases al Ministeri d’Hisenda, 
es parla simplement de «dos contribuyentes» d’un «poblado» que s’atorguen la 
representació dels regidors i de la Junta de Defensa . Pel to, podem concloure 
que les gestions davant el Ministeri d’Hisenda van ser un fracàs . 
208  Com veurem més endavant, això no era ben bé així . És una interpretació 
d’una part de les bases presentades per justificar la Reial ordre .
209  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, caixa 19, Administració General, 1 .1 .2, 1839-
1921; AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, folis 227v-228v 
(22 de febrer de 1922); AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer 
tom, folis 345-400v, i segueix en el tom segon de 1922, folis 1-12v (15 i 16 de 
març de 1922) .

També gairebé en el darrer moment, i a proposta de l’alcalde, 
s’acordà fer un donatiu de 2 .000 pessetes a l’Associació d’Amics 
dels Pobres de Sarrià .

L’Ajuntament de Barcelona va prendre algun determini del 
mateix caire, com ara aprovar que a partir de l’1 d’abril de 1922 el 
parc de bombers de Lesseps passaria a tenir jurisdicció en l’antic 
terme municipal de Sarrià . Fins llavors Sarrià tenia el seu propi 
servei de bombers, que havia estat un dels orgulls de la vila i prova 
de la bona administració municipal .205 Així mateix, va aprovar que 
el fins aleshores secretari municipal de Sarrià, Ferran Sans Buigas, 
passés a formar part del cos de funcionaris municipals de Barce-
lona amb categoria de cap de negociat, i, a més, se li va concedir 
l’excedència perquè pogués treballar en les oficines de l’Exposició 
Internacional d’Indústries Elèctriques . Finalment, s’acordà que «siga 
aplicándose desde primero del próximo mes de abril el Reglamento 
de Policía Urbana para régimen de la parte montañosa acordado 
por el Ayuntamiento de Sarriá en 24 de octubre de 1907 y apro-
bado por el Gobierno Civil en 20 de julio de 1908» .206

Un nova victòria de l’Ajuntament de Barcelona i la Lliga 
Regionalista

La comissió que va anar a Madrid a principi de gener a exposar la 
proposta d’Estatut municipal de Sarrià tenia l’esperança que Sarrià, 
a través de la constitució d’un consell autònom, successor de l’his-
tòric Ajuntament de Sant Vicenç de Sarrià, conservaria part de la 
seva sobirania fiscal, que és el que al cap i la fi podia garantir una 
autonomia en la seva relació amb Barcelona, que es volia de tipus 
federatiu . Aquest projecte no devia agradar gens a l’Ajuntament de 
Barcelona i tampoc al mateix Cambó, partidaris d’una annexió 
completa . I la seva contesta va ser a través de la Reial ordre del 
Ministeri d’Hisenda del 14 de febrer, que, de fet, venia a ser un 
rebuig a qualsevol estatut municipal per a Sarrià, perquè suposava 

205  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, folis 263-298v, 
27 de febrer de 1922, i Gaceta municipal de Barcelona, 9 de març de 1922 .
206  29 de març de 1922: AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, segon 
tom, folis 108v i 111 .
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carruajes de lujo que son contribuciones directas que los pue-
blos ya anteriormente agregados a Barcelona habían conservado 
con la tarifa que tenían en el año de ser anexionados; y teniendo 
en cuenta finalmente que la aplicación de todos los sustitutos a 
esta población se funda entre otras consideraciones en que así 
lo han solicitado la Junta de Defensa y los concejales no dimi-
tentes de Sarriá,212 que no podían ostentar la representación del 
vecindario ya que ésta exclusivamente corresponde al Ayunta-
miento, acuerda el Consistorio lo siguiente: 

Queda enterado de la indicada R .O . con las siguientes 
salvedades:

1º Que Sarriá tiene derecho al recargo reducido de la Contribu-
ción industrial del trece por ciento y a las actuales tarifas por lo 
que afecta a cédulas personales y carruajes de lujo como se 
reconoció en estos dos últimos particulares a los demás pueblos 
agregados a Barcelona y conforme reconoce claramente el R .D . 
de 4 de noviembre último .

2º Que el Ayuntamiento no ha conferido a nadie su representa-
ción para declarar que estaba conforme con la aplicación a 
Sarriá de todos los sustitutivos y

3º Elevar el presente acuerdo al Excelentísimo señor ministro de 
Hacienda a los efectos consiguientes .

Al ple municipal següent, del 27 de març, el regidor Jacint Torné 
es va queixar de la manipulació de què havien estat objecte per 
part del Ministeri d’Hisenda les persones que havien format la 
comissió que va viatjar a Madrid, amb l’únic propòsit de justificar 
la Reial ordre:213

Terminada la lectura del acta el concejal señor Torné manifiesta 
que se ve en el caso de hacer constar su más enérgica protesta 
contra la declaración que se formula en el R .D . del ministerio de 
Hacienda leída en la sesión anterior relativa a la aplicación de 
los sustitutivos del impuesto de Consumos a esta población con 

212  La comissió de Sarrià que va viatjar a Madrid el gener, que no era una comis-
sió oficial, en les propostes de la qual el Ministeri d’Hisenda es justifica per a 
dictar la Reial ordre, sens dubte fent una interpretació esbiaixada o manipulada 
del que la comissió va presentar i representava .
213  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 77-82 .

Hisenda pública fins a l’1 d’abril de 1924 «el encabezamiento» o 
quota de consums corresponent a l’antic Ajuntament de Sarrià . 
Pujava a 23 .390,95 pessetes . El Reial decret de 18 de setembre 
de 1920 ja obligava a la supressió de l’impost de consums a 
Sarrià el 1924 .

A més, amb autorització del Ministeri de la Governació, i per 
reblar el clau, l’Ajuntament de Barcelona va procedir a refondre en 
el seu pressupost de 1921-1922 el pressupost d’ingressos i despe-
ses de l’Ajuntament de Sarrià . S’aprovà, al ple del 20 març de 1922, 
amb els vots en contra del baró de Viver (UMN) i del regidor Bolós 
(tradicionalista) . L’acord establia també que es continuarien apli-
cant durant els anys 1922-1923, en l’antic terme de Sarrià, les 
mateixes tarifes d’arbitris de mercat, cementiri, llicències d’obres i 
escorxador establertes en el pressupost de Sarrià de 1921-1922 .210 
Però afegia:

Para los demás ingresos y de conformidad con la R .O . del Minis-
terio de Hacienda, comunicada en 17 de febrero pasado 
próximo, se aplicarán las tarifas de Barcelona y las reglas de 
recaudación vigentes . 

La Reial ordre del Ministeri d’Hisenda va caure molt malament 
a l’Ajuntament de Sarrià perquè venia a rebutjar la proposta que 
s’havia presentat als ministeris de la Governació i Hisenda en el 
viatge a Madrid del mes de gener . Al ple del 20 de març de 1922 es 
va llegir l’esmentada Reial ordre i acte seguit es va aprovar l’acord 
següent:211

Vistos los términos de la transcrita R .O . y teniendo en cuenta 
que en ella no se reconoce en favor de Sarriá el derecho a pagar 
como recargo de la Contribución industrial el trece por ciento 
en lugar del treinta y dos por ciento que determina la ley de 12 
de junio de 1911; que no se reconoce tampoco el derecho a 
tarifa reducida por lo que afecta a cédulas personales y 

210  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, primer tom, folis 227-262v; 
AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, segon tom, folis 13-60v .
211  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 72-77 .
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Un cop constituïa, els seus impulsors van adreçar una carta a 
l’Ajuntament de Sarrià, que aquell mateix dia a la tarda es reunia 
en ple per darrera vegada, en la qual saludaven l’Ajuntament i 
manifestaven que estava «dispuesta a continuar al frente de la 
defensa de los intereses de la población en todo aquello en que 
quedaran huérfanos a consecuencia de desaparecer el día 1º del 
próximo abril su representación legal» . La carta es va llegir en veu 
alta durant el ple .

Efectivament, cap a tres quarts de set de la tarda tenia lloc al 
saló de plens de l’Ajuntament de Sarrià el darrer ple municipal de 
la història de la vila sota la presidència de l’alcalde Rafael Batlle i 
amb l’assistència dels regidors Beltran, Lloret, Canals, Turell, Escur-
sell, Juanet, Torné, Cugat, Carbonell, Estrada i Creus, i el secretari 
titular, Ferran Sans Buigas, que des del febrer havia reprès l’exer-
cici del seu càrrec .215 Al final del ple, i davant el fet que s’estava a 
punt de concloure el darrer de tots, es va fer un agraïment als 
empleats municipals, al rector Dr . Bassas, al jutge municipal Joan 
Magret i al secretari del jutjat Antoni Vilalta (res no es diu del 
secretari municipal) . I just abans de donar per acabat el ple, el 
primer tinent d’alcalde Desideri Canals va prendre la paraula nova-
ment i s’adreçà al públic i els seus companys de consistori i els va 
proposar aprovar un darrer acord . En l’acta es recull d’aquesta 
manera:

 

(…) manifiesta al Consistorio que este momento solemne en 
que la Corporación municipal va a dar por terminada la misión 
que durante siglos ha venido desempeñando, entiende que con 
la mayor sobriedad posible, al efecto que lo declarado tenga la 
mayor trascendencia posible, debe ésta hacer dos declaraciones 
de carácter fundamental:

Es la primera de ellas la completa reiteración de su disconfor-
midad y protesta con el R . D . de fecha 4 de noviembre último, 
decretando la agregación de Sarriá a Barcelona, protesta que, al 
ser renovada en las postrimerías de la actuación oficial del 
pueblo de Sarriá, es mucho más intensa y mucho más sentida si 
cabe que cuando fue promulgado el indicado R . D .

215  AMDSG, Ajuntament de Sarrià, Llibres d’actes del ple municipal, volum 48, 
folis 77-82 .

cuya aplicación se dice que está conforme la titulada Junta de 
Defensa y concejales no dimitentes de Sarriá . 

