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LA VAGA DELS TR AMVES
Els paràgrafs que són publicats ara amb aquest títol eren destinats a completar, al segon volum del meu llibre de records titulat Del passat quan 
era present, la nota corresponent al dia 5 de març de 1951 i a una altra nota que havia de portar la data de 8 de març del mateix any. 
De la primera, I per raons independents de la meva voluntat, només en van aparèixer al llibre els dos primers paràgrafs, que reprodueixo aquí 
per no trencar la unitat del text; la segona, per les mateixes raons, va desaparèixer íntegra. Potser, per recordar les fetes d'aquells dies, 
poden tenir un cert interès. De tota manera, vull fer present que no són —com no ho són en general aquells llibres meus— el resultat de cap 
investigació històrica, sinó només l'expressió del que jo vivia i del que sentia dir en aquelles hores, tal com en aquells moments ho vaig 
anotar.— M. S.

5 de març 1951
És curiós que hagi estat un pur instintiu, políticament força 
irresponsable —el periodista Manuel del Arco—, qui ha tro-
bat un mot exacte per qualificar aquesta batalla dels tram-
vies: «Fuenteovejuna». I que la troballa no és innocent ho 
demostra ell mateix quan afegeix a continuació que el movi-
ment «no és contra el règim»... Com si s’hagués espantat 
davant del que acabava de dir. Realment, el que passa és 
extraordinari. Ni els qui més creiem en la força cívica del 
nostre poble no ho hauríem pogut pensar ni esperar. En 
plena situació actual, m’ha fet pensar —per molt que les 
raons siguin diferents— en el gest espontani que va portar, 
fa quaranta-cinc anys, cent o cent cinquanta mil barcelonins 
a la gran manifestació de la Solidaritat. Barcelona ha de-
mostrat una vegada més que és una ciutat on l’opinió pú-
blica té una força incontestable.
Corre la veu que l’origen de la protesta podria ser una 
topada interna dels grups de la situació —així m’ho han 
contat—, en la qual uns individus de la vella guàrdia, indis-
posats amb el governador, li van voler crear dificultats. En 
tot cas, algú o altre es va agafar a la qüestió dels tramvies, 
on hi havia un malestar latent, potser accentuat per la 
campanya tan extremada de «Destino». Però l’èxit, un cop 
llançada la idea, no va venir de res d’això. Hi va prendre 
forma un desig de protesta col·lectiu, però d’un altre sentit, 
que, posat en mans dels ciutadans, va superar incomparable- 
ment els possibles propòsits inicials. Fins al punt que l'ori-
gen, fos el que fos, ja no té res a veure amb el resultat. 
La idea va ser immediatament recollida pels joves univer-
sitaris de sentit català, que s’han començat a trobar entre 
ells, i per un ample sector del món del treball. I ja hi 
vam ser!
La campanya ha resultat, tècnicament —vull dir, en el sentit 
que dóna Curzio Malaparte al mot—, portada d'una manera 
perfecta. De primer, una àmplia propaganda verbal, de la 
qual s’han encarregat espontàniament aquells diversos nu-
clis que ara deia, i que ha pres com el foc en l’herba seca. 
Després, unes quantes trencadisses de vidres de tramvies, 
que els feien inhabitables i creaven un principi de pànic 
entre els usuaris, alhora que no eren prou greus per justi-
ficar una repressió violenta. A la vegada, el rumor d’una 
nova pujada de tarifes, suposadament immediata. I, tot se-
guit, l’aparició d’una immensa quantitat de cartellets, per-
tot arreu, escrits a mà o a màquina, en general en un to 
d’humor i ben poques vegades plenament subversius. Des-
prés, als moments oportuns, uns quants actes —no gaire 
exagerats— de coacció. I tot ha anat endavant!
Els organitzadors s’hi han lluït. Però, qui són, els organit-
zadors? Bé: aquest és el veritable miracle cívic. Sí, d’acord: 
en part, almenys, aquells estudiants, aquells obrers joves. 
Però, després, un cop iniciat el moviment, ho han estat tots 
aquells qui s’han sentit ciutadans de Barcelona... i alguna 
cosa més!... Vull dir que molta gent que s’hi ha trobat bé 
s’hi ha anat afegint. D’organitzadors, n’hi ha hagut: ja s’en-
tén. Però sense que hagi aparegut cap nom, ni cap organit-

zació política responsable, i sense que s'hi hagi destacat cap 
nom, cap figura humana prestigiosa o popular que pogués 
arrossegar la gent. Un periodista anglès que he conegut 
aquests dies em deia que el moviment li feia pensar en la 
resistència passiva de l’índia, la que va dirigir Gandhi! 
