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Resum

Aquest article pretén contribuir a explicar com funcionava el caciquisme a la Catalunya de la Restauració borbònica i com evolucionà 
en el context del sorgiment de la política i la societat de masses durant les primeres dècades del segle xx des d’una perspectiva compa-
rada espanyola i europea. En concret, analitza la formació d’alguns cacicats territorials de poder en els districtes catalans, amb la fina-
litat d’aprofundir en el desenvolupament i l’evolució de les relacions caciquistes. A més, es posa en relleu el precoç procés de destruc-
ció del torn dinàstic a Catalunya a partir de les campanyes de denúncia del caciquisme, i en quina mesura aquest procés comportà un 
autèntic avenç democràtic dins el llarg trànsit del liberalisme polític a la democràcia a l’Europa del tombant dels segles xix i xx.
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Introducció

En general, la historiografia no s’ha prodigat gaire a l’hora 
d’analitzar el caciquisme a la Catalunya de la Restauració. 
En bona part perquè ha estat difícil i complex explicar 
l’existència d’aquest fenomen sociopolític en una societat 
industrialitzada i/o agroindustrial com la catalana d’ales-
hores. De fet, en principi, el més natural i lògic seria do-
nar per feta la plena compatibilitat entre el liberalisme 
polític i el desenvolupament capitalista, i alhora la relació 
automàtica entre caciquisme i retard econòmic. Avui, 
afortunadament, aquest debat — que havia estat prou viu 
durant la dècada dels anys vuitanta del segle passat— ja 
no té sentit perquè s’ha pogut verificar amb els estudis 
d’història comparada i transnacional que el caciquisme 
— entès com una modalitat de corrupció política concre-
tada especialment en el frau electoral, però no solament 
això— va acompanyar de manera inherent el procés de 
modernització de les societats occidentals des de l’inici 
de la contemporaneïtat. En conseqüència, aquest fenomen 
seria concomitant amb el de favoritisme, el de clientelis-
me polític o el de patronatge,1 i element central en una de 

les hipòtesis que guien les principals recerques europees 
sobre la història de la corrupció política: la crítica del fa-
voritisme o del clientelisme polític hauria transformat les 
tècniques de poder, cosa que fa imprescindible analitzar 
la micropolítica i la seva modernització en les societats 
contemporànies.2

En aquest procés de modernització, van ser habituals, i 
no pas excepcionals, les continuades tensions i contradic-
cions que es generaven entre els nous marcs normatius li-
berals presidits pels valors de llibertat i d’igualtat, i la seva 
aplicació pràctica, sotmesa a l’erràtica dinàmica dels inte-
ressos de les noves elits dirigents a escala estatal i local i a 
una constant redefinició d’aquests mateixos valors en 
funció de les conveniències partidistes i de la mobilitat so-
cial fruit del desenvolupament capitalista. Per tant, aques-
tes noves mirades fugen de l’excepcionalitat del fenomen 
caciquista, clientelar, o del sistema de patronatge (patro-
nage system), i l’integren en explicacions més inclusives 
sobre el trànsit del liberalisme a la democràcia. Dins el 
marc d’una perspectiva política, el segle xix es mira des de 
l’alteritat, en si mateix, no pas com un esglaó necessari i 
obligat de la transició cap a la democràcia liberal.

Des dels anys quaranta del segle xix, a Espanya, el mot 
caciquisme al·ludia a una concepció negativa de la política 
i de l’exercici del poder. El significat més genèric d’aquest 
mot i dels seus derivats en el mateix camp semàntic fou el 
d’abús de poder. Per això fàcilment se’l va identificar amb 
la corrupció. Un ràpid repàs a diferents rotatius locals ca-
talans dels anys vuitanta del segle xix ens permet consta-
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tar els diferents continguts discursius del mot caciquisme 
en tant que sinònim de privilegi, favoritisme, arbitrarie-
tat, despotisme, irregularitat i tirania, entre d’altres, alho-
ra que al caciquisme se l’etiquetava una vegada i una altra 
de funest, opressor, desenfrenat, denigrant, immoral, 
menyspreable. Un símptoma de malaltia, «una plaga con-
tra la que protestan todos los partidos y todas las personas 
independientes».3 En suma, condensava el pitjor de la po-
lítica, els cops baixos, el politiqueig o la politicaillerie, a la 
qual s’oposaven un govern honest i una bona administra-
ció, ni irregular ni arbitrària. Una visió compartida am-
plament pels sectors catolicoregionalistes, el catalanisme, 
el carlisme, l’integrisme i, naturalment, per les diverses 
famílies republicanes, l’anarquisme i el socialisme. Fins i 
tot els partits del règim, malgrat ser els principals benefi-
ciaris del caciquisme, el criticaven.

El diccionari de la Real Academia Española va incorpo-
rar de manera força tardana, el 1884, el mot cacique per a 
referir-se a aquell personatge que exercia un poder exces-
siu a les ciutats i als pobles. Des del constitucionalisme 
gadità, aquesta imatge negativa ja s’atribuïa a un pre-
sumpte egoisme dels territoris i de les poblacions, més 
pendents de les trifulgues i les lluites pel poder local que 
no pas de l’interès general de la nació.4 En resum, la mala 
fama del caciquisme se la van endur els territoris, els dis-
trictes electorals, l’Administració local i les seves elits. A 
les dècades finals del segle xix, tanmateix, el comporta-
ment caciquista continuà reservat a les elits locals, mentre 
que oligarquia esdevingué el mot universal i despectiu per 
a qualificar la classe dirigent estatal que amb les seves ma-
les praxis hauria desnaturalitzat el règim liberal des del 
principi i hauria dut la nació a la decadència. La conver-
gència entre caciquisme i oligarquia fou l’epicentre de la 
diagnosi duta a terme pel polític regeneracionista Joaquín 
Costa a partir dels resultats de la famosa enquesta que ela-
borà a l’Ateneu de Madrid el 1901, un relat que ha gaudit 
d’un llarg recorregut intel·lectual i historiogràfic fins a ar-
ribar als nostres dies.5

En les línies que segueixen pretenem contribuir a expli-
car com funcionava el caciquisme a la Catalunya de la 
Restauració i com evolucionà en el context del sorgiment 
de la política i la societat de masses durant les primeres 
dècades del segle xx. En concret, analitzarem com es for-
maren alguns cacicats territorials de poder en els distric-
tes catalans, amb la finalitat d’aprofundir en el desenvolu-
pament de les relacions caciquistes. A més, explicarem el 
procés de destrucció del torn dinàstic a Catalunya a partir 
de la denúncia del caciquisme, i en quina mesura això 
comportà un autèntic avenç democràtic.6

Liberalisme oligàrquic, executivisme  
i frau governamental

D’ençà de l’inici del constitucionalisme, tradicionalment 
el sistema polític espanyol va tendir a dipositar més pes 
en el factor de la governabilitat que no pas en el de la re-

presentativitat, fins a arribar al règim actual dissenyat per 
la Constitució de 1978, en el qual, per contrarestar la ines-
tabilitat política de la Segona República, hom va tornar a 
optar per reforçar la governabilitat. Aquesta característica 
estigué molt marcada en l’Espanya del segle xix, quan es 
garantia la governabilitat al mateix temps que gairebé 
es neutralitzava la representativitat de la ciutadania en els 
parlaments, un element no pas exclusiu, sinó també pre-
sent en d’altres règims liberals coetanis.7 Hi tingué força a 
veure el model d’estat liberal que es bastí, força similar al 
francès, uniforme i centralitzat, que havia d’exercir una 
tutela sobre la societat en tant que únic representant legí-
tim dels interessos col·lectius, però també pel pes de la 
moral catòlica, molt present en les pràctiques polítiques.