Dice el señor Torné que él formó parte de la Comisión que fue 
a Madrid a entregar el proyecto de Estatuto municipal en que se 
hace esta declaración pero que tal declaración se hacía para el 
caso en que la integridad del Estatuto fuese aceptada pero en 
manera alguna con la sola aceptación de este particular .

Termina manifestando el señor Torné que como quiera que ni 
él ni la Junta de Defensa ni los restantes llamados concejales no 
dimitentes están conformes con la declaración ministerial que 
ha mencionado, por ello es que a los efectos sucesivos formula 
esta protesta .

Inscripció de l’Associació Sarrià i últim ple de 
l’Ajuntament de Sarrià

El 27 de març s’esdevingueren dos fets rellevants, tots dos perfecta-
ment relacionats . Aquell dia s’inscrivia en el registre d’associacions 
del Govern Civil de Barcelona l’Associació Sarrià, que va fer constar 
que el seu domicili era al carrer Major de Sarrià núm . 20 (seu de 
l’Obra Social) .214 Es tractava d’una associació directament succes-
sora de la Junta de Defensa . Les mateixes persones hi seran al 
capdavant amb els mateixos anhels de recuperar l’autonomia muni-
cipal de Sarrià malgrat l’agregació . La raó de la seva constitució o 
fundació precisament aquest dia, quatre dies abans de la desapari-
ció del municipi de Sarrià, va ser la necessitat dels seus 
components de trobar una empara legal que els permetés continuar 
lluitant per desfer o almenys minorar en part allò que disposà el 
Reial decret de 4 de novembre després de la desaparició del muni-
cipi de Sarrià . Calia erigir-se en interlocutor dels veïns de Sarrià 
davant el Govern espanyol en cas de noves negociacions o iniciati-
ves . L’Associació Sarrià editaria el periòdic Sarrià, que esdevindria 
el seu portaveu . La inscripció en el registre, de la qual no s’ha con-
servat l’expedient, imaginem que es devia fer el matí d’aquell dia .

214  Arxiu General de la Subdelegació del Govern espanyol a Catalunya (antic 
arxiu del Govern Civil de Barcelona); sOlà, Pere . Història de l’associacionisme 
català contemporani: Barcelona i comarques de la seva demarcació 1874-1966 . 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1993, p . 162 .
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Es la segunda de ellas la esperanza de que esta personalidad 
perdida, sino totalmente, cuando menos en parte, será reco-
brada el día en que la propia ciudad de Barcelona y los poderes 
públicos se convenzan de que hay que modificar radicalmente 
la organización municipal de la misma a base de restablecer la 
antigua personalidad de los diversos municipios que la 
integran .

Dice el señor Canals que estas dos declaraciones no implican 
odio para nadie, sino que están inspiradas en un sentimiento de 
amor incluido para la ciudad que nos absorbe, para la cual 
como única venganza, si es que esta palabra puede emplearse, 
solo hay que desear que pueda lograr aquella buena administra-
ción que anhelan y desean sus propios convecinos .

Termina el señor Canals proponiendo acuerde el Consistorio 
que a manera de acto de última voluntad apruebe las manifes-
taciones que acaba de formular y declare asimismo haber visto 
con satisfacción la constitución de la Asociación de Sarriá 
deseando que sea una continuadora de la defensa de los intere-
ses de la localidad .

La propuesta del señor Canals es aprobada por aclamación con-
tinuada con un grito de ¡Viva la autonomía municipal de Sarriá!

El divendres 31 de març de 1922, el dia abans de l’agregació, es 
va celebrar al menjador de l’hotel Buenos Aires de Vallvidrera, pro-
pietat de la família Juanet, un banquet d’homenatge a l’alcalde 
Rafael Batlle i de comiat dels regidors, al qual assistiren tots els 
treballadors municipals .216 

 

216  Vegeu Mañé, Antoni; rOGer, Gerard . Sarrià abans de l’annexió, 1863-1921, 
2011; Mestre i caMPí, Jesús; POves ruiz-navarrO, Amèlia . L’Abans. Barcelona. 
Vila de Sarrià. Recull gràfic 1874-1975, 2013, p . 411 . La notícia del dinar i una 
fotografia de l’acte es van publicar al diari El Día Gráfico el 5 d’abril .

Dinar d’homenatge a l’alcalde Rafael Batlle amb motiu del comiat de 
l’Ajuntament de Sarrià . Hi va assistir tot el consistori i els treballadors 
municipals . Restaurant de l’hotel Buenos Aires de Vallvidrera, 31 de març 
de 1922 . Autoria: Foto Ferran . Arxiu del Centre Excursionista Els Blaus
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EL FINAL DE LA LLUITA PER L’AUTONOMIA

L’1 d’abril de 1922 va començar una altra etapa de la història de 
Sarrià . En aquest capítol ens centrarem únicament en les vicissituds 
de l’Associació Sarrià en el seu intent (que va ser el darrer) de fer 
reviure l’autonomia municipal de Sarrià, amb el benentès que ja 
llavors fins i tot els més abrandats entre els antiagregacionistes 
consideraven irreversible la integració de Sarrià al municipi de 
Barcelona . L’objectiu ara era un altre: aconseguir que fos reconegut 
a Sarrià un estatus diferent dins la ciutat de Barcelona per a evitar 
el que havia passat en els altres pobles del Pla, una simple annexió .

L’Associació Sarrià, que com hem dit tindrà com a portaveu el 
setmanari Sarrià, molt crític amb serveis municipals sota la nova 
administració, va veure arribat el moment propici per a aconseguir 
finalment els seus objectius amb el cop d’estat del general Primo 
de Rivera i l’establiment de la dictadura . Els seus dirigents, propers 
a la Unión Monárquica Nacional i després a la Unión Patriótica, van 
poder fer arribar les seves propostes directament al president del 
Directori Militar . El nou Ajuntament de Barcelona, constituït l’octu-
bre de 1923, nomenat a dit pel governador civil i sota la presidència 
primer del coronel Fernando Álvarez de la Campa i després del 
baró de Viver, però, va frenar també tota iniciativa de concedir 
autonomia municipal a Sarrià malgrat el marge de maniobra que 
permetia l’Estatut municipal o nova Llei municipal que havia pro-
mogut el març de 1924 José Calvo Sotelo des de la Direcció 
d’Administració Local del Ministeri de la Governació . La lluita anti-
agregacionista es va anar esllanguint al llarg dels anys 1926-1927 i 
moriria arrossegada per la caiguda de la dictadura .
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de protesta al balcó . En aquell precís moment es va produir una 
tensa conversa entre l’exregidor tradicionalista jaumí Torné i el 
tinent d’alcalde Plaja, el primer retraient al segon la manera com 
s’havia fet l’agregació, la mala administració de l’Ajuntament de 
Barcelona en els antics pobles annexats, problemes com el barra-
quisme i l’augment dels impostos que Sarrià patiria en el futur 
sense que això suposés millors serveis ni infraestructures . També 
acusà la Mancomunitat de ni de tan sols haver contestat els reque-
riments de l’Ajuntament de Sarrià . En el darrer moment Torné va 
deixar anar aquestes frases:

(…) si avui prenen possessió d’aquest poble en aquesta forma 
tan pacífica, poden donar mercès als senyors regionalistes que 
des del primer moment varen posar la cizanya dintre de 
l’Ajuntament i han dividit el poble; més tinguin la seguretat que 
tan solament m’haguessin secundat uns quants, en lloc de 
rebre’ls així els hauríem rebut a trets .

En comminar Torné a signar l’acta de la presa de possessió s’hi 
va negar i va dir: 

Jo no firmo la mort del meu poble . 

Un cop signada l’acta van entrar al despatx el president de l’As-
sociació Sarrià, l’exalcalde Pere Huguet, i altres membres de la 
junta d’aquesta associació per protestar, i Huguet va llegir en «veu 
forta i enèrgica» aquest text:

No per desafecte a la Ciutat de Barcelona sinó per vivíssim 
amor a l’autonomia municipal de Sarrià, que deu ésser sagrada 
per tots aquells que de debò aimen la Pàtria, en nom de 
l’«Associació Sarrià», aquí representada per les Juntes de Govern 
i Consultiva, i en nom del poble quins sentiments en aquest acte 
interpreto, faig constar, invocant fonamentals principis de justí-
cia, la més enèrgica protesta contra l’agregació que era es porta 
a efecte, despullant a Sarrià dels seus llegítims drets, a fi de que 
mai pugui entendre’s que aquest poble s’ha sotmès de bon grat 
al jou del municipi barceloní, ni, per temps que passi, se’l tingui 
per abdicat de la seva jurídica personalitat .

Constitució del nou Ajuntament de Barcelona i presa de 
possessió de Sarrià

El primer acte de tot aquest període va tenir lloc el dissabte 1 
d’abril . Al matí, passats deu minuts de les deu, va començar la 
sessió constitutiva del nou Ajuntament de Barcelona sorgit de les 
eleccions del mes de febrer . La sessió s’allargà moltes hores i no va 
acabar fins a dos quarts de tres de la tarda .217 Al nou ple de la Lliga 
Regionalista va veure confirmada la seva hegemonia . Fou escollit 
alcalde Ferran Fabra i Puig, marquès d’Alella, de la Federació 
Monàrquica Autonomista, un partit aliat i integrat em les llistes de 
la Lliga . Entre els nous regidors que s’assegueren a la sala de plens 
arran de les eleccions municipals de febrer hi havia Bonaventura 
Plaja Tapis, que fou escollit segon tinent d’alcalde i regidor del 
districte VII . També hi era Rafael Batlle Miquelerena, com a repre-
sentant de l’antic Ajuntament de Sarrià . Batlle va ser assignat a les 
comissions de Foment i Reforma i, com a representant de l’Ajunta-
ment de Barcelona, a la Junta de l’Hospital de Nostra Senyora del 
Sagrat Cor . També va ser escollit vocal de la secció de reclutament 
(quintes) del districte VII, on de moment Sarrià era adscrit, per al 
període 1922-1924 .218 Tal com va quedar el cartipàs municipal, és 
evident que Batlle va passar-hi a tenir una posició subalterna . 