Petits nuclis escampats, dispersos. No dic que no n’hi hagi 
pogut haver de més importants. Però, en tot cas, anònims. 
Si la ciutat s’ha posat en moviment, no ha estat pas per la 
confiança en cap home ni en cap organització. El ciutadà 
s’ha mogut per la confiança que ha tingut en ell mateix i en 
la seva pròpia opinió quan l’ha vista convertida en opinió 
pública. Avui, els qui dominen els mitjans de comunicació 
pretenen que l’opinió pública és inoperant. Bé, doncs: ara 
veiem com ella tota sola ha estat suficient per fer aquest 
gest. I, a més, per fer-lo amb un tacte meravellós. Ni una 
sola al·lusió directa a la situació política, de la qual ve el 
malestar, ni al cansament produït per un règim, ni tampoc 
a cap tendència política o social determinada. Ni, almenys 
directament, a cap grup d’oposició. Ni tan sols —i és molt 
dir!— al sentit català del fet. Només, de tant en tant, els 
cartellets —en general ben enfocats— que, escrits en català 
o en castellà, feien referència al centralisme madrileny. Vull 
dir, tot plegat, cap arma que permeti penjar el moviment 
als uns o als altres —als «dolents» de torn— ni tampoc divi-
dir-lo. Els tramvies, i prou! Diuen que el Capità General, 
sol·licitat pel governador, va respondre que no hr podia inter-
venir, perquè anar en tramvia no és pas obligatori. Resposta 
justa, feta possible pel tacte perfecte amb què ha estat por-
tat el moviment.
Però, quan dic tot això, no vull pas dir que el poble no s’a-
doni del que passa. Una dona castellana, encara de bon 
veure, que ven tabac ros a la sortida del tren de Sarrià 
a la plaça de Catalunya i que conec perquè li n'he comprat 
moltes vegades, em va fer un comentari entusiasta a la una-
nimitat en no pujar als tramvies. Però, quan jo li vaig dir: 
«Vol dir que els tramvies no són el de menys?», ella em va 
respondre: «¡Claro!», com qui vol dir que ja ens enteníem. 
I, tot seguit, va afegir el que pensava: «Es porque no pode-
mos vivir...». Vet aquí la visió d’una ciutadana modesta. 
Quan ha estat iniciada una gran manifestació pública, tot-
hom s’hi ha adherit; en silenci, però sense vacil·lar. A través 
dels tramvies, cadascú ha vist, dels problemes vigents, la 
part que l’afecta personalment. Els treballadors, la insufi-
ciència del guany i la inoperància dels sindicats oficials. 
La classe mitjana i la petita burgesia, la desfeta del rendi-
ment i —amb la inflació— de l'estalvi. Els industrials, la 
desaparició de les primeres matèries i la pèrdua de la ri-
quesa del país. I tots i cadascú, la vexació sobre allò que 
són les seves pròpies idees i la seva pròpia manera de veure 
la realitat política... Però ja s’entén que no es tracta única-
ment d'això. Al darrera d’aquesta consciència col·lectiva, di-
ríem, òbvia, hi ha una consciència diferencial. Són molts, 
per exemple, els qui diuen que, a Madrid, això no hauria 
passat, i que allí hi hauria hagut una manifestació o una 
revolta breu, probablement més violenta, però que no s’hi 
haurien mantingut tants dies de resistència passiva. Tothom
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té la sensació que aquí és diferent. Com sempre! I el que 
interessa és que els ciutadans de Barcelona, pel fet de no 
pujar als tramvies, han tornat a sentir l'orgull del seu propi 
civisme, del poder d'una opinió pública pròpia, silenciosa 
i tenaç, que els fa sentir forts. Per aquí, són molts els qui 
s’han adonat que, si bé molts dels problemes plantejats es 
refereixen a tot el territori espanyol, també són molts els 
qui tenen a Catalunya un caràcter específic. I això no sols 
perquè hi han pertorbat molt més la vida econòmica i social 
—més complexa i més sensible— sinó perquè el tracte que 
rebem ha recordat a molts ciutadans tot el que teníem i vam 
perdre, i perquè les reaccions de la gent que mana han per-
mès de veure-hi un intent més d’ajupir Catalunya. O si voleu, 
un intent més de fer-se forts a les costelles de Catalunya.
