Context històric
El 14 d’ abril de 1931 fou proclamada la Segona República a l’ Estat Espanyol,
convertint Niceto Alcalá Zamora en el seu primer president. El govern provisional va
quedar pràcticament construït pels mateixos homes del Comitè Revolucionari Nacional,
que durant les següents 48 hores es va ocupar de llançar decret rere decret. En un
dels seus programes s’ avança: responsabilitat, llibertat de creences i culte,
garanties individuals i garanties a la propietat privada. Aquest govern va voler
iniciar un ampli programa de reformes que intentava solucionar les qüestions pendents
(la “qüestió política” i la “qüestió regional”, la “qüestió agrària”, la “qüestió
social”, la “qüestió religiosa” i la “qüestió militar”) . Va trobar gran resistència
des dels seus primers passos per part dels grups socials i corporatius als quals les
reformes intentaven manllevar de les seves posicions adquirides: els terratinents,
els grans empresaris, financers i patrons, l’ església catòlica, els ordres
religiosos, l’ opinió catòlica, l’ opinió monàrquica, el militarisme “africanista”.
Però també va existir una resistència al reformisme republicà de signe contrari: Els
partidaris de la revolució, encapçalats per les organitzacions anarquistes (la CNT i
la FAI) i un sector del socialisme, el vinculat al sindicat UGT. Per a ells la
República representava l’ ”ordre burgès” (sense moltes diferències amb els règims
polítics anteriors, Dictadura i Monarquia) que calia destruir per aconseguir el
“comunisme llibertari”, segons els primers,
o el “socialisme”, segons els segons.
Aquell ventall de reformes es va iniciar des del mateix moment en el qual el Govern
Provisional es va fer amb el poder el 14 d’ abril de 1931. Després de l’ aprovació de
la Constitució i l’ elecció com a primer President de la República de Niceto Alcalá
Zamora, Manuel Azaña va presentar el seu segon govern el 15 de desembre de 1931,
integrat exclusivament per republicans d’ esquerres (Acció Republicana, Partit
Republicà Radical Socialista (PRRS) , Organització Republicana Gallega Autònoma
(ORGA) , Esquerra Republicana de Catalunya –ERC-) i socialistes. La depressió
econòmica que colpej ava Europa i els Estats Units va ser menys profunda a l’ Estat
Espanyol, però tot i això va afectar a la construcció i a les petites indústries
vinculades a aquesta, un sector que havia estat un dels motors del creixement
econòmic i de la creació d’ ocupació des del final de la “Gran Guerra”. En
conseqüència va créixer l’ atur a les ciutats, i indirectament es va incrementar la
subocupació al camp, j a que els j ornalers j a no podien emigrar a les ciutats on
tornava a escassej ar la feina. Va créixer el sentiment d’ inseguretat dels
treballadors i coincidir en el fracàs de les enormes expectatives de millora de vida
que el canvi de règim polític havia anunciat entre sectors populars.
Durant aquell govern es retiraren a militars mèrits aconseguits durant la Dictadura
de Primo de Rivera, es reduir el període del servei militar obligatori i es clausurà
l’ Acadèmia General Militar dirigida pel general Francisco Franco (tot i que aquesta
mantingué la j urisdicció militar pel que fa a l’ ordre públic) . Aquest tractament
militaritzat de l’ ordre públic es va produir, per exemple, en motiu de la insurrecció
anarquista de gener de 1933, durant la qual, per exemple, a Pedralba (València) , la
Guàrdia Civil intervé i causa la mort de 10 persones, després que s’ hagués produït la
mort d’ un membre d’ aquest cos i de 2 Guàrdies d’ Assalt. El Consell de Ministres va
resoldre que “la maj or part dels detinguts en aquest complot queden sotmesos, donada
la naturalesa del delicte, a la j urisdicció militar i hauran de ser j utj ats per
ella”. Els successos més greus i de maj or repercussió en l’ opinió pública són els
que tenen lloc a Casas Viej as. Els encausats en una insurrecció anarquista anterior,
la de l’ Alt Llobregat de gener de 1932 van ser j utj ats el 25 de j uliol de 1933 en un
consell de guerra que va tenir lloc a Terrassa on es va condemnar a 42 processats a
penes de fins a 20 anys. El 19 de novembre de 1933 es van celebrar les segones