A mitja tarda d’aquell mateix dia Bonaventura Plaja, en nom de 
l’alcalde de Barcelona, i acompanyat d’alguns funcionaris munici-
pals, es va presentar a les Cases Consistorials de Sarrià per 
prendre’n possessió i ser present en l’acte protocol·lari de traspàs 
de competències de l’antic municipi i Ajuntament de Sarrià al de 
Barcelona, que es va fer al despatx de l’alcaldia .219 Allí s’hi van 
viure moments de tensió . També eren dins el despatx el ja regidor 
de Barcelona Rafael Batlle, els exregidors de Sarrià Joan Lloret, 
Antoni Escursell i Jacint Torné, el secretari Ferran Sans Buigas i 
l’arquitecte municipal Arnau Calvet . Des del despatx encara es 
podia veure com onejava la bandera catalana a mitja asta en senyal 

217  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, segon tom, folis 129-140v .
218  Publicat a la Gaceta municipal de Barcelona, 6 d’abril de 1922 .
219  Coneixem aquest moment gràcies a la crònica «Els últims moments del 
poble de Sant Vicents de Sarrià», que es va publicar el 5 d’agost de 1923 al 
número 1 de Sarrià (p . 2-3) . No porta signatura d’autoria .



  175174  SARRIÀ I BARCELONA 1921

y Corominas [regidor que va haver de cessar per fer-li lloc al 
ple] y terminó ofreciéndose al Consistorio .

Al ple de l’Ajuntament de Barcelona del 10 d’abril es va acordar 
autoritzar que l’alcalde designés una representació de l’Ajuntament 
de Barcelona perquè assistís a les cerimònies religioses a l’església 
parroquial de Sant Vicenç de Sarrià dels Dijous i Divendres Sant .221

Primers moments de l’Associació Sarrià i l’aparició del 
periòdic «Sarrià»

Tenim poques notícies sobre l’actuació de l’Associació Sarrià en els 
primers mesos de vida, però és evident que no cessà en la seva 
campanya de protesta i reivindicació (sabem que eren membres de 
la seva comissió de propaganda l’exregidor Torné i el Dr . Turell, 
persones extraordinàriament actives llavors i també en la Junta de 
Defensa anterior) .

Possiblement de l’octubre de 1922 és un full volander amb el 
títol «¡SARRIANENCS!» distribuït amb motiu de la festa major de 
Sarrià d’aquell any .222 És un full antiagregacionista i crític amb 
aquells que es conformaven amb el nou estat de coses . Carrega 
contra els regionalistes o catalanistes («autonomistes», en diu) i es 
queixa que no hi ha hagut les millores promeses . S’afirma que 
Barcelona es va annexionar Sarrià perquè no era un barri pobre . 
Algunes de les frases que conté són aquestes: 

El cas de Sarrià diu com són certs AUTONOMISTES de 
Catalunya .

¿Què hem guanyat amb l’annexió? Impostos, tributs, arbitris, 
l’odiós inquilinat, la plus vàlua (que la cobren de trenta anys 
enrere),223 consums, la contribució industrial augmentada, etc, 
etc . 

221  Gaceta municipal de Barcelona, 13 d’abril de 1922 .
222  AMDSG, caixa 1, Sarrià, Carlisme, Sant Vicenç de Sarrià, Cementiri, Arxiu 
Jové .
223  Calculant l’increment de valor fins a trenta anys abans de l’agregació .

Al primer ple de l’Ajuntament de Barcelona després de la seva 
constitució, el 5 d’abril de 1922, el regidor Joan Josep Rocha, del 
Partit Republicà Radical, va prendre la paraula i, dirigint-se als seus 
companys de consistori, va dir:220 

(…) que no sabía si era reglamentario lo que iba a manifestar, 
aunque su objeto era simplemente salvar una omisión que 
sufrieron el día de la sesión inaugural . Se refirió a la situación 
del Concejal Sr . Batlle Miquelerena, ex alcalde de Sarrià, mani-
festando que lo menos que podía hacerse con él era que, en el 
referido día, se lo hubiera nombrado teniente de alcalde para 
que hubiese podido ejercer jurisdicción en dicho pueblo . Aludió 
a las relaciones políticas del Sr . Batlle con la mayoría y terminó 
indicando que ya que no se le había dado ninguna tenencia por 
lo menos debían todas las minorías ofrecerse a él para aquello 
que pueda redundar en beneficio de Sarriá .

El primer tinent d’alcalde, Enric Maynés, s’afegí:

(…) a las palabras de afecto pronunciadas por el Sr . Rocha a 
favor del Sr . Batlle . Dijo que tal vez se tuvo una desconsidera-
ción con dicho Sr . el día de la sesión inaugural, pero que de 
haberla fue involuntaria, y de todos modos subsanada por el día 
de hoy . Brindó al Sr . Batlle la simpatía de todo el Consistorio y 
especialmente la de la mayoría que dijo veía en él un correligio-
nario más .

Aquestes dues intervencions van obligar Rafael Batlle a prendre 
la paraula: 

El Sr . Batlle Miquelanera agradeció las palabras de afecto que se 
acababan de pronunciar a favor suyo . Indicó que su primer acto 
en este Ayuntamiento había de ser su más enérgica protesta por 
la agregación de Sarriá a Barcelona, aunque había de hacer 
constar que esa protesta se refería más a la forma que se había 
empleado en dicha agregación que al fondo, porque el procedi-
miento empleado, siguió diciendo, no responden a las 
costumbres de una gran ciudad . Dedicó un recuerdo al Sr . Puig 

220  AMCB, Llibre d’Actes del Consell Plenari 1922, segon tom, folis 141-141v .
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Amb unes pessetes, ara repartides en forma de subvencions, 
volen comprar nostres consciències .

El gener de 1923 l’Associació Sarrià va presentar al ministre 
d’Hisenda224 un recurs en què demanava que s’obligués l’Ajunta-
ment de Barcelona a complir les condicions del Reial 
decret d’agregació del 4 de novembre de 1921, «que determinen la 
manera d’aplicar gradualment els impostos a Sarrià i demanant 
també que a dit Ajuntament se l’obligui mitjançant escrupolosa 
liquidació a reintegrar als sarrianencs les quantitats que des del 1r 
d’abril de 1922 se’ls ha exigit i cobrat fora de les esmentades con-
dicions i sens la deguda i reglamentada autorització» .225 Sol·licitaven 
també que l’Ajuntament de Barcelona s’ajustés al que disposaven 
les lleis Municipal i de Comptabilitat . El ministre va respondre per 
telegrama que havia enviat el recurs al delegat d’Hisenda de Barce-
lona i que quan rebés l’informe del delegat, ell (el ministre) 
resoldria . Al final d’agost de 1923 encara no se’n sabia res .

L’1 d’abril de 1923, amb motiu del primer aniversari de l’agrega-
ció, l’Associació Sarrià repartí un full volander en què es reivindicava 
el dret a l’autonomia municipal i molt crític amb l’actuació de 
l’Ajuntament de Barcelona en aquell darrer any .226 L’1 d’agost de 
1923 l’antiga casa de la Vila de Sarrià es convertí en tinença del 
nou districte III, que comprenia els barris de Sarrià, Vallvidrera, 
Santa Creu d’Olorda, Sant Gervasi i les Corts .227 Amb la nova divisió 
de Barcelona en districtes s’havia desfet, doncs, l’agregació de 
Sarrià al districte VII i a Sants .

Aquell mateix agost l’Associació Sarrià va fer públiques les 
bases que volia fer arribar al ministre de la Governació perquè es 
redactés una llei per a l’autonomia de Sarrià dins el municipi de 
Barcelona (probablement molt semblants o derivades de les ja pre-
sentades el gener de 1921) . El 6 d’agost la proposta va ser tramesa 
al ministre de la Governació .228 

224  Llavors ja no era Francesc Cambó (havia dimitit), sinó José Manuel 
Pedregal .
225  Sarrià, núm . 4, 26 d’agost de 1923, p . 30, i núm . 15, 11 de novembre de 
1923 . A l’hemeroteca de l’AHCB, amb còpia a AMDSG .
226  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-760, àlbum 16 .
227  Sarrià, 12 d’agost de 1923 .
228  Sarrià, núm . 9, 30 de setembre de 1923 .

Full volander titulat “¡SARRIANENCS!” que es va distribuir amb motiu de 
la festa major de Sarrià, probablement la d’octubre de 1922 . Era 
antiagregacionista i molt crític amb el nou estat de coses . AMDSG
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«on altra manera no ens podrien comprendre», per demostrar que 
«no ens movem dins el clos d’un migrat esclusivisme» i, finalment, 
per «tribut de cortesia» envers aquelles persones «nascudes en altres 
regions d’Espanya» i que s’han establert a Sarrià o han contribuït a 
embellir-lo .231

Entre les queixes que es recullen en aquest primer exemplar hi 
ha el fet que els sous dels antics empleats de l’Ajuntament de Sarrià 
no s’havien ajustat encara a les categories del funcionariat de Bar-
celona; el cobrament per part de l’Ajuntament de Barcelona en 
l’exercici 1922-1923 dels mateixos arbitris que a la resta de la ciutat, 
tot i allò disposat pel Govern espanyol; i la deixadesa o abandona-
ment dels barris dels Jesuïtes, els Escolapis i Tres Torres . En altres 
números es critica el mal estat de l’arbrat públic, la lentitud en 
executar obres públiques (remodelació de la plaça de Prat de la 
Riba), l’augment de l’impost o arbitri municipal sobre la inspecció 
sanitària de l’habitatge de lloguer, i en general de tots els arbitris 
municipals, mentre s’assisteix a un encariment dels productes de 
primera necessitat; o les mesades endarrerides a metges i altres 
empleats del dispensari municipal . En moltes pàgines és ben 
evident que la línia editorial de Sarrià és molt propera al conser-
vadorisme monàrquic i ferotgement anticatalanista (moltes crítiques 
a la Lliga, especialment a Cambó, a Acció Catalana…) .