A l’Espanya de la Restauració borbònica, igual que al 
Portugal de la Regeneraçao, a la França de Napoleó III i a 
la Prússia de Bismarck, així com a la monarquia constitu-
cional romanesa definida a la Constitució de 1866, la llui-
ta pel poder polític s’entaulava en el poder executiu. Espe-
cíficament, a França, Espanya, Portugal i també a 
Romania, la distribució dels poders estava escassament 
articulada i era reduïda, reposava sobre la preeminència 
del poder executiu, i l’Administració pública estava forta-
ment jerarquitzada i centralitzada.8 A més, a l’Espanya de 
la Restauració, tal com establia la Constitució de 1876, qui 
s’encarregava de repartir el poder entre les elits polítiques 
era la Corona, de manera que finalment es va poder ga-
rantir el consens liberal que l’Espanya isabelina havia es-
tat incapaç d’aconseguir.

No obstant això, el règim només podia ser estable si es 
cometia d’una manera sistemàtica frau governamental, 
necessari per a controlar els processos electorals des dels 
estaments oficials. Amb aquest mecanisme, el liberalisme 
espanyol hauria completat el seu projecte, si bé en detri-
ment d’un dèficit notable de ciutadania política.9 I com a 
conseqüència més escandalosa, la desnaturalització del 
principi de govern representatiu i el menyspreu conse-
güent de la voluntat de l’electorat. Un menyspreu que ro-
mania impune, car s’acceptava amb força naturalitat el 
que es considerava un gran benefici, és a dir, la influència 
moral del Govern, un principi rector a l’hora d’exercir el 
poder que permetia orientar al seu arbitri les preferències 
electorals dels ciutadans en tant que es considerava garant 
i intèrpret dels interessos col·lectius.10

Catalunya va ser un dels indrets, al costat del País Basc i 
Navarra i de grans ciutats com Madrid o València, en què 
el sistema del torn dinàstic de la Restauració es va des-
compondre amb més precocitat i amb notable fermesa. 
Cal, en conseqüència, no solament identificar les causes 
que van conduir al desprestigi dels partits dinàstics a Ca-
talunya i que ho van fer d’una manera tan primerenca, 
sinó també com les diferents forces polítiques es van reali-
near i es van adaptar al nou escenari electoral presidit per 
la pluralitat i la competitivitat, i quin tipus de mecanismes 
van emprar per obtenir i controlar les respectives quotes 
de poder, incloses les pràctiques de mobilització de clien-
teles. En el moment en què el torn dinàstic i l’encasellat (la 
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distribució a priori dels escons per part del Ministeri de la 
Governació) van ser més difícils de reproduir i d’imposar, 
sobretot a partir del començament del segle xx, la inge-
rència governamental va ser progressivament discutida i 
substituïda en el si dels districtes electorals per la mobilit-
zació i la competitivitat electoral, si bé haurien continuat 
essent acompanyades d’hàbits corruptes.11

L’atenció s’ha focalitzat essencialment en els mecanis-
mes de detenció oligàrquica del poder polític, explicats 
bàsicament mitjançant el consens intraelitista entre els 
polítics professionals del centre madrileny i les elits terri-
torials de la perifèria.12

. A Espanya i Portugal, mitjançant 
el torn dinàstic en el primer cas i del rotativisme en el se-
gon, els governs, amb el concurs moderador de la Corona, 
van poder modular el ritme del relleu elitista. També seria 
el cas del règim liberal instaurat a Romania just després de 
la seva independència respecte de l’Imperi otomà per tal 
com fins a la Primera Guerra Mundial cap govern va per-
dre les eleccions que havia organitzat.13

El procés d’adaptació d’aquest pacte elitista a les trans-
formacions socials i a la consolidació d’una societat civil 
articulada per grups d’interès, i d’un pacte garantit pel frau 
governamental i per un sistema social de patronatge, a una 
societat de masses, fragmentada en múltiples interessos i 
nuclis d’afinitat grupals, és un dels grans buits que encara 
no tenim del tot coberts. Tampoc no acabem de saber si va 
haver-hi adaptació a la política competitiva per part dels 
partits dinàstics, o en quina mesura van cohabitar les pràc-
tiques caciquistes dutes a terme per elits partidistes dispo-
sades a competir pel vot dels ciutadans amb una lògica de 
control clientelar del vot, tant de tipus vertical com horit-
zontal, exercit per dinàstics i per antidinàstics.

És a dir, descobrir en quina mesura a l’albada del se-
gle xx les eleccions ja no van ser exclusivament una ma-
nera més de legitimar les jerarquies socials, tal com ho 
havien estat en el transcurs del segle anterior i perfecta-
ment explicables pel concepte patrimonial del poder, sinó 
que la lògica competitiva forçà una confrontació entre 
grups de poder.14 Unes elits que ja no es recolzarien en 
l’ordre natural de la societat i/o en el massiu frau governa-
mental, sinó en les maquinàries dels partits, més o menys 
rudimentàries, i en la dialèctica entre el centre polític i les 
perifèries territorials, entre Madrid i les elits locals.

El vell debat plantejat per Salvador de Madariaga — que 
posteriorment recollí Raymond Carr— centrat a esbrinar 
si amb el pronunciament del general Primo de Rivera ha-
via mort un nadó, la democràcia, o bé s’havia rematat un 
vell moribund, el règim oligàrquic, a la fi del règim de la 
Restauració, encara roman ben obert.15 Aquest debat ha 
basculat entre sospesar la vitalitat de les forces dinàstiques 
i dels partits de l’oposició, posant l’accent en les seves fe-
bleses i limitacions, per un cantó; i a emfasitzar, per l’altre, 
el comportament oligàrquic, elitista i patrimonial dels 
partits del torn que l’haurien conservat fins al final, impe-
dint així la democratització d’un règim que conservaria el 
seu caràcter liberal i oligàrquic. Podríem enriquir aquest 
debat amb algunes aportacions fetes entorn dels orígens 

de la dictadura primoriverista que situen el col·lapse polí-
tic del sistema com la principal causa de la seva deriva au-
toritària i pretoriana.