Al fons diria que, fins per a molts que no són nascuts aquí, 
és aquest el veritable motor del conflicte. L’altre vespre, al 
carrer de la Canuda, quasi al davant de l’Ateneu, vaig veure 
sis o set treballadors, encara joves i forts, que anaven cap 
a la Rambla. Parlaven sense amagar el que deien i amb 
animació. I en castellà. Vaig mirar d’escoltar-los. De sobte, 
un d’ells va dir: ¿Qué se han figurado? Ellos no saben que 
cuando los catalanes hacemos una cosa, la hacemos bien... 
Em va impressionar molt. Precisament fa pocs dies havia 
estat un basc, que resideix fa temps a Barcelona, el qui m'ha-
via dit que, enfront de l’atracció de la ciutat, només els qui 
hi han vingut amb la intenció de ser forasters perpetus po-
den evitar de sentir-se aviat catalans i fins catalanistes. Si 
descomptem, doncs, els qui són forasters perquè s’ho pro-
posen, queda una bona part de població sobrevinguda que 
se sent també ferida. En part, pel caràcter molt més greu 
que té a Catalunya la crisi que els fereix —a ells i tot, és 
clar— en els seus interessos. Però, en molta part, perquè 
se senten ferits en la seva pròpia dignitat, en tant que s’han 
anat sentint vinculats al país on viuen i, així, han anat tenint 
la sensació que els d’aquí teníem raó. I, quan ha vingut 
l’hora, s’han sumat a la protesta.

8 de març 1951
Encara no sabem com acabarà aquesta formidable manifes-
tació cívica, que molts anomenen ja «la batalla dels tram-
vies». El que sabem, això sí, és que no haurà estat estèril. 
Una actitud de capitulació del govern davant d'un moviment 
d’opinió pública diferencial, que s’ha manifestat per una 
resistència passiva, es mastega ja en l’ambient. Per un mo-
ment, va semblar que la rebaixa immediata de les tarifes 
dels tramvies potser ho aturaria, però no ho va aturar. Van 
ser convocades les entitats econòmiques —suposo que els 
qui manen es deuen adonar que l'Ajuntament no representa 
la ciutat i potser van confiar que se sentiria representada 
per aquelles entitats—, i va aparèixer una nota prou signi-
ficativa... Sigui com sigui, la força de l’actitud ciutadana 
persisteix. Les conseqüències, ja les anirem veient. I, en tot 
cas, el guany és indubtable. A hores d’ara, tothom s'adona 
que és el fet polític més important que s’ha produït a Cata-
lunya d’ençà de la guerra civil.
He parlat d’opinió pública diferencial, i no me’n desdic. 
Sembla evident que entre els estudiants —i no pas única-
ment entre ells, és clar— els qui han contribuït més a donar 
força i extensió al moviment han estat els grups catalanistes. 
Però, ni ells, ni els grups polítics —també del país, és clar— 
que els han fet costat, no han caigut en la temptació de 
voler donar un color determinat al moviment. Sabien prou 
bé que això hauria donat una arma als qui manen. I, a més, 
i per això mateix, hauria pogut produir el risc de fer vacil·lar 
una part de la població. O potser no, és clar!... Però valia 
més no exposar-s’hi. Tal com ha anat, ara sabem que ha estat 
aconseguida la solidaritat. La considerable absència de la 
llengua catalana tampoc no pot sorprendre ningú: tal com 
estan les coses, tothom sap que el fet de fer-la servir hauria 
pogut donar un motiu perquè el moviment fos considerat 
subversiu. I tothom ha entès que, per damunt de tot, calia 
evitar-ho. Ja hi comença a haver qui ens ho agraeix. Encara 
que pugui semblar un contrasentit, jo diria que és aquesta 
renúncia a accentuar la campanya en català el que fa més 
visible el sentit diferencial del moviment d’aquests dies i el 
que ha demostrat més als qui manen el pes enorme de l’opi- 
nió pública de Barcelona. I, per tant, és clar, el pes silenciós 
de Catalunya... Per dir-ho amb les paraules de Maragall, 
això no és un montón sinó un alçament.
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