El setembre de 1923 l’Associació Sarrià donà a conèixer la pro-
posta de bases que acabava de presentar al ministre de la 
Governació . Coneixem aquest document perquè es va publicar en 
el número 7 del setmanari Sarrià .232 Conté una «Exposición» on es 
relata el procés d’agregació des de la segona meitat del segle xix . 
Es posa en dubte en el seu moment la correcta aplicació dels arti-
cles 7 i 10 de la Llei municipal per a agregar Sarrià a Barcelona . Es 
defensa que Sarrià, en realitat, no ha desaparegut legalment . També 
es diu que no es va valorar que es tractava d’un municipi en ple i 
perfecte funcionament . I que no es va comptar amb el vistiplau del 

231  En el mateix número es publica el text de descàrrec o justificatiu «Porque 
publicamos textos en castellano», on es fa una crítica als catalanistes i 
autonomistes .
232  16 de setembre de 1923, p . 49-52 . Es publica en portada: «Por la autonomía 
de Sarriá . Exposición y bases que la “Asociación Sarriá” presenta al Excmo . Sr . 
Ministro de la Gobernación» .

El dia abans, el 5 d’agost, es publicava el primer número del 
setmanari Sarrià, subtitulat Periòdic defensor de la nostra persona-
litat contra els atacs dels polítics professionals i que portava com a 
lema de capçalera «Volem la federació, no pas l’absorció». Va ser el 
periòdic portaveu de l’Associació Sarrià i una magnífica eina de 
propaganda .229 És clarament el continuador dels postulats d’Auto-
nomia Municipal (i de La Llar) . Rere molts dels seus textos hi hem 
de situar persones com Jacint Torné o el Dr . Turell . Tenia la redac-
ció al carrer Major 20 (seu de l’Obra Social), i en el número del 12 
d’agost es diu que en aquells moments n’era director Brauli 
Solsona, un periodista professional (i d’ideologia molt diferent al 
dels promotors de la publicació) . No sabem si ho va ser posterior-
ment . Periòdic molt reivindicatiu i molt crític amb Rafael Batlle i el 
seu paper a l’Ajuntament (se l’acusa de passiu), ho va ser també 
amb l’antic secretari municipal Sans Buigas, al qual s’acusava de 
ser de la Lliga Regionalista i un entusiasta de l’agregació .230 Un altre 
dels objectius de les seves crítiques va ser el tinent d’alcalde del 
districte Bonaventura Plaja («el virrei de Sarrià») . Conté textos en 
català i castellà; amb el pas dels mesos acabaran essent predomi-
nantment escrits en castellà . Els seus autors utilitzen molts 
pseudònims . És rellevant també, a banda de les notícies polítiques 
o els articles d’opinió, la informació relacionada amb la vida parro-
quial i amb els esports .

A la portada del primer número es publica un text signat per 
l’Associació Sarrià en què es recalca la independència del nou peri-
òdic respecte dels partits polítics i que l’objectiu de l’associació és 
«el reviscolament, en forma federativa, de l’autonomia municipal» 
de Sarrià . Fan saber que tant utilitzaran la llengua catalana, «santa 
llengua que els sarrianencs havem après dels llavis de nostres 
mares», com la llengua castellana, perquè amb ella arribaran allà 

229  És molt significativa la referència negativa als «polítics professionals» que es 
fa a la capçalera, molt pròpia d’aquest moment i bandera que enarborarà també 
el Directori Militar de la dictadura que havia de venir .
230  El tema Sans Buigas és recurrent en molts exemplars de Sarrià . En el del 14 
d’octubre de 1923 (p . 82), es diu quins havien estat els seus càrrecs els darrers 
anys: secretari de l’Ajuntament de Sarrià, advocat assessor de l’Exposició Inter-
nacional d’Indústries Elèctriques i professor de l’Escola de Funcionaris 
d’Administració Local de la Mancomunitat . Se l’acusa d’haver treballat en pro de 
l’agregació des de dins mateix de l’Ajuntament de Sarrià .
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flors amb cintes de la bandera catalana i negra i el lema «Sarrià», a 
manera d’acte de reivindicació de les llibertats de Sarrià .233

Les noves circumstàncies després del cop d’estat de 
Miguel Primo de Rivera

El 13 de setembre de 1923 va tenir lloc el pronunciament del 
general Miguel Primo de Rivera, capità general de Catalunya . El rei 
Alfons XIII acceptà la imposició d’un directori militar i va comen-
çar una dictadura de més de set anys .

El 23 de setembre es publicà el número 8 de Sarrià i, en 
portada, el text editorial «La actualidad nacional», amb el qual el 
periòdic, i amb ell l’Associació Sarrià, es posicionava a favor del 
cop d’estat de Primo de Rivera:

Pero manifestemos nuestra satisfacción porque se ha ido lo que 
se fue hace pocos días, ese régimen del cual es víctima el 
pueblo de Sarriá, un régimen de concupiscencias, de apetitos 
insanos, de inmoralidad y de oprobio que nos ha ahogado, en 
el que ha sido posible el despojo de que hemos sido objeto .

Y hagamos votos para que no vuelva y porque en las alturas 
impere el espíritu de la justicia y de la autoridad estableciendo 
una era de paz, de progreso y de prosperidad para España .

Una nota diu que l’exemplar havia estat sotmès a censura 
militar . A partir d’aquesta data el setmanari passà a ser escrit molt 
majoritàriament en castellà .

L’Associació Sarrià va veure en l’adveniment de la dictadura una 
ocasió única per a, aprofitant el trencament institucional, gua-
nyar-se les noves autoritats per a la seva causa i aconseguir 
l’aprovació de les bases que havien presentat anteriorment al 
ministre de la Governació . El 25 de setembre va tenir lloc una 
reunió de la seva junta en què el Dr . Turell explicà tots els contac-
tes que havia fet amb polítics i en què s’aprovà enviar telegrames 
a les noves autoritats . Se n’enviaren al president de Directori Militar 
(Miguel Primo de Rivera), al nou subsecretari del Ministeri de la 

233  Sarrià, núm . 7, 16 de setembre de 1923 .

poder legislatiu . Es denuncia la mala administració de l’Ajuntament 
de Barcelona després de totes les agregacions, endeutat i sobrepas-
sat de problemes . 

Davant tot aquest panorama, l’Associació Sarrià, «integrada por 
los elementos vitales de la población agregada, estima que sería 
solución de justicia expletiva concorde con los principios pregona-
dos por todos los partidos políticos de España, el establecimiento 
legal de lo que substancialmente expresan estas bases»:

1 . Primera base . Des del primer dia del següent exercici econò-
mic, l’antic terme municipal de Sarrià quedaria annex a Barcelona 
amb el nom de «Districte Autònom de Sarrià», amb caràcter de 
persona jurídica, representat i administrat per un consell de veïns, 
amb l’auxili d’una comissió permanent i unes juntes de zona . El 
president nat del districte autònom seria l’alcalde de Barcelona, 
que n’exerciria el govern polític . L’Ajuntament de Barcelona tindria 
dret a desenvolupar dins el districte els plans d’eixample que tingui 
aprovats i de controlar-ne les obres .

2 . Segona base . El districte autònom es dividiria en sis zones . 

3 . Tercera base . El Consell de Districte estaria format per 15 
membres . Les dones podrien participar en la seva elecció sempre 
que fossin vídues o solteres amb propietats al terme . S’estableixen 
restriccions en les persones que poden ser elegides . Hi hauria un 
«president efectiu» del Consell, tinent d’alcalde de Barcelona . 

Segueixen les altres bases, que atorguen a Sarrià àmplies facul-
tats de govern al Consell i a la Comissió Permanent, i autonomia 
financera . També s’estableixen juntes de zona . Les bases estan 
datades d’agost de 1923 i signades pel president de l’Associació 
Sarrià, Pere Huguet Campañà, el qual prega al ministre de la Gover-
nació que les desenvolupi, millorades segons el seu bon saber, en 
forma de projecte de llei .

Es tracta d’una proposta important, perquè, de fet, en cas que 
s’aprovés, garantiria un govern autònom per a Sarrià amb pocs 
lligams amb Barcelona, una proposta difícilment acceptable per 
aquest darrer ajuntament .

L’11 de setembre de 1923 una representació del diari Sarrià va 
acudir a l’estàtua de Rafael de Casanovas a deixar-hi una corona de 
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significatius . El dia 7 el periòdic es felicita de la suspensió i desti-
tució de l’Ajuntament de Barcelona per part del Directori Militar 
(es va fer amb tots els ajuntaments d’Espanya en virtut d’un reial 
decret de 30 de setembre) i especialment del cessament del tinent 
d’alcalde Bonaventura Plaja . El 14 felicita el nou alcalde nomenat 
pel Directori, el tinent coronel Fernando Álvarez de la Campa (de 
fet, era el segon des del 30 de setembre) .238 I, finalment, el 21 
d’octubre el Dr . Turell publicà un article a la portada en què defen-
sava la intervenció dels militars en els ajuntaments .239

Aquesta posició tan marcada políticament, però, potser va tenir 
conseqüències: el 24 d’octubre de 1923 el president de l’entitat 
Obra Social i també soci de l’Associació Sarrià, Desideri Canals, 
arran de les queixes o comentaris que havia rebut d’alguns seus 
associats (s’entreveu que per la posició política del setmanari), 
envià una carta a la direcció de Sarrià en què els demanava que 
deixessin l’estatge de la seu de l’Obra Social (carrer Major, 20) .240 

Les accions de l’Associació Sarrià també foren constants durant 
el mes de novembre, coincidint amb el segon aniversari de l’agre-
gació . El 3 de novembre el Dr . Turell, comissionat pel president 
Huguet, visità el Delegat d’Hisenda de Barcelona per esbrinar 
perquè el recurs que havien presentat davant Hisenda estava aturat 
des de feia tant de temps . S’assabentà que feia mesos que la Dele-
gació d’Hisenda l’havia passat a l’Ajuntament de Barcelona perquè 
«lo informase», però que l’Ajuntament s’havia abstingut d’acusar-ne 
recepció malgrat diverses reclamacions (el recurs havia estat vuit 