La política de «bufet»: caciquisme  
i cacicats en la Catalunya de la 
Restauració16

En comparació amb la gran vitalitat que l’estudi del caci-
quisme ha experimentat a Espanya en el decurs fonamen-
talment de la dècada dels anys noranta del segle passat, a 
Catalunya aquest fenomen sociopolític ha gaudit de força 
menys atenció per part de la historiografia contemporà-
nia. Sens dubte, ha estat un component central que ha ser-
vit per a identificar, descriure i caracteritzar la vida politi-
coelectoral de la Restauració, element, per tant, 
inseparable de les anàlisis de l’evolució de la sociologia 
electoral, però sense anar més enllà i explicar-ne el signifi-
cat i la funcionalitat. En conjunt, hom l’ha tendit a mirar 
d’una manera un xic folklòrica quan s’han descrit les 
trampes comeses per a falsificar els resultats electorals, o 
bé se l’ha vinculat amb les relacions de poder local, sovint 
mancant-hi una argumentació plausible del funciona-
ment dels mecanismes clientelars i de la seva transforma-
ció. Per exemple, ha interessat molt menys explicar el 
contingut de les protestes electorals i el seu recorregut ju-
ridicopolític. En general, llevat d’algunes escasses mono-
grafies notables, sovint el caciquisme s’ha naturalitzat in-
visibilitzant-lo dins de l’escena política de la Restauració a 
Catalunya.

Tal vegada, aquesta escassa atenció estaria relacionada 
amb la pervivència de la tesi interpretativa de Jaume Vi-
cens Vives segons la qual el caciquisme s’hauria manifes-
tat d’una manera beneficiosa en la Catalunya de la Res-
tauració borbònica, i àdhuc fins a un cert punt indulgent 
amb les oposicions antidinàstiques. En general, aquest 
caciquisme recolzaria no tant en la violència com en la 
neutralització o atracció de l’adversari polític, i fonamen-
talment, especifica Vicens, «cansant i desil·lusionant els 
electors».17

Segons aquesta interpretació, Catalunya no va ser en el 
seu conjunt una terra de candidats forans o cuneros, com 
insistien els catalanistes, sinó que l’elit dirigent catalana es 
va subjectar sense gaires problemes als designis de la vo-
luntat governamental, malgrat que només se sentissin 
«ministerials a la catalana». El canvi de segle, la crisi fi-
nancera i política de l’Estat, així com la seva incapacitat 
per assimilar les reivindicacions obreristes i autonomistes 
i el combat contra el caciquisme governamental portarien 
els obrers a abraçar l’anarcosindicalisme i les classes mit-
janes a sentir-se representades pel catalanisme polític. En 
línies generals, aquesta tesi ha romàs bastant intacta i cò-
modament abraçada per la historiografia catalana. No 
obstant això, no té en compte ni la singularitat del caci-
quisme català, si és que existí com a tal, ni com es va adap-
tar al nou escenari de competitivitat politicoelectoral 
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— abans inexistent, almenys d’una manera sostinguda en 
el temps— que es va inaugurar amb ritmes diferents entre 
1901/1903 i 1907.18

La interpretació de Vicens Vives va ser objecte d’una 
profunda discussió per part de l’historiador italià Gabrie-
le Ranzato en un estudi pioner sobre la ciutat de Sabadell, 
coneguda, per la seva especialització en la indústria textil 
llanera, com la «Manchester catalana»19 La hipòtesi que 
aquest historiador va plantejar fou que una burgesia com 
la catalana no havia d’adoptar necessàriament actituds 
polítiques liberals; en definitiva, que el liberalisme econò-
mic no havia d’anar acompanyat obligatòriament dels va-
lors i les pràctiques del liberalisme polític. Aquesta relació 
no automàtica ens sembla ara força evident, però en el 
context dels intensos debats sobre la revolució burgesa 
que van sostenir els historiadors dels anys vuitanta del se-
gle passat no ho era tant, ni de lluny.

Ranzato assegurava que els fabricants llaners sabade-
llencs van preferir convertir-se en hostes de l’Estat, en 
mers súbdits, a canvi de la protecció dels seus negocis tèx-
tils, per por de córrer els riscos inherents al mercat lliure. 
És veritat que Borja de Riquer va replicar aquesta tesi, in-
tentant obrir un debat, quan va sostenir que els polítics 
catalans, malgrat sentir-se allunyats dels polítics profes-
sionals de la Restauració, sí que es van prestar a l’encase-
llat quan els va convenir; a més a més, argumentà que el 
caciquisme era un fenomen de la vida quotidiana: ni una 
manifestació específica del bloc de poder oligàrquic, en al-
lusió a Manuel Tuñón de Lara, ni tampoc, sense més, un 
epifenomen de la vida política.20

Després d’aquest debat, a remolc de l’auge de la histò-
ria local, la tendència fou la d’analitzar el caciquisme 
d’una manera monogràfica, per bé que sempre vinculada 
a la dinàmica dels processos electorals i de la representa-
ció política dels districtes. Excepcionalment, els estudis 
del caciquisme s’han desenvolupat dins el marc de la his-
tòria social de la política situant-los en el trànsit de la po-
lítica de notables a la política de masses. Són ben escasses 
les monografies que tracten el conjunt de Catalunya o els 
districtes electorals de les demarcacions provincials, sola-
ment per a Lleida i Tarragona, mentre que tant a Barcelo-
na com a Girona només trobem algunes anàlisis i refle-
xions situades en l’àmbit local.21 A més a més, en alguns 
treballs s’intenta explicar el funcionament del poder local 
com a metodologia específica d’anàlisi del caciquisme. 
Un enfocament paral·lel, si bé amarat d’una ambició com-
parativa, és el que he impulsat sobre la modernització po-
lítica de les ciutats catalanes durant el regnat d’Alfons 
XIII, que m’ha permès definir un model de canvi polític 
que tindria algunes pautes comunes i d’altres de singulars 
a cavall de les correlacions canviants de forces polítiques 
en les lluites pel poder local.22 Les característiques comu-
nes serien el declivi de les forces dinàstiques, l’hegemonia 
de les oposicions (republicans i sobretot catalanistes de la 
Lliga Regionalista), la readaptació del clientelisme polític 
al servei de la lluita interpartidista, la pluralitat i la com-
petitivitat electorals, la mobilització electoral i la politit-

zació del carrer en tant que espai públic de confrontació 
politicoideològica permanent entre cultures polítiques 
oposades.

Un pas més enllà el va fer el professor Manuel Marín en 
un paradigma radicalment diferent, el de la història cultu-
ral i simbòlica de la política i, per tant, del caciquisme.23 
Se centrà en un estudi de cas, de caciquisme urbà i indus-
trial, el que va alimentar la figura del fabricant llaner Pau 
Turull i Comadran. Amb aquest treball — basat en una 
recerca exhaustiva feta a partir de la rica correspondència 
conservada a l’arxiu privat de la família Turull—, Marín 
va introduir algunes de les claus que permeten analitzar el 
caciquisme com un fenomen natural, normal, adaptat a 
mitjans urbans i industrials de la societat catalana de la 
Restauració.

