
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR –
ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE TORTOSA  AL PLE MUNICIPAL DE
TORTOSA, SOL·LITANT EL CANVI DE NOM DE LA PLAÇA JOAQUÍN

BAU I LA RETIRADA DE LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT I EL TÍTOL
DE FILL PREDILECTE

Qui era Joaquin Bau? 

Sovint escoltem, i comprovem, que la història l’escriuen els vencedors. Només així
es pot entendre que al segle XXI, 41 anys després de la mort del dictador Franco,
Joaquin Bau Nolla encara estiga present en l’espai públic de la nostra ciutat. 

Només així es pot explicar que encara es puga llegir que Joanquin Bau (Tortosa
1897 –  Madrid  1973)  fou  comerciant  d’oli  i  polític.  Que fou  un  bon alcalde  de
Tortosa (1925-1930), i  que tot i  tenir vincles amb el franquisme en una primera
fase, a partir del 1938 es va desvincular del franquisme per dedicar-se a la seua
activitat  empresarial.  Una desvinculació motivada per la seua enemistat  amb el
cunyat de Franco (Ramon Serrano Sunyer).

Però consultant diverses fonts podem contradir esta versió amable. Joaquin Bau
fou alcalde de Tortosa durant la dictadura de Primo de Rivera i no per cap elecció
democràtica.  Si  bé  és  cert  que  fou  elegit  democràticament  diputat  en  dues
legislatures (1933 i 1936), també és cert que durant els mesos anteriors al cop
d’estat del juliol de 1936 es va dedicar a conspirar i facilitar el cop d’estat. Com
també és cert que fou l’únic civil del primer govern de Franco i ocupà un càrrec
equivalent al de ministre, alhora que Tortosa era bombardejada. 

Com és possible al  segle XXI  que Joaquin Bau Nolla tinga presència a l’espai
públic i encara avui, siga fill predilecte de la ciutat?

Atès que Joaquin Bau fou alcalde de Tortosa,  no per elecció  democràtica sinó
durant la dictadura de Primo de Rivera. 

Atès que Joaquin Bau va defensar públicament la dictadura de Primo de Rivera,
ocupant a més a més, un càrrec públic.

Atès que la dictadura de Primo de Rivera va perseguir i prohibir partits polítics i
sindicats. I va detenir i exiliar nombroses persones per la seua ideologia. Així com
va tancar diaris, revistes i publicacions per la seua ideologia. 



Atès que la dictadura de Primo de Rivera va perseguir el català i tots els seus
símbols  identitaris.  Com  per  exemple  prohibir  l'ús  del  català  «en  els  actes
oficials» i  va obligar a les corporacions locals i provincials a portar els llibres de
registre i d'actes en castellà. Una dictadura que tenia el lema encunyat pel mateix
Primo de Rivera  «Espanya una, gran i indivisible». I que va clausurar centres
polítics. 

Atès  que  qualsevol  manifestació  popular  de  la  identitat  catalana  va  ser
suprimida. Es va prohibir hissar la Senyera i cantar l'himne d’Els Segadors o
usar el català en actes oficials, i es va limitar el ball de sardanes. Així com també
es van castellanitzar de forma arbitrària els noms de carrers i pobles.

Atès que també una Circular de la Direcció general d'Ensenyament Primari del 27
d'octubre  de  1923  va imposar  l'ensenyament  exclusiu  en  castellà —es
recordava als inspectors l'obligació «d'ensenyar la llengua castellana a les seves
respectives  escoles  i  de  donar  l'ensenyament  en  el  mateix  idioma»  vigilant
estrictament als mestres en aquest punt. I el 15 de febrer de 1924, va facultar als
inspectors d'educació perquè poguessin suspendre de sou i de feina als mestres
que incomplissin la norma i fins i tot clausuressin els centres escolars, tan públics
com a privats, on aquests treballessin. 

Atès que la  persecució va arribar a tots els àmbits de la societat (musical,
esportiu,  científic...).  Arribant  a  més  d'un  centenar  d’entitats  clausurades
temporalment o definitivament. També el  Col·legi d’Advocats va ser objecte de la
depuració mitjançant la destitució de la seva junta directiva. 

Atès que  Bau sobre el dictador Primo de Rivera  va dir  “el general Primo de
Rivera, aquel gran soldado y gobernante que, como he dicho otras veces,
aún después de muerto nos legó la gloriosa herencia de su hijo,...”. Fill que va
fundar la Falange Española. (extret de la pag 296 del llibre Joaquin Bau Molla y la
restauración de la monarquía de Joaquín Montserrat, editorial Actas, disponible a
la biblioteca Marcel·lí Domingo). 

Només amb estes dades ja tindríem prou per suprimir el nom del personatge de
l’espai públic. Però hi ha molt més. 

Atès que va conspirar contra una democràcia,  contribuint activament al cop
d’estat del 18 de juliol de 1936. 

Atès que al semanari Domingo es diu que  “era el agente más activo de Calvo
Sotelo en la conspiración. La multiplicidad de sus negocios le permitía viajar
de un lado a otro, sin despertar excesivamente la sospecha de los polizontes.
Los  jefes  de  muchas  guarniciones  podrían  decir  ahora  cuán  poco  de
financieros tenían estos viajes de Bau” (pàgina 153 del llibre esmentat).