238  Per a aquest moment de l’Ajuntament de Barcelona, vegeu Les eleccions 
legislatives i municipals a Barcelona 1810-1986, 1989, p . 127-128 .
239  Sarrià, núm . 11, 14 d’octubre de 1923; núm . 12, 21 d’octubre de 1923 .
240  Sarrià, núm . 13, 28 d’octubre de 1923 . Sobre la tasca de l’Obra Social, vegeu 
Sarrià, 9 de març de 1924, p . 220-221, en què hi ha un resum de la seva actua-
ció el 1924 . Era una entitat totalment vinculada a la parròquia . Tenia obert un 
cafè . Feia una acció de caire pastoral (participació en processons, exercicis 
espirituals…) i alhora una acció cultural (classes nocturnes per a obrers, mante-
niment d’una biblioteca pública, caixa d’estalvis adherida a la de Barcelona, 
pagament de beques a nois perquè estudiessin a l’Escola Industrial i d’una beca 
a una noia per a estudiar de mestra a l’Escola Normal) . Disposava de diverses 
seccions autònomes: Círcol Obrer, Secció d’Esports i Excursions, i Secció Indus-
trial (per a no obrers) . El 1923 tenia 700 socis . Cedia el seu local per a la 
celebració de juntes d’associacions i germandats de Sarrià, mítings…

Governació (Severiano Martínez Anido, exgovernador civil de Bar-
celona) i al nou ministre d’Hisenda, en els quals se’ls felicitava pel 
seu nomenament i se’ls instava a estudiar la proposta de bases del 
mes d’agost per fer efectiva, el més aviat possible, l’autonomia 
municipal de Sarrià .234 En el cas del president i el ministre, també 
se’ls demanava que resolguessin el recurs presentat el mes de 
gener contra els tributs de l’Ajuntament de Barcelona sobre els 
veïns de Sarrià . Pels mateixos dies una comissió de l’Associació 
Sarrià, amb Huguet i Turell, va visitar el nou governador civil i 
militar de Barcelona, el general Carlos de Lossada Canterac, per 
exposar-li les seves reivindicacions . El Dr . Turell va enviar perso-
nalment un telegrama de felicitació a Martínez Anido en el qual li 
demanava la seva intervenció en la qüestió de Sarrià . Per la redac-
ció s’entreveu una amistat entre ells . Acaba amb «Incondicionalmente 
a sus órdenes» .235 El 30 de setembre l’Associació Sarrià va fer arribar 
una carta al governador civil de Barcelona en què li exposava la 
seva posició i arguments i li demanava que el Govern espanyol 
resolgués favorablement l’escrit de bases de Federació Autònoma 
de Sarrià amb la ciutat de Barcelona .236 

En aquells dies les gestions davant el Govern de Madrid van 
continuar sense descans . El 4 d’octubre el president de l’Associació 
Sarrià, Pere Huguet, envià una carta al nou subsecretari del Minis-
teri de la Governació, Martínez Anido, en què, arran de l’establiment 
del nou règim, li feia arribar de nou la proposta de bases per a 
l’autonomia municipal de Sarrià, però millorades . Li demanava que 
les acceptés, les convertís en un projecte definitiu, les presentés a 
aprovació del Directori i que finalment fossin sancionades mitjan-
çant reial decret per a entrar en vigor en el següent exercici 
econòmic (1924-1925) .237

Durant el mes d’octubre alguns dels posicionaments polítics del 
setmanari Sarrià i dels seus promotors esdevenen altament 

234  Vegeu també la documentació conservada a l’AHN, Fondos Contemporáneos, 
Presidencia del Gobierno, Primo de Rivera, 234, expedient 14 .
235  Sarrià, núm . 9, 30 de setembre de 1923 . Hemeroteca de l’AHCB, amb còpia 
a AMDSG .
236  Sarrià, núm . 13, 28 d’octubre de 1923, p . 99-100 .
237  Sarrià, núm . 11, 14 d’octubre de 1923 . També n’envià una altra d’agraïment 
a Mario Muslera, vocal del Directori Militar: AHN, Fondos Contemporáneos, 
Presidencia del Gobierno, Primo de Rivera, 234, expedient 14 . 
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motiu d’aquest segon aniversari, l’Associació Sarrià i el diari Sarrià 
van enviar telegrames de protesta al president del Directori i al 
subsecretari del Ministeri de la Governació .243 

Però el plat fort de tota aquella campanya va ser el viatge a 
Madrid, entre el 9 i l’11 de novembre, d’una comissió de l’Associa-
ció Sarrià . Va sortir de Barcelona amb l’exprés de la nit el divendres 
dia 9 . La formava el vicepresident Desideri Canals (antic tinent 
d’alcalde) i els socis Turell, Lloret, Miralles, Orpí, Boada, Bonet, 
Torné, Herrando i Plantada, acompanyats també de representants 
de Sant Gervasi (Sr . Rialp i Sr . Coll) i les Corts (Sr . Cuyàs i Sr . 
Planell) . L’objectiu del viatge era visitar el Directori perquè resol-
gués favorablement el recurs presentat al Govern espanyol per 
l’Associació Sarrià (sobre els impostos cobrats per Barcelona a 
Sarrià)244 i per demanar-li que estudiés el projecte de bases «de 
descentralitzación en el régimen municipal de Barcelona» . 

El dissabte 10 al matí van ser rebuts al Ministeri de la Governa-
ció pel subsecretari Martínez Anido . «Fueron unos momentos de 
verdadera emoción para todos .» L’exposició dels arguments de 
Sarrià va anar a càrrec de Desideri Canals . «Varios comisionados 
terciaron en la conversación, entre ellos los Sres . Rialp y Bonet 
hablando del régimen municipal en París, Bruselas, Londres y 
Nueva York .»245 La tarda d’aquell mateix dia hi hagué la reunió de 
la comissió amb el president del Directori Militar, general Primo de 
Rivera . Va rebre la comissió lluint al pit les insígnies del sometent 
de Catalunya: 

243  Sarrià, núm . 15, 11 de novembre de 1923, portada i p . 114 .
244  Per notícies d’altres exemplars de Sarrià sabem que alguns dels socis de 
l’Associació Sarrià i altres persones es van negar a pagar els increments d’arbi-
tris i contribucions fixats per l’Ajuntament de Barcelona i van esdevenir deutors, 
amb risc de ser embargats . Un cas va ser el del mateix Jacint Torné . Hi va haver 
processos d’embargament .
245  Per l’Associació Sarrià el model de la regió metropolitana de Londres era el 
millor . Dedica dues portades de Sarrià a descriure’l (núm . 20, 16 de desembre 
de 1923, i núm . 21, de 23 de desembre de 1923) . Es posa com a model de gestió 
descentralitzada «la ciudad del mundo que, por sus circunstancias más parecidas 
a las de Barcelona y por su régimen mancomunado, más se acerca a nuestro 
ideal» . 

mesos aturat, mostra de tàctica dilatòria de l’Ajuntament de 
Barcelona) .241

El 5 de novembre de 1923 el mateix Dr . Turell va intervenir 
davant la Comissió Municipal Permanent del nou ajuntament 
nomenat pel Directori en el torn de paraules obert als ciutadans 
per a formular queixes o reclamacions . Va fer arribar als regidors 
les reivindicacions de l’Associació Sarrià en relació amb la tributa-
ció que Barcelona havia aplicat a Sarrià a partir de l’exercici 
1922-1923 . Segons explicà llavors Turell, el 8 de juliol de 1922 
l’Associació Sarrià ja havia presentat a l’Ajuntament un escrit on es 
posava de manifest la il·legalitat de la nova tributació que s’estava 
imposant a Sarrià (no es podien imposar als sarrianencs recàrrecs 
municipals no consignats en el darrer pressupost de l’Ajuntament 
de Sarrià; l’Ajuntament de Barcelona no podia exigir als sarrianencs 
cap substitutiu de l’impost de consums, i tampoc aplicar-los les 
tarifes i les ordenances fiscals de Barcelona; i l’arbitri de plusvàlua 
només es podia aplicar sobre l’increment del valor dels terrenys a 
partir de l’1 d’abril de 1922 i no pas anant enrere 30 anys) . La 
queixa de Turell era que feia quinze mesos que s’havia presentat 
l’escrit i encara no se li havia donat contesta .242 

L’endemà 6, amb motiu dels dos anys del decret d’agregació, 
una comissió de l’Associació Sarrià i del diari Sarrià, acompanyada 
«de una nutrida representación de vecinos en la que estaban repre-
sentadas simpáticamente una comisión de señoras», visità l’alcalde 
de Barcelona . Els va rebre al seu despatx acompanyats del tinent 
d’alcalde, Sr . Puigmartí (regidor del districte III) . La comissió va 
saludar el nou ajuntament i va mostra-li la seva adhesió «más entu-
siasta» . Era encapçalada per Desideri Canals, el qual va fer un breu 
discurs davant l’alcalde en què protestava de l’agregació de Sarrià 
i de com es va fer i del paper de l’Ajuntament de Barcelona en tot 
el procés i també una vegada produïda l’agregació . Va demanar a 
l’alcalde que quan arribés a l’Ajuntament el recurs imposat per 
l’Associació davant el Ministeri d’Hisenda, des de l’Ajuntament s’in-
formés i es tingués en compte els interessos dels sarrianencs . Amb 

241  Sarrià, núm . 15, 11 de novembre de 1923, p . 115-116 .
242  Sarrià, núm . 15, 11 de novembre de 1923, portada i p . 114 . A la portada 
d’aquest número apareix una caricatura del Dr . Josep Turell, signada per «Peret 
Monjo» .
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El general Primo de Rivera escuchó atentamente las manifesta-
ciones que se le hicieron y contestando a las mismas manifestó 
que la parte referente a la descentralización en el régimen 
municipal de las grandes ciudades era problema de largo estu-
dio que no tenía la seguridad de que se pudiera acometer 
enseguida pero que respecto a los recursos presentados habla-
ría con los departamentos encargados para resolverlos y que 
ofrecía que lo serán prontamente .