Pau Turull va ser un notable que exercia un gran ascen-
dent sobre la comunitat local i que actuava com a banquer 
dels altres notables de Sabadell gràcies a la seva immensa 
fortuna. Aquesta posició privilegiada en la jerarquia «na-
tural» de la societat el va encaminar a monopolitzar la re-
presentació parlamentària mitjançant la seva capacitat 
d’aglutinar complicitats i interessos contraposats, fins i 
tot dels mateixos republicans federals, amb els quals va 
arribar a pactar, quan li va fer falta, i dels quals fins i tot 
va comprar el silenci polític. No obstant això, quan se li va 
presentar el moment de professionalitzar-se i de respon-
sabilitzar-se de la maquinària electoral — de l’anomenada 
«manovella» electoral, «manubrio» en la terminologia de 
l’època—, llavors va fracassar en la seva obstinació i no va 
aconseguir frenar la mobilització del moviment obrer, 
més que no pas per incapacitat, per inadaptació. L’últim 
diputat dinàstic escollit al districte de Sabadell fou preci-
sament el seu germà, Enric Turull, elegit en els comicis 
generals de 1914 gràcies a les tupinades i als vots dels po-
bles rabassaires del districte.24

El règim necessitava polítics professionals que alimen-
tessin les ambicions dels partits governamentals, no pas 
les seves ambicions personals. La despectiva manera com 
el governador civil de Lleida, el 1905, anomenà la «políti-
ca de bufet» que seguien els prohoms que no es volien tòr-
cer a la seva voluntat al·ludeix precisamernt a l’obstinació 
d’alguns notables a conservar o ampliar les seves esferes 
de poder territorial en detriment dels objectius polítics 
dels partits als quals servien, que eren bàsicament els del 
Govern que havia organitzat les eleccions. En el fons, es 
debatien dos notables pel control polític de la província 
de Lleida després de la mort de Sagasta i davant l’amena-
ça de l’ascens dels republicans: Miquel Agelet i Emili Riu, 
ambdós alineats dins del partit liberal, però a partir d’ales-
hores en faccions oposades, el primer seguidor d’Eugenio 
Montero Ríos i el segon de Segismundo Moret.25 Fins al 
1919, el sempitern diputat per Sort Emili Riu no assolí el 
lideratge provincial. Els ministres de la Governació es 
veien obligats a barallar-se constantment amb els perso-
nalismes, amb les intencions dels candidats de l’oposició, 
amb les d’altres candidats no apadrinats pel govern de 
torn disposats a gastar diners per aconseguir la seva elec-
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ció i amb les reivindicacions dels districtes, de manera 
que l’encasellat governamental, especialment a Catalunya 
des del tombant de segle, va ser progressivament més la-
boriós de tramar fins que va esdevenir impossible. El 
1914, el Govern considerà Catalunya electoralment 
emancipada.

La limitació manifestada pel fabricant i diputat per Sa-
badell Pau Turull ens duu a descobrir com es van trans-
formar els cacicats «naturals» en màquines al servei del 
reclutament clientelar del vot, la base sobre la qual el rè-
gim polític de la Restauració buscava l’estabilitat i el fona-
ment més important de la seva permanència. Algunes ve-
gades, aquests cacicats es desintegraven a mesura que es 
produïa una diversificació econòmica que comportava 
l’aparició de noves elits disposades a discutir l’hegemonia 
del notable tradicional. Aquesta seria la història que ens 
ha explicat Joaquim Capdevila per a la ciutat de Tàrrega, 
centrada en la figura de l’hisendat Enric de Càrcer, fidel 
adepte del canovisme, que va ser capaç d’entreteixir i lli-
gar vincles estables amb la Diputació provincial i amb al-
tres diputats a Corts dels districtes del pla lleidatà, d’una 
manera totalment aliena a la militància política dels diri-
gents d’aquestes institucions, malgrat l’hegemonia del 
partit conservador a la província durant els primers de-
cennis de la Restauració.26

Arran d’un conflicte d’irregularitats relacionat amb el 
subministrament del fluid elèctric i de l’aigua, monopolit-
zat per una companyia propietària de Càrcer, es va for-
mar una àmplia i heterogènia coalició en la qual es van 
integrar els liberals, els catòlics, els catalanistes i els repu-
blicans, i més tard s’hi afegiria una facció del partit con-
servador enfrontada a aquell patrici que havia exercit du-
rant anys un caciquisme polític, social i simbòlic. En el 
fons s’esdevenia un canvi polític directament vinculat a 
l’aparició d’unes noves classes socioeconòmiques repre-
sentades per industrials i comerciants que no estaven dis-
posades a seguir tolerant l’hegemonia del poder que la 
petita noblesa tradicional havia exercit des del segle xviii. 
Aquesta petita ciutat capital comarcal entrava de ple en 
l’era de la política de la mobilització de les masses, i la 
competitivitat pel vot, al costat del dinamisme de la vida 
social i cultural, constituïa una manifestació més de la 
moderna societat que s’albirava.

Per tant, podrem observar dos fenòmens de configura-
ció de cacicats en la Catalunya de la Restauració: els de 
vella factura, representats pels casos exposats — un de na-
turalesa rural, com el d’Enric de Càrcer a Tàrrega, i un al-
tre d’urbà i industrial, com el del fabricant Pau Turull a 
Sabadell, com dos exemples paradigmàtics—, i els caci-
cats que van sorgir posteriorment, en resposta en part a la 
necessitat d’estabilització de la representació parlamentà-
ria dels districtes electorals, una tendència equiparable a 
la de la resta d’Espanya, però situada més tardanament, 
a partir de 1914, com seria el salisme en el districte de Ter-
rassa en mans del liberal Alfons Sala Argemí, ennoblit pel 
rei Alfons XIII amb el títol de comte d’Egara. Els primers 
cacicats estaven més íntimament vinculats a interessos 

econòmics homogenis, de naturalesa rural o industrial, 
monopolitzats per patricis, i eren la traducció política 
d’unes relacions socials presidides pel patronatge, el pa-
ternalisme i els vincles de dependència, més propis i espe-
cífics de societats tradicionals, amb un fort arrelament als 
interessos de la terra o bé amb una embranzida de la in-
dustrialització, però amb una mentalitat i uns imaginaris 
ancorats en la societat encara fortament presidida per va-
lors comunitaris.

Els nous cacicats, però, obeïen a les exigències de pro-
fessionalització de la representació parlamentària, d’una 
banda, de manera que la seva fi última era no solament 
guanyar les eleccions legislatives, sinó sobretot conservar 
l’escó; de l’altra, responien molt probablement a una via 
per contrarestar l’accés de les masses a la vida electoral, 
neutralitzant en la mesura possible el pluralisme partidis-
ta i la competència electoral, consolidant una representa-
ció estable mitjançant l’hegemonia exercida per un partit 
o bé per una oligarquia de poder amb projecció transver-
sal, com va ser el moviment salista desenvolupat a la ciu-
tat de Terrassa.