Atès que l’historiador Joaquín Monserrat Cavaller explica que Bau i José María Gil
Robles  eren els responsables d’enviar armes al general Mola.  I  que es van
encarregar de recaptar fons per comprar les armes, i Bau va arribar a aportar una
part del seu capital privat i de dipòsits en bancs estrangers com a garantia de
les  compres  d’armament  per  als  militars  sublevats.  Segons  el  mateix
historiador,  a  l’arxiu  personal  de  Bau  es  conserva  una  fortografia  del  general
Ricardo Rada, amb una dedicatòria: ‘A don Joaquín Bau, en grato recuerdo de
los tiempos de conspiración y preparación del glorioso Movimiento Nacional,
con un abrazo’. 

Atès  que  en  una  carta  al  cunyat  de  Franco,  Ramon  Serrano  Suñer,  escrivia
“recuerdo  los  dias  amargos  y  duros,  pero  felices,  de  la  preparación  de
nuestro Movimiento Nacional y los gloriosos de nuestra guerra”,( pàg. 188 del
mateix llibre).

Però a més de defensar activament una dictadura i participar en la preparació
d’un cop d’estat,  també  va col·laborar  en una altra  dictadura,  i  de manera
activa tant al principi de la guerra com durant tot el franquisme. 

Atès que des del començament de la guerra és posà de part dels revoltats, sent
membre de la  Junta Tècnica a Burgos i president de la Comisión de Industria,
Comercio y Abastos de la Junta Técnica del Estado, càrrec equivalent a ministre,
entre el 2 d'octubre de 1936 i el 30 de gener de 1938. 

Atès que la seua tasca era la d’estructurar la indústria de guerra dels Nacionals i
que era l’encarregat de  fer negocis (comprar armes) amb Hitler i  Mussolini.
Antonio Goicoechea (màxim contacte de Mussoli a l’estat espanyol) el va qualificar
“de interlocutor amigo de Benito Mussolini” (pag. 84 de l’esmentat llibre). 

Atès que ocupava l’esmentat càrrec en el govern del bàndol que  bombardejava
Tortosa per ser fidel a un govern democràtic. 

Atès que fou el primer i únic civil que va formar part del primer govern de Franco. 

Atès que acabada la guerra va escriu al general Franco “mi felicitación por la
victoria final en nuestra guerra”.



Atès que sempre va ser fidel  a la dictadura de Francisco Franco com va dir  el
mateix Franco, al nomenar-lo Duque de Bau “... a lo largo de dilatados años de
actuación pública ha mantenido una línia de rectitud política y de fidelidad a
los Principios del Movimiento Nacional...”.

Atès que ell mateix va manifestar la seua fidelitat al franquisme, com per exemple
les paraules pronunciades a Tortosa (La voz del Bajo Ebro, número 460 pàgina 6)
“... mis palabras de experiencia y convicción, hijas de un hombre del 18 de
julio,  y  así  lo  proclamo  con  orgullo,  identificado  con  el  espíritu  del
movimiento nacional...”.

Atès que poques setmanes abans de la inauguració del monument feixista del riu,
va dir “Fue precisa una Cruzada, Ejército y pueblo unidos con un Caudillo
victorioso”. Així com “Aceptad mis palabras de experiencia y convición, hijas
de un hombre del 18 de julio, y así lo proclamo con orgullo, identificado con
el  espíritu  del  Movimiento  Nacional  que  debe  ser  aglutinante,  doctrina  y
fuente útil para la obra común de todos los españoles”.

Atès que també va manifestar al 1972  sobre la dictadura franquista “es un estado
de  derecho  como  España  no  había  conocido  nunca”.  (pàgina  301  de
l’esmentat llibre). 

Atès que com a  premi  per  la  seua lleialtat  a  los  principios  del  movimento  fou
nomenat el 1958,  consejero nacional del Movimento i, per tant,  procurador a
les Corts. I després president del Consejo de Estado (1965) i vicepresident del
Consejo del Reino (1971).

Atès que el mateix Franco, a títol pòstum i pels serveis prestats, li va concedir el
títol de Duque de Bau, com ho va fer amb altres grans “demòcrates” com Primo de
Rivera, Carrero Blanco o els militars colpistes Emilio Mola, Queipo de Llano, Juan
Yagüe Blanco...

Atès que l’Ajuntament de Tortosa va concedir-li la  Medalla d’Or de la Ciutat el
1959, i el 5 de juny de 1966 l’alcalde Joaquín Fabra va nomenar-lo Fill Predilecte
de la Ciutat. 



Des de la CUP-Ae proposem al  ple de l’Ajuntament de Tortosa que adopte els
següents acords: 

1. Canviar el nom de la plaça Joaquin Bau per un altre.

2. Retirar el monòlit rectangular situat a la mateixa plaça.

3. Retirar la medalla d’Or de la Ciutat a Joaquin Bau.

4. Reitar a Joaquin Bau el títol de Fill Predilecte de la Ciutat.

5.  Comunicar  els  acords  d’esta  moció  al  Memorial  Democràtic,  al  Síndic  de
Greuges i a la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa. 

Tortosa, 23 de març de 2017, Països Catalans. 
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