Seguidament, en el mateix edifici, van tenir visita amb el general 
Mario Muslera, «encargado de los asuntos de Hacienda» .246 Els va 
dir que coneixia el plet de Sarrià i el recurs presentat i que es cui-
daria que es resolgués . L’home que va fer de pont entre l’Associació 
Sarrià i el Directori va ser Andrés Romanillos . Per això el diumenge 
11, al migdia, la comissió li va organitzar un banquet d’agraïment a 
l’Hotel Ritz: «al destaparse el champagne se brindó por Sarriá» . 
Diversos diaris de Madrid van recollir la notícia de l’arribada a la 
capital de la comissió de Sarrià: El Sol, ABC, La Voz, La Correspon-
dencia de España i El Imparcial . Es conserva una fotografia de tots 
ells . La comissió devia tornar a Barcelona la tarda o nit de l’11 al 
12 .247

En la portada de l’exemplar del 2 de desembre de Sarrià hi ha 
transcrita una carta signada per «El pueblo de Sarriá» i adreçada al 
rei Alfons XIII perquè s’interessés pel projecte o bases de federació 
municipal presentades al ministre de la Governació l’agost passat . 
El rei i el dictador estaven de visita a Barcelona en aquells moments . 
Van arribar per mar després d’un viatge oficial a la Itàlia de Musso-
lini . En els mateixos dies una comissió de l’Associació Sarrià visità 
el tinent d’alcalde Puigmartí per parlar del recurs interposat contra 
l’Ajuntament de Barcelona i del projecte de bases de federació . 

El 9 de gener de 1924, aprofitant una altra estada del dictador 
Primo de Rivera a Barcelona, una nombrosa comissió de Sarrià, 
Sant Gervasi, les Corts i Sants, formada per les Sres . Scotto, Miarnau, 
Sans i vídua Ferraté, i Manuel Girona, Dionisio Conde, Olavarría, 
Rialp, Marfany, Guimerà, Armengol, el Dr . Turell, Bonet, Coll, 

246  Sobre la intervenció d’aquest personatge, vegeu també la documentació 
conservada a AHN, Fondos Contemporáneos, Presidencia del Gobierno, Primo 
de Rivera, 234, expedient 14 . 
247  Sarrià, núm . 15, 12 de novembre de 1923 .

Portada del setmanari Sarrià, 18 de novembre de 1923, amb la fotografia 
de la comissió de Sarrià, Sant Gervasi i les Corts que va viatjar a Madrid 
per entrevistar-se amb Miguel Primo de Rivera . AHCB
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• Vocals: Jacint Torné [exregidor tradicionalista, membre de la 
Cambra Oficial de la Propietat Urbana de Barcelona en repre-
sentació de Sarrià],251 el Dr . Josep Turell, Enric Clarasó i Carles 
Gascon Nadal .

• Secretari: Antoni Joanet . 

Durant el 1924 l’Associació Sarrià va aconseguir el suport del 
regidor Enric Colom Campany (havia estat militant de la UMN i va 
ser un dels regidors nomenats a dit pel Govern civil)252 perquè 
portés a la Comissió Municipal Permanent i al ple les seves propos-
tes . Es donava l’avinentesa, a més, que el 8 de març de 1924, fruit 
del treball de José Calvo Sotelo253 i dels seus col·laboradors a la 
Dirección General de Administración Local, s’havia aprovat el dit 
Estatut municipal en substitució de la vella Llei municipal . En la 
Comissió Municipal Permanent del 15 d’octubre Colom va presen-
tar un escrit en què expressava el seu punt de vista sobre el règim 
de carta municipal (que el nou Estatut municipal permetia) i expli-
cava les raons que tenia per a presentar aquesta proposta per a 
Barcelona . Demanà a la Comissió Municipal Permanent que acordés 
el nomenament d’una comissió encarregada d’estudiar i proposar 
el règim de carta municipal pel qual s’hauria de regir la ciutat .254

De poc després és la carta i un nombrós plec de signatures que 
el 8 de novembre els presidents de l’Associació Sarrià, Pere Huguet, 
i de l’Associació Pro Sarrià,255 Dr . Josep Turell, van fer arribar a 
l’alcalde de Barcelona, llavors ja Darius Rumeu, baró de Viver (antic 
militant de la UMN i regidor antiagregacionista de l’Ajuntament de 
Barcelona el 1921) . En la carta li exposaven la situació en què es 

251  Sarrià, núm . 22, 6 de gener de 1924, p . 172 .
252  Colom Cardany es va presentar a les eleccions municipals de febrer de 1922 
(districte IX) per la UMN, sense èxit .
253  En el número 58 de Sarrià, de 13 de desembre de 1925, la redacció de la 
publicació felicita Calvo Sotelo per haver estat nomenat ministre d’Hisenda . El 
defineixen com el pare de l’Estatut municipal que obre grans portes a una carta 
municipal per a Barcelona: «hombres como Calvo Sotelo son los que necesita 
España» .
254  AMCB, sèrie GM, núm . 465 .
255  Desconeixem si es tracta d’una associació nova, ja que no apareix en el 
registre del Govern Civil, o bé és l’antiga Junta de Defensa pro Autonomia Muni-
cipal de Sarrià .

Hurtado, Miralles, Urpí, Brilla, Torné, Fontana, Plantada i Rosell, 
van fer una visita al general . El regidor Francesc de P . Molins, veí 
de Sarrià, va presentar-los al cap del Directori . Per Sarrià, van diri-
gir-se al general el Dr . Turell i Jacint Torné, que li van reiterar els 
precs que li havien fet en la visita que havien mantingut a Madrid . 
I també Girona, Conde, Bonet, Olavarría i la vídua Ferraté . Li for-
mularen queixes sobre la plusvàlua, el mal estat de l’espai públic, 
les arbitrarietats en els impostos municipals…, i van defensar 
davant el general la federació municipal .248

Altes expectatives que es frustraran 

Després de la nova trobada amb el dictador, semblava que les coses 
s’orientaven políticament cada cop més favorablement per a l’Asso-
ciació Sarrià . El 20 de gener es constituïa la nova Diputació de 
Barcelona i es nomenava el comte de Fígols, José Enrique de Olano 
(propietari de les mines de Cercs), nou president . I poc després, el 
31 de gener, tenia lloc la constitució de la nova Mancomunitat de 
Catalunya i en resultava elegit president Alfons Sala, el veterà 
diputat per Terrassa i acèrrim antiagregacionista, per unanimitat 
dels nous diputats .

Al final de març, en la junta general ordinària, es renovà la Junta 
de Govern de l’Associació Sarrià, que va quedar constituïa de la 
manera següent:249

• President: Pere Huguet Campañà [exalcalde de Sarrià, els anys 
1894-1895, entre dos mandants de Ramon Miralles, i regidor en 
governs de Miralles]

• Vicepresident: Desideri Canals [ex primer tinent d’alcalde, pre-
sident d’Obra Social el 1923, advocat]

• Tresorer: Erasme Imbert250

• Comptador: Joan Lloret [exregidor]

248  Sarrià, núm . 23, 13 de gener de 1924, portada .
249  Sarrià, 1 d’abril de 1924, p . 226 .
250  Vegeu Mestre, Jesús; OriOl, Jaume; rOManí, Carles . Sarrià 1921. Centenari 
de l’agregació de Sarrià a Barcelona, 2021, p . 180 .
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trobava Sarrià tres anys després del Reial decret d’agregació i arran 
de la derogació de la Llei municipal i la seva substitució pel nou 
Estatut municipal . Li expressaven la necessitat que, malgrat l’agre-
gació, es retornés a Sarrià la seva autonomia i proposaven que es 
trobés una sortida a aquesta situació buscant «amparo en el régimen 
de Carta Municipal tan especialmente recomendado en la novísima 
ley» . El president de l’Associació Sarrià, amb el suport de les signa-
tures que acompanyaven la carta, demanà a l’alcalde que, en ús de 
les facultats que li atorgava la disposició final de l’Estatut munici-
pal, s’estudiés i es proposés per a Barcelona un règim especial o 
carta municipal regulat en el capítol X, títol IV, llibre I de l’esmen-
tada llei, i que s’establís en les bases fonamentals d’aquesta carta 
municipal per a Barcelona que el territori de l’antic municipi de 
Sant Vicenç de Sarrià passaria a ser considerat un districte de la 
ciutat regit i administrat per un consell de veïns, mitjançant l’ajuda 
de juntes de zona, amb atribucions i funcions només limitades pel 
que es determinés en la regla 1a, article 142 de l’Estatut 
municipal .

L’aplec de signatures de suport «Pro Carta Municipal» (com es 
diu en l’encapçalament) conté 2 .300 signatures de majors d’edat . La 
primera és la del Dr . Josep Turell i de tots els veïns que vivien en 
la finca de la seva propietat on residia (passeig de la Reina Elisenda 
de Montcada, 2) . Fins i tot, signa la família de la porteria . S’acom-
panya l’expedient amb un informe sobre el règim de carta 
municipal .256 

En comptes del que semblaria lògic, que el nou govern i ple 
municipal fessin cas de la petició de l’Associació Sarrià com una 
manera de recompensar-los pel suport que havien rebut d’ells, que 
es feia extensible al nou règim dictatorial en conjunt, observem per 
part d’altres regidors de l’Ajuntament actituds clarament obstrucci-
onistes, que només pretenien fer descarrilar o deixar en via morta 
la proposta que el 8 de novembre l’Associació havia fet a l’alcalde . 
Davant el fet que el 29 de desembre el regidor Adolf Fournier, 
regidor jurat del districte tercer, va presentar una moció en què 
demanava que en confeccionar-se la carta municipal s’inclogués en 
l’articulat el projecte de bases que havia aparegut publicat al peri-
òdic Sarrià, el dia 30 el regidor Sebastià García-Faria va presentar 

256  AMCB, sèrie GM, núm . 465 .

Primera pàgina del plec de signatures “pro carta municipal” lliurat 
a l’alcalde de Barcelona Darius Rumeu, baró de Viver, el novembre 
de 1924 . Encapçala la llista la signatura del Dr . Josep Turell . AMCB
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entrevistar el dissabte 31 de gener i li va lliurar una carta i una 
còpia del document de bases .259 Pocs dies després l’Associació 
Sarrià repartia un full volander amb la carta que l’1 de febrer havia 
fet arribar al president del Directori Militar en nom del poble de 
Sarrià i en què li demanava que s’acceptés el document de bases 
per a l’autonomia municipal de Sarrià que acompanyava la carta, 
que caldria incloure en una carta municipal concedida a Barcelona 
d’acord amb l’Estatut municipal . La primera part del text de la carta 
constitueix tot un manifest d’adhesió al règim del Directori .260