El salisme va expressar la consolidació d’un moviment 
polític transversal, de naturalesa oligàrquica, però al ma-
teix temps va ser capaç d’oferir respostes individuals i col-
lectives, articulat entorn del fabricant Alfons Sala i Arge-
mí, que, d’una manera gairebé ininterrompuda, va 
monopolitzar la representació parlamentària del districte 
de Terrassa entre 1891 i 1923, primer com a diputat i més 
tard com a senador. Va començar la seva carrera política a 
la Diputació provincial de Barcelona el 1883, i més tard va 
obtenir l’escó de Terrassa, al qual va renunciar quan es va 
abstenir de presentar candidatura a les eleccions de 1907, 
àmpliament guanyades per la plataforma de Solidaritat 
Catalana. El salisme, amb els seus homes de confiança ben 
instal·lats a les institucions locals, polítiques, culturals i 
econòmiques de la ciutat de Terrassa, va poder contem-
poritzar amb el moviment obrer i el catalanisme conser-
vador, que estava molt afermat, mantenint-lo al marge de 
la representació a Corts.27

La discussió del predomini salista va ser gradual a me-
sura que el potent republicanisme denunciava les maqui-
nacions existents en els comicis electorals que normal-
ment es produïen en els municipis rurals del districte. 
Una de les pràctiques més irregulars i que va generar un 
rebuig més gran en l’opinió pública d’aquest districte va 
ser la que va tenir lloc al poble de Rellinars en ocasió de les 
eleccions de 1920, els vots de les quals van decantar la vic-
tòria de Sala enfront del candidat republicà catalanista, 
Domènec Palet i Barba. En aquella ocasió es va atribuir a 
una gran nevada el motiu pel qual l’acta electoral es va 
lliurar amb un retard totalment infonamentat. La realitat 
se situava en una altra instància. Com resava el cuplet 
— un dels molts que van circular sobre Sala i els seus se-
guidors—, «En Sala deia: / Que votin tots els morts que al 
poble hi tinc. / Si trobeu cap paralític, / també el feu anar a 
votar / I si sol ell no pot valdre’s, / ja amb la neu rodola-
rà!»28
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Podríem també fer-nos ressò d’altres formes d’hege-
monia política territorial amb vocació de permanència a 
partir d’un altre exemple, el que ens proporciona el mar-
quès de Camps, el seu immens patrimoni i la influència 
exercida en diferents comarques gironines. El primer 
marquès de Camps, Pelagi de Camps, era el vuitè major 
contribuent de Catalunya a mitjan segle xix. El seu fill, 
Carles de Camps i Olzinelles, afiliat a la Lliga Regionalis-
ta, no es va salvar de les acusacions dels republicans en 
diferents moments de la seva carrera política. Durant la 
votació en les eleccions de 1916, Camps es va reunir al seu 
poble, Salt, amb els propietaris i els fabricants davant del 
col·legi electoral. En aquest local, segons el periòdic L’Au-
tonomista, el marquès es va obstinar en la tasca de com-
prar vots i de proporcionar paperetes als seus arrendataris 
i als obrers de la fàbrica, «que després eren vigilats des de 
l’escala del col·legi electoral perquè no poguessin can-
viar-les d’acord amb la seva manera de pensar».29

Finalment, caldria esmentar el tipus de domini caci-
quista exercit per la família Godó sobre el districte d’Igua-
lada i que va tenir efectes amplificadors mitjançant el 
control que des del diari La Vanguardia exerciren sobre 
l’opinió pública catalana. Aquesta història l’ha explicat 
molt bé Pol Dalmau en la seva tesi doctoral que acaba de 
prendre forma de llibre. Aquest historiador conjuga les 
virtuts de la història social de la política aportant llum so-
bre la transició de la política de notables a la de masses a 
Catalunya, si bé al mateix temps incideix en els compo-
nents simbòlics i de representació cultural d’aquesta fa-
mília de fabricants sobre una comunitat local, la de la co-
marca de l’Anoia, però també en atenció a la comunitat de 
lectors del seu diari, un recurs de poder en alça durant el 
sorgiment de la societat de masses a Catalunya.30

Malgrat que els fundadors de La Vanguardia, Barto-
meu i Carles, van fugir de la crisi industrial que va assotar 
aquesta comarca a mitjan segle xix i es van instal·lar a Bil-
bao, on van desplegar una nova línia de negoci, van con-
servar en tot moment els seus vincles familiars (negoci i 
família eren dues cares d’una mateixa realitat) i territo-
rials. El suport de la parentela i de les amistats polítiques 
al districte els va servir per a basar la seva influència polí-
tica i aconseguir la representació parlamentària. Els mem-
bres de la família van conservar l’escó fins a les eleccions 
de 1914. Però en les eleccions de Solidaritat Catalana 
d’abril de 1907 el propietari del diari pertanyent a la sego-
na generació, Joan Godó Lallana, va patir una seriosa en-
sulsiada en perdre aquests comicis davant d’una àmplia 
coalició anticaciquista formada per carlins, republicans i 
catalanistes. Joan Godó detestava el caciquisme, però es-
tava al mateix temps a favor dels «bons cacics» com ell 
mateix, que es considerava el diputat «natural» del dis-
tricte. Un capital simbòlic que va contribuir a revestir la 
seva autoritat i la seva imatge pública de bon notable grà-
cies als suports socials que tenia al districte i també gràcies 
al seu diari.

Després de la fi del cacicat dels Godó, com en d’altres 
districtes, es desfermà una intensa politització, animada 

per la crisi vitivinícola, canalitzada a través de l’associa-
cionisme i que agrupava els interessos dels agricultors 
propietaris i dels rabassaires, els parcers que conreaven 
les vinyes. Aquesta politització ha estat estudiada al mu-
nicipi dels Hostalets de Pierola, a la comarca de l’Anoia.31 
Els interessos de classe es van expressar políticament en 
un escenari de competició electoral a través de la Lliga Re-
gionalista i del republicanisme.

En definitiva, en la Catalunya de la Restauració, l’exis-
tència de cacicats entesos com a espais de dominació polí-
tica territorial per part de famílies de notables fou una nota 
comuna, però no pas continuada en el temps. Els cacicats 
o xarxes de poder territorial es caracteritzaven per ser un 
eixam de clienteles i de fidelitats teixides entorn de la pree-
minència econòmica d’un prohom, d’una família o d’una 
nissaga, que se sustentaven en l’ascendent social que exer-
cien sobre la comunitat local i que tenien una traducció 
lògica en l’esfera de la representació parlamentària.

