
173

el perso

el polític, mestre, periodista i escriptor
Marcel·lí Domingo i Sanjuan
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n’escriu

JOSEP SÁNCHEZ I CERVELLÓ

el personatge

Tarragona

Polític, mestre, periodista i escriptor. Estudià 
magisteri a Tarragona i, en acabar-lo, 

marxà a Tortosa, on s’inicià políticament 
escrivint a El Pueblo, òrgan de la Unió 
Republicana. Fundà una escola laica a Roquetes 
el 1906. A les municipals del 1909 va ser elegit 
regidor per Tortosa i el 1914 esdevingué el 
primer diputat republicà per aquell districte, 
del qual fou reelegit en diverses ocasions. Fou 
el líder del Bloc Republicà Autonomista el 
1915 i director del seu òrgan, La Publicitat, però 
la incapacitat per acabar amb l’hegemonia 
de la Lliga féu que, el 1917, impulsés el Partit 
Republicà Català, que dirigí, convertint-se 
en un referent polític de Catalunya per les 
campanyes autonomistes i contra la Guerra 
del Marroc. Per això fou detingut l’agost del 
1917. Igualment durant la dictadura de Primo 
de Rivera tornà a ser empresonat (1924, 
1926, 1929), deportat de la demarcació 
(1928) i, finalment, exiliat. A l’agost del 1930 
participà al Pacte de Sant Sebastià, formant 
part del Comitè Revolucionari encarregat 
de dur la República i també fou membre 
del Comitè Executiu d’ERC (març 1931), 
compatibilitzant aquesta militància amb la 
del Partido Republicano Radical Socialista 
Español, que havia fundat el 1929. Amb el 
canvi de règim encapçalà la llista republicana 
de la demarcació a les constituents del 1931, 
essent el candidat més votat, amb 68.073 
vots. El gener del 1932 va sortir d’ERC perquè 

creia que no donava prou suport al govern de 
la República, del qual era ministre d’Instrucció 
Pública. Com a tal construí milers d’escoles, 
impulsà la laïcització de l’ensenyament i el  
bilingüisme, que permeté introduir el català a 
tot el sistema educatiu. De desembre del 1931 
a juny del 1933 ocupà la cartera d’Agricultura, 
des de la qual impulsà la Reforma Agrària. 
A les eleccions del 1933 fou candidat de la 
coalició republicanosocialista per Bilbao, però 
no obtingué l’escó. L’abril del 1934 participà 
en la creació d’Izquierda Republicana, de la 
qual fou escollit vicepresident. 

S’oposà tant a la insurrecció d’octubre del 
1934 com als excessos repressius que portaren 
a la supressió de l’Estatut. A les eleccions del 
1936 encapçalà la candidatura d’Esquerres 
per la demarcació de Tarragona, obtenint la 
màxima votació: 69.500 vots. La victòria de 
febrer de 1936 el portà a ocupar, novament, 
la cartera d’Instrucció Pública, que abandonà 
al maig. Després del 18 de juliol marxà a 
l’estranger a fer tasques de propaganda en 
favor del govern constitucional. En la seva 
sortida, també hi influí la seva oposició al 
procés revolucionari que costà la vida a un 
germà i un cunyat seus, assassinats per la FAI. 
El 2 de març de 1939 morí sobtadament quan 
anava a visitar els camps de refugiats del sud 
de França.
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