Però tampoc no es va avançar en res . Al contrari, el 21 de febrer 
de 1925 el ple de l’Ajuntament de Barcelona rebutjà la proposta del 

259  La Vanguardia, 1 i 3 de febrer de 1925, p . 10 i p . 8-9 . La manifestació de 
l’endemà va arrencar de la plaça de Catalunya, va baixar per la Rambla i es 
dirigí cap al parc de la Ciutadella pel passeig d’Isabel II . 
260  AHCB, Fulls volanders, 5E .II-926, àlbum 19 .

a la Comissió Municipal Permanent una petició perquè, en elabo-
rar-se la carta municipal, tots aquells privilegis que s’incloguessin 
en l’articulat i fossin concedits a l’expoble de Sarrià ho fossin també 
a favor dels expobles de Gràcia, Sants, Sant Gervasi, les Corts, Sant 
Martí de Provençals, Horta i Sant Andreu de Palomar .257 

Però els membres de l’Associació Sarrià no van defallir . El 14 de 
gener de 1925 va tenir lloc una nova intervenció en audiència 
pública del Dr . Josep Turell davant la Comissió Municipal Perma-
nent en el punt de l’ordre del dia de queixes i reclamacions . Turell 
demanà que s’estudiés el document de bases avalat per 2 .300 sig-
natures que l’Associació Sarrià havia presentat perquè fos adjuntat 
a l’expedient del projecte de carta municipal per a Barcelona que 
portava endavant el regidor Colom Cardany i que d’aquí a poc 
temps s’havia de portar al ple municipal . També va fer una crida 
perquè s’atenguessin les necessitats de Sarrià (cas dels problemes 
amb el clavegueram) .258 

Però les coses continuaven encallades . El text editorial publicat 
a la portada del número 44 de Sarrià, d’1 de febrer de 1925, conté 
la queixa que res no estava avançant de cara a l’aprovació de la 
carta municipal i el nou estatus de Sarrià . Ni per part de l’alcalde 
baró de Viver ni per part del Govern espanyol no es prenia una 
decisió valenta . Encara no s’havia solucionat, per exemple, el pro-
blema de l’impost de plusvàlua aplicat a Sarrià .

El diumenge 1 de febrer va tenir lloc a Barcelona una manifes-
tació patriòtica d’homenatge al rei Alfons XIII . Van venir de Madrid 
per assistir-hi Primo de Rivera i Martínez Anido . Aprofitant l’estada 
del general a Barcelona, una comissió de l’Associació Sarrià s’hi va 

257  AMCB, sèrie GM, núm . 465 .
258  AMCB, sèrie GM, núm . 465 . En els números del periòdic Sarrià de 1925 hi 
ha moltes notícies sobre la campanya del Dr . Turell per a millorar la xarxa 
d’abastament d’aigua i clavegueram i disminuir així la mortalitat per tifus a la 
ciutat de Barcelona: cicle de conferències (exposició comparativa amb altres 
metròpolis d’Europa i del món), intervenció de Turell davant el rei, etc . Turell 
era un científic de nivell; feu nombrosos viatges d’estudi a l’estranger, tal com 
reporta també Sarrià . Algun dels seus viatges per Espanya per fer conferències 
també va aprofitar-los per a fer campanya per l’autonomia de Sarrià . Així mateix, 
tenim constància que el gener de 1924, segurament davant la Comissió Munici-
pal Permanent, s’hi llegí una carta de queixa de Jacint Torné sobre l’aplicació de 
l’impost de plusvàlua a Sarrià (Sarrià, núm . 24, 20 de gener de 1924) .

Alfons XIII i Miguel Primo de Rivera a Montjuïc passant revista al sometent 
de Catalunya, 2 de desembre de 1923 . Autoria: Brangulí . ANC
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regidor Enric Colom Cardany per a nomenar una comissió per a 
la redacció d’una proposta de carta municipal que permetés una 
autonomia administrativa dels districtes .261 En els números de 
Sarrià de 1925 apareixen crítiques a l’Ajuntament i a l’alcalde baró 
de Viver per la situació de l’antiga seu de l’Ajuntament de Sarrià 
(sala de plens, arxiu…), que estaven en estat deplorable, i també es 
fan altres crítiques a la política municipal per qüestions diverses . 
Qui sap si per temperar les aigües, el 15 de setembre l’alcalde visità 
Sarrià i les antigues Cases Consistorials . Segons la crònica de 
l’acte:262

El alcalde señor Barón de Viver saludó a los presentes y en tono 
de franca sinceridad manifestó cual había sido su criterio, con-
trario, a la agregación de Sarriá, más ante los hechos consumados 
él estaba dispuesto a dar a Sarriá todas aquellas satisfacciones 
morales y materiales a que es merecedor .

Unes paraules que no devien tranquil·litzar pas gaire els 
membres de l’Associació Sarrià . Poc després, el dia 28 del mateix 
mes, l’alcalde va rebre una representació dels propietaris de Sarrià, 
encapçalada per Jacint Torné, representant de Sarrià a la Cambra 
de la Propietat Urbana de Barcelona . La majoria de la comissió que 
va anar a veure l’alcalde eren socis de l’Associació Sarrià . Es van 
queixar davant d’ell de la fiscalitat municipal aplicada a Sarrià 
després de l’agregació, que segons Torné contradeia la Reial ordre 
del Ministeri d’Hisenda de 1922 . L’alcalde acceptà que es creés una 
comissió mixta de regidors i propietaris de Sarrià per a resoldre el 
plet entre ambdues parts . En aquest mateix moment el Ministeri 
d’Hisenda s’alineà amb l’Ajuntament de Barcelona quant al criteri 
per a aplicar l’impost de plusvàlua a Sarrià . Les portes s’anaven 
tancant .263

La qüestió de l’autonomia de Sarrià encara cuejà durant els anys 
1926 i 1927, però ni es va solucionar el problema de la plusvàlua 
ni es van atendre les altres reivindicacions . El desencís envers 
l’Ajuntament de Barcelona era cada cop més gran . El 1927 sabem 

261  Sarrià, núm . 45, 8 de març de 1925, portada i p . 354-355 .
262  Sarrià, núm . 55, 4 d’octubre de 1925, p . 435-436 .
263  Sarrià, núm . 55, 4 d’octubre de 1925 .

Full volander “Sarriá al Presidente del Directorio”, 1r de febrer de 1925 . 
AHCB
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que la comissió mixta de regidors i representants de Sarrià ja estava 
formada, però no s’arribà a un acord . L’Ajuntament de Barcelona 
rebutjà la proposta de Sarrià sobre la plusvàlua (els tribunals havien 
donat la raó a l’Ajuntament en aquest assumpte) .264

Epíleg: alguns episodis finals

Del recorregut polític de l’exalcalde Rafael Batlle durant la dicta-
dura, després de la seva destitució pel Reial decret del 30 de 
setembre de 1923, no n’hem trobat notícia, però és plausible pensar 
que Batlle havia passat a formar part dels cercles polítics propers a 
Acció Catalana, partit fundat el 1922, com altres militants i simpa-
titzants sarrianencs de la Lliga . En caure la dictadura Batlle es va 
presentar en la candidatura d’Acció Catalana Republicana pel dis-
tricte III a les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931, les que 
van obrir les portes a l’adveniment de la Segona República .265 Va 
ser el cinquè candidat més votat (amb 1 .688 vots) i no va sortir 
escollit regidor . El més votat, Frederic Amat, de la Lliga Regiona-
lista, en va obtenir 2 .182 . 

En el diari La Publicitat, portaveu d’Acció Catalana, va aparèixer 
publicada la seva caricatura juntament amb la resta de candidats de 
la llista del partit a Barcelona .266

Va ser en aquests moments de primavera política a Barcelona 
que l’Associació Sarrià —encara existent— va adreçar un escrit al 
nou ajuntament republicà després que aquest aprovés una propo-
sició dels regidors Jaume Lluhí (candidatura Esquerra Republicana 
de Catalunya-Unió Socialista de Catalunya) i Casimir Giralt (Candi-
datura Radical Socialista) que obligava els propietaris de Sarrià a 

264  Sarrià, núm . 68, 23 de juliol de 1927, p . 528 . El 1925 Sarrià apareix molt 
sovint només mensualment . Els anys 1926 i 1927 ja no surt regularment . A 
Sarrià, núm . 69, 3 de novembre de 1927, hi consta que s’ha creat a Sarrià una 
secció local de la Unión Patriótica (on la UMN es va integrar) . 
265  caMarasa, Josep Maria . «Metges candidats a Acció Catalana Republicana» . 
Gimbernat [Barcelona], 72 (2020), p . 141-146 .
266  La Publicitat, 12 d’abril de 1931, p . 6 .

Caricatura dels candidats d’Acció Catalana Republicana a l’Ajuntament de 
Barcelona en les eleccions municipals del 12 d’abril de 1931 . L’exalcalde 
de Sarrià, Rafael Batlle, era un dels dos candidats per al districte III . La 
Publicitat, 12 d’abril de 1931 . AHCB
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CONCLUSIONS

Aquesta investigació sobre l’agregació de Sarrià a Barcelona el 
1921 obre una nova perspectiva d’aquest fet històric, allunyada de 
la idea més tradicional en relació amb aquest esdeveniment tan 
transcendental per a la conformació de la ciutat metropolitana .

Per una banda, l’estudi del context històric del moment deixa 
fora de tot dubte que l’agregació del 1921 va respondre sobretot a 
una conjuntura molt concreta tant a Madrid com a Barcelona: l’en-
sorrament dels vells equilibris del sistema polític de la Restauració 
(que havien permès Sarrià mantenir-se independent) enmig d’una 
gravíssima crisi econòmica, política i social . A Barcelona i Catalu-
nya els grups polítics hegemònics ja no eren els de 1897, i aquest 
fet —l’hegemonia de la Lliga en les institucions barcelonines i cata-
lanes i el seu ascendent dins el Consell de Ministres—  ho va 
precipitar tot . Malgrat els intents dels polítics sarrianencs per atu-
rar-ho i la reacció popular en contra, tot va ser en va . Cap de les 
seves gestions a Madrid no va tenir èxit . També va fracassar la 
candidatura antiagregacionista que es va presentar pel districte VII 
en les eleccions municipals de Barcelona de febrer de 1922 . El cas 
de Sarrià ve a confirmar que les agregacions dels municipis del Pla 
de Barcelona a la ciutat, tant el 1897 com el 1921, van ser possibles 
perquè van coincidir en moments de crisi del sistema polític espa-
nyol i de greus convulsions socials . 