No observem piràmides provincials més o menys esta-
bles de caps polítics més enllà de l’existència de polítics 
professionalitzats en la confecció de l’encasellat governa-
mental. Al contrari, per sota del control de la influència 
electoral que exercien aquests polítics professionals, sí 
que constatem una transformació de les xarxes de poder 
territorial a mesura que des del tombant de segle emer-
gien nous interessos econòmics i les classes mitjanes s’or-
ganitzaven de manera autònoma de les elits tradicionals 
fent més plural la representació política dels districtes i les 
localitats. Podríem esmentar l’aparició de moviments re-
publicans amb base territorial com fou sobretot el marcel-
linisme als districtes de Tortosa i de Roquetes, magnífica-
ment estudiat per Josep Sancho, o el control polític que 
exercí l’advocat manresà Maurici Fius i Palà sobre els po-
bles industrials del districte de Manresa.32 Republicans i 
catalanistes foren els grans beneficiats de la descomposi-
ció del torn dinàstic a Catalunya en detriment dels partits 
del règim que no restaren impassibles, sinó que intenta-
ren reacomodar-se a la nova situació sense tanmateix 
reeixir-hi.

Protestes electorals, denúncies i lluita 
contra el caciquisme: mobilització 
política en una societat de masses 
emergent

Tot i la xacra que suposaven les acusacions de corrupció i 
la presentació de protestes, la capacitat de cometre actes 
de corrupció era, paradoxalment, sinònim de possessió de 
recursos de poder. També ho era la possibilitat de fer de-
cantar una sentència judicial sobre la validesa dels comi-
cis. Així, les denúncies judicials analitzades per Josep No-
guera al districte de Berga (Barcelona), sobre els litigis de 
frau electoral, revelen la voluntat no solament de reparar 
l’honor ultratjat provocat per coaccions, intimidacions i 
fins i tot agressions físiques, sinó també de guanyar legiti-
mitat públicament.33 En les eleccions es mantenia una au-
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tèntica lluita simbòlica pel poder, i les pràctiques corrup-
tes eren una tècnica de poder com una altra, consentida 
en la seva justa mesura per la concepció cultural hegemò-
nica del liberalisme polític de la Restauració.

Amb el temps, les protestes electorals anaren canviant 
de modalitat; segurament estigueren també més ben fo-
namentades, per bé que sovint es presentaven a posteriori, 
no pas en el moment de l’escrutini, i fins i tot eren replica-
des pels candidats protestats. L’anàlisi de la jurisprudèn-
cia electoral del Tribunal Suprem efectuada per l’advocat 
Francisco Aguado el 1920 — que cobreix el període 1910-
1916— posa en relleu, d’una banda, les limitacions de l’alt 
tribunal per acceptar les protestes (ho feia quan constata-
va grans desproporcions en la distribució del vot), i de 
l’altra, com es van diversificar quant a modalitat i intensi-
tat.34 Per a la demarcació de Barcelona, Jaume Muñoz ha 
demostrat clarament la pèrdua d’importància de la vio-
lència física o de la coacció exercida per càrrecs públics, 
en benefici sobretot de la pràctica creixent de compra de 
vots.35 Fins i tot en algunes poblacions foren els mateixos 
alcaldes els compradors dels sufragis. Per la seva banda, 
les tupinades continuaren fent acte de presència de mane-
res diverses: trencadissa d’urnes, adulteració del cens o bé 
omplint les actes electorals de manera arbitrària. Als mu-
nicipis de Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, 
Guixers i Navès, del districte de la Seu d’Urgell, en els co-
micis de 1916, segons una protesta, haurien votat més 
electors que no pas els continguts en el cens.

El gran problema inherent a l’estudi de les protestes 
electorals és el de la seva fiabilitat, per tal com sovint es 
presentaven després d’haver-se celebrat les eleccions. I de 
manera també creixent incorporaven contraprotestes que 
intentaven neutralitzar el possible recorregut de la protes-
ta. Aquest seria el cas del districte de Puigcerdà en els co-
micis de 1916, en què lluitaven un dinàstic, Joan Dagas, i 
el candidat de la Lliga Regionalista, Eusebi Bertrand. En-
front de l’allau de protestes presentada per Dagas, que de-
manava la nul·litat dels comicis, adjuntà llistes d’electors 
que afirmaven haver-lo votat per estar d’acord amb les 
seves idees i amb els serveis prestats al districte. L’alt tri-
bunal revalidà el resultat de les eleccions.

La progressiva sensibilització de l’opinió pública en 
contra del frau electoral, les prèdiques regeneracionistes 
molt potents a partir de la crisi de 1898 i la fortalesa de les 
opcions antidinàstiques a Catalunya menaren a un esce-
nari en què la intolerància envers l’abús de poder i les irre-
gularitats administratives esdevingueren un implacable 
motor de politització i de competència electoral. En la de-
marcació barcelonina, Manuel Planas i Casals, que vetlla-
va pels interessos dinàstics conservadors en aquesta pro-
vincia, donà per desarticulada la influència del partit 
conservador arran del fracàs experimentat en els comicis 
de maig de 1903.36

En efecte, els conservadors havien perdut els districtes 
de Mataró, Berga, Sabadell, Vilafranca i Vilanova malgrat 
haver-ne organitzat les eleccions. En total, foren elegits 
tan sols quatre candidats conservadors, dos de liberals, 

quatre de la Lliga Regionalista, nou de republicans i un 
d’independent. Els grans guanyadors foren els republi-
cans, que es presentaven units i que se situaren com la pri-
mera força a la circumscripció de Barcelona, i els grans 
derrotats, els dinàstics i la Lliga. Planas argumentava que 
una de les causes del desastre havia estat «el sensible que-
brantamiento del partido conservador, tenazmente com-
batido por catalanistas y republicanos y no amparado efi-
cazmente por el Gobierno», que s’havia mantingut 
neutral per la no intercessió del governador civil, una lliçó 
que van haver d’aprendre si volien continuar tenint algun 
ascendent en la política catalana.37

El caràcter de la denúncia o de la protesta canvià en 
funció de la diversificació dels interessos i de les deman-
des, de la seva pluralitat i de l’afany de representatitivitat 
canalitzat pels partits antidinàstics. La Lliga Regionalista 
bastí un corpus de pensament, gràcies fonamentalment a 
la ploma d’Enric Prat de la Riba, que legitimà la seva acció 
política tenint com a epicentre la destrucció del que ano-
menava la «ciutadella del caciquisme».38 Així es construïa 
la nova política, la veritable política, la política al servei 
dels interessos de la societat civil. I així esdevenia repre-
sentativa mentre que, al mateix temps, s’obria una lluita 
entre dinàstics i catalanistes pel monopoli de la vida polí-
tica catalana. Les campanyes de denúncia contra el caci-
quisme es van visibilitzar particularment en ocasió de les 
eleccions de Solidaritat Catalana celebrades el 21 d’abril 
de 1907. S’identificà el caciquisme amb la mala política 
que practicaven els dinàstics, cosa que comportà un èxit 
esclatant per als candidats de la coalició solidària, forma-
da per tots els partits llevat dels dinàstics i dels republi-
cans lerrouxistes i que obtingué quaranta-un dels quaran-
ta-quatre escons en disputa.39

Tanmateix, una cosa era el pla discursiu i una altra la 
praxi política. Aquesta tensió es reflectí amb cruesa en 
la protesta i aldarull que es coneix com «l’avalot dels bu-
rots», esdevingut a la vila d’Artés (Bages) el 2 de gener del 
1917. En aquest cas, el caciquisme a combatre no era el 
dinàstic, sinó el de la Lliga Regionalista, que tenia al dis-
tricte de Castellterçol, del qual formava part el poble, un 
feu en mans de Francesc Cambó, que no disposava d’un 
districte propi i que, a més a més, era moneda de canvi en 
les negociacions de l’encasellat governamental.40 Aquí 
s’invertiren els termes: el diputat cunero, és a dir, assignat 
a dit, era un polític antidinàstic, alhora que les autoritats 
locals eren proclius a la Lliga, com també l’hisendat i di-
putat provincial Antoni Abadal.

