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“TRANQUIL, JORDI, TRANQUIL”(1981-2006), 25 ANYS DEL 23-F
L’inici de la dècada dels anys 80, no varen ser gens fàcils per la jove democràcia espanyola, el context
històric del moment era realment complex. Els problemes relacionats amb la crisi econòmica, les
indecisions i prejudicis per articular una nova organització territorial de l’estat, l’increment de les accions
terroristes i la resistència de determinats sectors de l’exèrcit a acceptar la democràcia, varen dificultar el
procés de transició d’un estat totalitari, centralista i dictatorial a una monarquia parlamentaria amb
comunitats autònomes. L’any 1980, l’organització armada ETA, culminava amb 72 atemptats i 96
assassinats la campanya més sagnant de la seva història, per altre banda, el mateix any l’extrema dreta
també responia amb 13 atemptats i 20 morts.
El 29 de gener de 1981, desprès d’una dramàtica intervenció televisiva, Adolfo Suarez va presentar la
seva dimissió com a president del govern. En aquells moments varen coincidir tots els elements que
havien alimentat el descontentament militar: un evident buit de poder, un deteriorament de l’ordre
públic amb els atemptats d’ETA i una activa amenaça a la unitat d’Espanya amb l’establiment de
comunitats autònomes, aquests fets son utilitzats per els sectors més immobilistes de l’exèrcit per
justificar un cop d’estat que restablís un règim dictatorial sota la tutela de les Forces Armades.
El dilluns 23 de Febrer ( conegut com el 23-F), aquella tarda al Congrés dels Diputats, es votava la
investidura de Leopoldo Calvo Sotelo com a president del govern, de sobte la sessió parlamentària va
ser interrompuda violentament, sota el crit de “ Todos al suelo”, començava la nit més llarga de la
democràcia: el tinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, va assaltar el Congrés dels diputats
amb 200 guàrdies que havien arribat al Congrés amb autobusos de 2ª ma, en només mitja hora havien
segrestant a tot el govern i als diputats electes, a València, el general Milans del Bosch, posava en
marxa la “Operación Diana”, treia els tancs al carrer i declarava l’estat de guerra, a Madrid, la Divisió
Brunete, havia d’ocupar els punts estratègics de la capital i difondre un comunicat en el que es feia
efectiu l’èxit del cop d’estat, el general Armada havia de proposar al rei un govern de salvació nacional
que limités les funcions del Parlament.
La negativa del rei a acceptar aquesta proposta, va fer mantenir a molts militars en les seves casernes,
el cop va fracassar i va servir per demostrar el rebuig social a l’establiment d’un nou règim totalitari, per
altre banda el rei amb la seva actuació es va fer perdonar la procedència de la seva legitimitat.
En contra del que s’ha vingut dient fins ara, l’èxit del cop d’estat a Catalunya va anar d’un fil, segons el
llibre d’Andreu Farràs, el 23-F a Catalunya ( Ed. Geoplaneta), revela fets fins ara desconeguts per la
majoria, com ara la predisposició dels blindats del Regiment Numància a prendre els carrers de
Barcelona; els nervis a les casernes i les discussions a capitania; l’oferiment de C.C.O.O per defensar el
Palau de la Generalitat, la desconfiança del govern de la Generalitat amb el Mossos d’Esquadra del
moment i la preparació improvisada d’eventuals fugides a l’exili per terra, mar i aire.
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Aquella nit la ràdio va ser el gran mitjà de comunicació, les autoritats demanaven prudència i no van
deixar a la gent de a peu ser protagonista de la història, el aleshores president de la Generalitat, Jordi
Pujol, va transmetre a les deu de la nit el primer missatge de tranquil·litat amb el famós “tranquil, Jordi,
tranquil”, que assegurava li havia dit el rei, sobretot serenitat.
En alguns municipis membres del “sometent” havien sortit al carrer armats de forma clandestina per
donar suport al cop en cas d’èxit, en d’altres com Moncada i Reixac els regidors democràtics es van
tancar a l’Ajuntament amb armes de caçador per defensar si calia la democràcia.
A Masquefa, es va viure en l’intimitat de les cases, cadascú a la seva manera, però amb serenitat,
alguns amagant papers que podien comprometre, altres preparant una hipotètica sortida a l’exili, altres
amb l’orella enganxada a la ràdio esperant noticies, no es va fer cap convocatòria ni es va emetre cap
comunicat oficial als regidors electes del moment.
El dia 26 de febrer, quan la normalitat estava absolutament restablerta, es va convocar una sessió
pública extraordinària a la Casa de la Vila amb la presencia dels regidors: J. Duran, J. Martinez, J.
LLamas, J. Mas, J. Alberti, J. Estruch i J. Gonzalez, i sota la presidència del Sr. Alcalde del moment
Francesc Miralles, el Ple es convocat per exposar i comentar els fets del 23-F. El Sr. Alcalde els informa
que el dimarts s’havien mantingut contactes amb la Conselleria de Governació per saber la posició de la
Generalitat durant el transcurs dels fets i se’ls va informar que la vida quotidiana transcorria amb
normalitat i que no es prenguessin iniciatives. Davant d’aquesta informació el cap de l’oposició retreu a
l’alcalde que en altres pobles ja s’havien reunit la mateixa nit i que la Generalitat va demanar massa
serenitat, malgrat tot es valora positivament el discurs del president de la Generalitat.
El Ple redacta un manifest per remetre a la casa reial en el que expressa la seva enèrgica condemna a la
sediciosa ocupació del Congrés dels diputats i la interrupció de la sessió parlamentaria d’elecció del
president del govern; retenció e incomunicació dels demés assistents utilitzant la violència física en els
membres del govern. El Ple reitera la seva confiança en la maduresa política i serenitat dels vilatans de
Masquefa, dels ciutadans del país i tot l’estat espanyol. Palesa el seu respecte corporatiu al Rei, a la
Generalitat i al seu President i finalment fa una crida a tots els vilatans a que es mantinguin atents i
vigilants en disposició de manifestar el seu suport i compromís en defensa de la democràcia i les seves
institucions, garantia de les llibertats públiques i autonòmiques.
Aquest manifest posava punt i final a Masquefa a un dels episodis mes negres de la democràcia
espanyola.
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