Per altra banda, resta prou demostrat que, sobre un innegable 
sentiment popular contrari a l’agregació, ben viu i ampli, hi va 
intervenir de manera decisiva l’actuació dels partits polítics d’aquell 
moment, i el resultat va ser una agra divisió dins el mateix camp 
sarrianenc, que el va debilitar molt . Una divisió que ja venia de 
força anys enrere i que llavors es va manifestar de nou amb tota 
cruesa (entre regionalistes, per un costat, i el grup polític local 

pagar a l’Ajuntament de Barcelona tots els impostos que havien 
deixat de pagar des de l’agregació .267

En tot cas, l’adveniment de la República reblava el tancament 
definitiu d’una etapa . Des del mes d’abril al saló de plens de l’antic 
Ajuntament de Sarrià ja no lluïa el quadre de la reina regent Maria 
Cristina i el seu fill Alfons XIII . El mes d’octubre de 1931 el Centre 
Excursionista Els Blaus publicava el número 35 del seu butlletí i, 
significativament, malgrat el fet que al cap de poc s’esdevindria el 
desè aniversari del Reial decret d’agregació, cap article o text no 
se’n feia ressò .

L’octubre de 1954 es dedicà un carrer de Sarrià al darrer alcalde 
de la vila i un dels protagonistes d’aquesta història, Rafael Batlle . 
Havia mort el 20 de març d’aquell mateix any .268

267  A l’article d’Antoni Mañé «La tributació de Sarrià al municipi de Barcelona», 
Butlletí Social del Centre Excursionista Els Blaus, núm . 7, 2003, p . 5-7, l’episodi 
s’interpreta d’aquesta manera: «El que no podien esperar els contribuents de 
Sarrià és que, entronitzat un règim eminentment democràtic, resolgués aquest 
Ajuntament l’exacció dels tributs de tants anys en suspens sense escoltar tan 
sols les raons invocades pels perjudicats, i que procedís de forma més dictato-
rial que els ajuntaments anteriors, de l’actuació dels quals abominen» . 
268  POrtavella , Jesús. Els carrers de Barcelona: Sarrià, 2008, p . 163 .
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METODOLOGIA I FONTS DOCUMENTALS

Com en tota investigació històrica, la clau per a acostar-se a un 
esdeveniment de tanta complexitat com va ser l’agregació de Sarrià 
al municipi de Barcelona ens la dona l’estudi directe de la docu-
mentació inèdita i el contrast del que aquesta ens diu amb el que 
s’ha publicat fins ara sobre el mateix moment històric . La síntesi 
interpretativa de les dues coses és el que fa possible que puguem 
avançar en el coneixement sobre aquell fet, sempre amb una 
mirada des del present . Segur que la interpretació que en fem en 
aquesta obra és ben diferent de la que s’hauria pogut fer, per 
exemple, en el període 1979-1983, en el moment de la recuperació 
dels ajuntaments democràtics .

Els estudis històrics sobre l’agregació de Sarrià a Barcelona són, 
encara que pugui semblar estrany, relativament recents (dels 
darrers trenta anys), i s’han basat, com no podia ser d’altra manera, 
en el fons de l’Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi . 
Tracten sobretot dels moments més dramàtics, de quan es desenca-
denà la crisi política, a partir del 4 de novembre de 1921, i de la 
mobilització ciutadana que es va produir . Per a la nostra investiga-
ció, hem partit d’aquí però hem intentat ampliar-ne l’abast perquè 
ens interessava també veure’n els prolegòmens, i així mateix la 
dinàmica del moviment antiagregacionista després de l’1 d’abril de 
1922, i alhora localitzar documentació inèdita dels altres protago-
nistes en tota aquesta història: el Govern espanyol, Francesc Cambó 
i l’Ajuntament de Barcelona .

Els arxius on finalment hem demanat documentació o a la qual 
hem accedit via el seu web són aquests:

• Arxiu Municipal del Districte de Sarrià - Sant Gervasi (AMDSG) . 
Conserva el fons de l’antic Arxiu Municipal de l’Ajuntament de 

continuador de l’alcalde Miralles al qual s’afegiren els tradicionalis-
tes, per l’altre) . L’enfrontament, que va passar a un segon pla durant 
les primeres setmanes després del Decret d’agregació del 4 de 
novembre de 1921, va reaparèixer amb força a la segona quinzena 
del mes de desembre i obrí una rasa entre els dos blocs que ja no 
es va poder salvar . Fins i tot, dins el mateix catalanisme es va 
produir un trencament entre els lligaires sarrianencs que, malgrat 
tot, van continuar fidels a Cambó i aquells altres que van mante-
nir-se ferms en rebutjar l’agregació i que van acabar fora de la Lliga 
Regionalista, a Acció Catalana . 

Després de l’1 d’abril de 1922, amb la incorporació efectiva de 
Sarrià al municipi de Barcelona, la lluita contra l’agregació va con-
tinuar però va quedar cada vegada més a mans de, o encapçalada 
per, persones molt properes a la Unión Monárquica Nacional orga-
nitzades dins l’Associació Sarrià, les quals van saludar l’adveniment 
de la dictadura de Primo de Rivera el setembre de 1923 com una 
oportunitat única per a revertir el que s’havia aprovat el 1921 o 
almenys per a obtenir un estatut d’autonomia dins el municipi de 
Barcelona . El darrer intent dels antiagregacionistes, però, va fracas-
sar per l’oposició de la majoria de regidors del nou Ajuntament de 
Barcelona nomenat a dit per la dictadura, i la inacció del Govern 
espanyol .



  203202  SARRIÀ I BARCELONA 1921

registre de la inscripció de l’Associació Sarrià . També és d’inte-
rès el seus fons sobre ordre públic (pistolerisme) .

• Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares) . No 
conserven els expedients sobre l’agregació de Sarrià a Barce-
lona en relació amb els ministeris de la Governació i Hisenda . 
Gran part de la documentació del Ministeri de la Governació va 
desaparèixer durant la Guerra Civil . Sí que disposen del registre 
d’entrades i sortides de cartes de la Secretaria del Ministeri de 
la Governació (pendent de revisió presencial) .

• Archivo Histórico Nacional (Madrid) (AHN) . S’hi conserva un 
petit expedient en relació amb l’agregació de Sarrià, però ja del 
període de la dictadura de Primo de Rivera . 

• Archivo del Consejo de Estado (Madrid) . No conserven l’expedi-
ent sobre l’agregació de Sarrià a Barcelona . 

• Archivo Central de la Presidencia del Gobierno (Ministerio de la 
Presidencia) (Madrid) . Se’ls va demanar les actes del Consell de 
Ministres d’agost a novembre de 1921 . No se n’ha conservat cap, 
encara que sembli sorprenent, entre el 1875 i el 1925 .

• Archivo de la Fundación Antonio Maura (Madrid) . Conserva un 
important fons de correspondència manuscrita de Cambó i altra 
documentació sobre el Govern Maura de 1921-1922 . Una petita 
part té relació amb el procés d’agregació de Sarrià a 
Barcelona .

Sarrià: les actes dels plens municipals i, més rellevant encara, en 
la sèrie Administració General 1 .1 .2 (annexió a Barcelona), 
molta documentació del moment de la crisi de 1921 i altra d’in-
tents d’agregació anteriors (cartes, telegrames, pregons, 
esborranys de projectes, llistats de polítics amb els quals es va 
tenir contacte, retalls de diaris del moment…) . També té còpia 
d’una part de l’hemeroteca en relació amb Sarrià que és a l’Arxiu 
Històric de la Ciutat de Barcelona i publicacions locals . De tot 
el fons de l’AMDSG, n’hem fet una revisió minuciosa intentant 
encaixar totes les peces (és a dir, veure la relació entre els dife-
rents documents, sovint en desordre) .

• Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona (AMCB) . Conserva 
les actes dels plens municipals de l’Ajuntament contemporani . 
Quan al procés d’agregació de 1921, se n’ha perdut l’expedient 
pròpiament dit, si bé és rellevant la documentació del període 
posterior, en relació amb l’intent d’obtenir una autonomia per a 
Sarrià dins el municipi de Barcelona .

• Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) . És fonamental 
la seva hemeroteca i també la secció de fulls volanders, on hem 
localitzat fulls de propaganda política de gran interès perquè 
aporten perspectives noves al que s’havia dit fins ara . 

• Biblioteca de Catalunya (BC) . També té una important hemero-
teca, però el més rellevant ha estat la revisió del fons Ramon 
Borràs de cartes escrites per Francesc Cambó al seu home de 
confiança i diputat a Madrid Joan Ventosa Calvell . N’hi ha dues 
de 1921 en relació amb Sarrià .

• Arxiu Històric del Vallès Occidental / Arxiu Històric de Terrassa 
(fons Alfons Sala) . El diputat per Terrassa Alfons Sala va ser 
persona clau en el front opositor a l’agregació . Part del seu fons 
personal està dipositat en aquest arxiu . La seva revisió, però, no 
ha aportat referències sobre la seva intervenció en el conflicte .

• Arxiu de la Diputació de Barcelona (ADB) . Conté la documen-
tació de la Diputació Provincial de Barcelona i de la 
Mancomunitat de Catalunya (actes dels plens i documentació 
administrativa) . S’hi conserven dos petits expedients sobre 
l’agregació de Sarrià, en els quals la Diputació i la Mancomuni-
tat van tenir un paper secundari .

• Arxiu General de la Subdelegació del Govern Espanyol a Cata-
lunya (antic Arxiu del Govern Civil de Barcelona) . Conserva el 
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