Al poble d’Artés, a més, els fabricants Berenguer eren 
gairebé els amos i senyors de la població, ja que donaven 
feina a un 30 % de la gent (hi treballaven uns 800 obrers), 
tot dinamitzant l’economia local, fins al punt que la vila es 
confonia amb la fàbrica i la fàbrica amb el poble, i el cape-
llà, el metge i l’Ajuntament eren dominats per la mateixa 
família i la seva clientela. Malgrat que el govern Canalejas 
havia suprimit l’impost dels consums el 1912, aquesta 
contribució es continuava cobrant a causa de l’asfíxia fi-
nancera de molts municipis petits. El 1917, la capacitat 
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adquisitiva dels treballadors artesencs havia minvat per 
culpa de l’encariment de la vida en plena Primera Guerra 
Mundial i perquè el monopoli els abocava a rebre salaris 
de subsistència.

En aquest context, la puja del referit impost per tal d’ei-
xugar el deute provocat per la canalització equivocada 
d’una aigua poc potable, que a més a més beneficiava la 
finca del diputat provincial Antoni Abadal, fou l’espurna 
que va encendre els ànims.41 En el fons, aquesta protesta 
fou la punta de llança d’una problemàtica més estructural: 
d’una banda, la fi del monopoli tèxtil practicat pels Beren-
guer així com de la política paternalista, i de l’altra, la de-
núncia del dèficit de representació política canalitzada 
pels republicans mitjançant la mobilització dels obrers i 
dels botiguers, els grans perjudicats per l’ascens de la 
pressió fiscal. L’avalot finalitzà amb la dimissió de la cor-
poració local, la creació d’un sindicat (Associació Obrera 
d’Artés) i l’aixecament d’una cooperativa industrial que 
més tard es privatitzà (la Tèxtil d’Artés), tot i el locaut de 
sis mesos decretat pels fabricants Berenguer. Es reintro-
duí l’impost de consums, però seria recaptat per la via del 
repartiment veïnal, molt menys greujós per a l’economia 
local. Per sempre més, la Lliga perdé el control polític del 
poble.

Un cas ben diferent fou el conflicte de l’arròs, conegut 
també com la «guerra de l’arròs» al Baix Empordà (Giro-
na), i la seva politització.42 Aquí podrem observar quins 
foren els esforços per part d’un candidat dinàstic per a 
conservar l’escó en els comicis més mobilitzats i partici-
patius de la Catalunya de la Restaruació, els d’abril de 
1907. El conflicte es generà per la presència novament 
de paludisme i el seu impacte sobre la salut pública. El comte 
de Serra i de Sant Iscle, Robert de Robert, candidat con-
servador, que tenia enfeudat des de feia temps el districte 
de Torroella de Montgrí i dirigia la política conservadora 
a la província de Girona, maldà per esdevenir el portaes-
tendard dels interessos dels antiarrossaires. En un escena-
ri de progressiva llunyania de la classe política gironina 
envers l’Estat, per al Govern conservar el feu de Torroella 
era una necessitat vital.43 Si es perdia l’escó, es defenestra-
va del tot la política conservadora en aquella demarcació. 
Per aquesta raó, tots els esforços del candidat anaren en-
caminats a difondre entre els electors el màxim zel que 
posava el Govern en la cura de la salut pública.

No obstant això, ni el Govern internament tenia clara 
la prohibició total del conreu de l’arròs per a frenar els ca-
sos de paludisme, ni tampoc el rival, el candidat solidari, 
el notari republicà nacionalista Josep Torras i Sampol, ca-
nalitzava els interessos dels arrossaires tal com pregonava 
Robert. És curiós com la lluita anticaciquista l’enarborà 
un candidat dinàstic, suposadament contra els produc-
tors d’arròs, és a dir, contra una imposició del caciquisme, 
mentre que en realitat Robert només aspirava a satisfer el 
Govern conservador liderat per Antonio Maura i obtenir 
una senadoria vitalícia acompanyada del títol nobiliari de 
gran d’Espanya. Qui en realitat entomà de valent la lluita 
antiarrossaire fou el seu contrincant, que en una elecció 

complementària es feu amb l’escó del districte de Tor-
roella, una vacant que calia cobrir arran de la sobtada i 
aparentment incomprensible dimissió de Robert. Per al 
polític conservador, jugar la carta antiarrossaire havia es-
tat tan sols un pretext, tot i haver-la jugat a fons, mobilit-
zant els recursos propagandístics i endegant una campa-
nya de desgast del rival, enfront d’una potent coalició 
solidària. Ara bé, Torras controlà provisionalment aquest 
districte electoral perquè de seguida retornà a l’obedièn-
cia dinàstica.

Coalicions del torn, candidats 
ministerials no dinàstics, clientelisme 
horitzontal i oposicions fragmentades

Durant el període 1876-1899, l’hegemonia dels partits di-
nàstics va ser quasi absoluta, i liberals i conservadors van 
obtenir un percentatge aclaparador de les actes en dispu-
ta, més del 86 %. Entre 1876 i 1886, controlaren més del 
90 % de les actes; entre 1891 i 1905, el 75 %, i, a partir 
d’aquesta data, solament el 28 %, de manera que l’hege-
monia va correspondre a les oposicions antidinàstiques, 
fonamentalment la Lliga Regionalista, les diferents sigles 
republicanes i els carlins.44

A partir de 1901, en aquells districtes electorals en què 
no va ser possible construir ni mantenir cacicats perma-
nents, les dinàmiques electorals es van acomodar a la ca-
pacitat i la fortalesa de les oposicions antidinàstiques. En 
els districtes en què eren fortes, o bé es van reproduir els 
torns entre els regionalistes i els republicans, com a la ciu-
tat de Barcelona, o bé, el més probable, les coalicions del 
torn s’establien entre partits opositors o fraccions 
d’aquests i els residus dels partits governamentals dispo-
sats a prosseguir la batalla. Per contra, on els partits del 
torn dinàstic o les seves clienteles tenien capacitat per li-
derar les coalicions, llavors els partits opositors s’hi reple-
gaven amb l’ànim d’obtenir quotes de poder en la mesura 
possible.