eleccions generals de la Segona República Espanyola per a les Corts i foren les
primeres en les quals hi va haver “sufragi universal” a l’ Estat Espanyol. Les
eleccions van donar la maj oria als partits de dretes, el que va donar lloc al
denominat bienni radical –cedista- o bienni negre dels anys 1934 i 1935. El divendres
8 de desembre de 1933 celebra l a seva sessió inaugural el Parlament designat en les
eleccions legislatives del 19 de novembre anterior, la segona volta va tenir lloc 15
dies després. Es tractà de les primeres Corts ordinàries de la Segona República, j a
que les dissoltes en el passat mes d’ octubre (escollides al seu torn el 28 de j uny de
1931) tenien rang i caràcter de constituents. Hi ha abismals diferències en la
composició de tots dos parlaments republicanes. Mentre al primer predominen forces
liberals i progressistes – radicals-socialistes (Acció Republicana, Esquerra de
Catalunya, federals i socialistes) en el segon els partits conservadors-radicals
(Lliga Regionalista, agraris, CEDA i TyRE) ocupen una maj oria d’ escons. La mateixa
nit esclata en diversos punts de la geografia estatal un ampli moviment
insurreccional desencadenat per la Confederació Nacional del Treball (CNT) . Malgrat
que les autoritats estan advertides i que han declarat l’ estat d’ alarma i pres totes
les mesures de precaució que consideren convenients, la violència revolucionària
sobrepassa els seus càlculs.
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On i quan succeix?
El barri de La Bordeta va néixer al llarg de la carretera de Barcelona a Sant Boi de
Llobregat, en la zona compresa entre Hostafrancs i Santa Eulàlia de Provençana
(L' Hospitalet del Llobregat) , a la part baixa de l' antic municipi de Sants. Era una
zona mixta d' habitatges i petits tallers industrials, sense comptar l' antiga fàbrica
de Joan Batlló, coneguda com Can Batlló.
Seguint la carretera trobem Santa Eulàlia de Provençana, un barri de l' Hospitalet que
es formà a partir de l’ últim terç del segle XIX, prop de l’ antiga església romànica
de Santa Eulàlia de Provençana (reconstruïda al segle XIX) . Separat de la Bordeta i
de Sants pel carrer de la Riera Blanca, fou fins a 1910 l’ únic nucli industrialitzat
del municipi; entre el 1900 i el 1930 la població patí un fort creixement, passant de
964 a 6. 124 habitants. Fins aquell moment era habitat, principalment, per petita i
mitj ana burgesia, propietaris agrícoles i funcionaris. En aquest indret, fou
inaugurada l’ estació del metro transversal el 1932.
L’ Exposició de Montj uïc de l’ any 1929, les obres del metro i el procés de creixement
industrial, acompanyat de la baixa taxa de natalitat al Principat (una de les més
baixes de tot l’ Estat) , donaren lloc a una primera immigració provinent de entorns
rurals. Si en un primer moment foren els aragonesos i valencians els primers a
arribar. Immediatament els seguiren murcians i els de l’ Andalusia oriental,
especialment d' Almeria, tots ells, en aquells anys i posteriorment, coneguts
genèricament com “els murcians”. Aquesta immigració s’ assentà en barris populars de
la perifèria barcelonina, fins i tot, creant-ne de nous. En el cas de L’ Hospitalet, i
pels fets que narrem, cal destacar la Torrassa (altrament coneguda com la " Murcia
Chica" ) . El gran flux de nouvinguts genera una crescuda insostenible d' habitatges,
que degenera en la creació de nuclis de barraques (Font de la Guatlla, Montj uïc, Can
Tunis, La Torrassa, Cal Tiner, etc. ) on la gent viurà en unes condicions
infrahumanes. Aquest fet també farà que apareguin certs recels entre la població
local cap als nous veïns que portaran a la marginació d' aquests, i com a conseqüència
es produiran greus conflictes de convivència.
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Material recollit en motiu de l' exposició " Insurrecció a La Bordeta,
Desembre de 1933" que va tenir lloc del 9 al 20 de desembre del 2013 a
l' Espai d' Encontre del Bloc Onze de Can Batlló. Organitzada entre els
col· lectius Negres Tempestes i Universitat Lliure a Sants.
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