Aquestes oposicions eren heterogènies entre si, amb 
què difícilment podien unir les seves forces, si n’excep-
tuem la gran experiència de Solidaritat Catalana, única i 
excepcional, motivada pels coneguts esdeveniments del 
Cu-Cut!, que van originar l’aprovació de la Llei de juris-
diccions el 1906, que tant va irritar catalanistes i republi-
cans, perquè erosionava i limitava la llibertat d’expressió, 
i confiava els suposats delictes comesos contra l’Estat i els 
seus símbols a la jurisdicció militar.45 Així, el catalanisme 
estava fragmentat en un gran partit conservador, que en 
bona mesura va suplantar el dinastisme liberal conserva-
dor, la Lliga Regionalista, i en opcions d’esquerres pel na-
cionalisme republicà, a través de diferents plataformes 
partidistes.46 Encara que també caldria constatar que el 
progrés de les oposicions antidinàstiques era ampli i estès 
a Catalunya, però no tan uniforme a la resta d’Espanya, 
amb la qual cosa aquesta fortalesa interna es convertia au-
tomàticament en feblesa política dins el conjunt espanyol.
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En segon lloc, alguns partits opositors van ser igual-
ment capaços d’adaptar-se, de ser versàtils i d’aprofitar, 
sense discutir-ne els fonaments, les escletxes que el siste-
ma polític i les seves regles de joc els oferia. Això explica-
ria en bona mesura la dinàmica coalicionista de tan diver-
sa tessitura en funció de les correlacions del poder local 
existents en els districtes, però també la capacitat d’im-
posar una política d’aliances a escala territorial catalana 
desenvolupada fonamentalment per la Lliga Regionalista, 
sempre disposada a negociar «districtes» amb el Govern, 
els candidats ministerials i aquells altres candidats amb 
poder social i crematístic, fossin carlistes, dinàstics i fins i 
tot republicans.

A més a més, la representació parlamentària, malgrat el 
reconeixement del sufragi universal als homes majors de 
25 anys des de 1891, estava vedada a la pràctica a una part 
significativa de la població, perquè no se sentia motivada i 
manifestava una intel·ligent indiferència, o perquè se sen-
tia marginada, ja que el sistema polític es mostrava pusil-
lànime a l’hora d’integrar políticament els ciutadans atès 
que en realitat no confiava en les autèntiques bondats del 
sufragi.

En definitiva, arran de la profunda crisi política que es 
va obrir amb la pèrdua de les darreres colònies d’ultramar 
el 1898, l’elit catalana va començar a concebre una estratè-
gia pròpia que passava per situar la qüestió catalana en 
l’agenda espanyola. Per fer-ho efectiu, calia guanyar legiti-
mitat a les urnes, és a dir, neutralitzar els mecanismes 
d’adulteració del sufragi. Catalunya va ser un dels escenaris 
en què d’una manera més clara i primerenca es va desinte-
grar el torn dinàstic i d’una manera més evident les maqui-
nàries electorals caciquistes van deixar de recollir rèdits 
destinats al partit que governava; va ser el lloc on d’una ma-
nera gradual va retrocedir el frau administratiu que consistía 
a utilitzar vies irregulars d’obtenció de vots que tant els 
partits dinàstics com els de l’oposició havien utilitzat a cò-
pia d’incrementar pràctiques electorals corruptes.

Simultàniament, la condició de candidat ministerial es 
va devaluar fins al punt que qualsevol candidat, no neces-
sàriament dinàstic, podia rebre aquesta consideració, si 
així convenia als interessos del Govern. Per aquesta raó, a 
mesura que es van fragmentar les formacions dinàstiques 
i es va desmantellar el torn dinàstic tradicional, se’n va de-
senvolupar un altre que denominem «torn coalicionista» 
o «coalicions del torn», en el qual es van veure involucrats 
carlins, republicans i regionalistes, al costat de les faccions 
dinàstiques.47 Aquest nou torn es va emmotllar en un es-
cenari de competició electoral creixent en què les aliances 
i les oposicions podien ser multiformes, reduït no sola-
ment al torn que es va dibuixar en la circumscripció de 
Barcelona entre la Lliga Regionalista i els republicans ra-
dicals. En conseqüència, l’autenticació del sufragi va ser 
causa i conseqüència d’un augment de la mobilització po-
lítica, un fenomen que no podem desvincular ni de lluny 
de la persistència de frau i corrupció.

El règim canovista, malgrat les diferències de criteri 
que separaven els partits dinàstics catalans respecte de les 

direccions estatals, va trobar la seva acomodació a Catalu-
nya. A hores d’ara, ningú no sembla negar l’existència de 
caciquisme a Catalunya, encara que revestia unes caracte-
rístiques i uns ritmes diferents com corresponia a una so-
cietat molt més urbanitzada, segurament més laica i tam-
bé notablement més autònoma i articulada.

Entre aquests elements diferenciadors respecte del 
conjunt de la dinàmica política espanyola, destacaria una 
presència irregular de cacicats territorials en l’espai i en el 
temps; un cunerisme menys notable i alhora matisat, car 
bona part dels diputats cuneros, vinguts d’altres territoris, 
tenien vincles de parentiu o havien comprat propietats als 
districtes catalans, i que de seguida es van naturalitzar;48 
l’anomenat «ministerialisme» a la catalana que comporta-
va una certa autonomia dels partits dinàstics respecte de 
les direccions estatals i una reproducció del torn dinàstic 
peculiar en el sentit que Catalunya no era una prioritat en 
la confecció de l’encasellat ni els grans polítics de la Res-
tauració hi tenien cap districte; una marcada precocitat 
en la descomposició del torn dinàstic situada entre 1901 i 
1907; l’existència de potents oposicions antidinàstiques 
formades per catalanistes, republicans i tradicionalistes 
amb les quals els gabinets havien de negociar l’encasellat, 
i, finalment, una escassa presència de l’article 29 de la Llei 
electoral de 1907 que permetia la proclamació immediata 
de candidats sense rivals, pràctica més aviat estesa a les 
regions de Galícia, les dues Castelles i Andalusia.

Encara hi podríem afegir una darrera diferència en re-
lació amb el conjunt estatal: les suspensions d’ajunta-
ments, alcaldes i regidors acordades pels governadors ci-
vils fou irrisòria, una pràctica recurrent que els gabinets 
empraven la vigília de la celebració dels comicis per tal 
d’incidir en els resultats electorals. Així, entre 1915 i 1923, 
a Catalunya foren suspesos tan sols cent dos regidors 
(l’1,4 % del total espanyol), onze alcaldes (un 2,1 % i cap a 
la demarcació de Barcelona) i set ajuntaments (1,7 % i cap 
a la demarcació de Tarragona).49 El nombre de les sus-
pensions decidides pel ministre de la Governació fou un 
xic superior, si bé igualment poc rellevant: 23 sobre les 
544 practicades a tot Espanya (un 4,2 %), i totes van tenir 
lloc en les darreres eleccions generals celebrades just 
abans de l’establiment de la dictadura de Primo de Rivera.
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