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E
l catalanisme usual-
ment s’ha explicat
com un procés lineal,
que aniria del pro-
vincialisme al nacio-

nalisme, passant pel regiona-
lisme. També com un movi-
ment d’extracte burgès que
només finalment aplega sec-
tors socials més amplis. Els lli-
bres que comentem, de format
i propòsits ben distints, ens
ofereixen, amb dades i argu-
ments, una interpretació al-
ternativa dels orígens del cata-
lanisme. El seu autor, Josep
Termes, catedràtic d’història
contemporània de la Universi-
tat Pompeu Fabra, té una llar-
ga i reconeguda trajectòria
com a investigador de la ver-
tebració del moviment obrer
català i de la participació de les
classes populars en l’articula-
ció del catalanisme. Les seves
aportacions en el Primer Col-
loqui d’Historiadors del 1974 o
el conjunt d’articles aplegats
en el volum La immigració a
Catalunya i altres estudis d’història
del nacionalisme català (Empúri-
es, 1984) així ho testimonien.
Novament, en la magnífica
Història del catalanisme fins al
1923 subratlla l’existència d’un
discurs nacionalista català d’o-
rígens populars i democràtics,
enfrontat al regionalisme im-
pulsat pel catalanisme burgès.
Del llibre, cal fer-ne, d’entrada,
tres consideracions. En primer
lloc, destacar la seva docu-
mentació i magnitud, que fan
de les seves gairebé 800 pàgi-
nes un material de referència
bibliogràfica imprescindible,
més encara si tenim en compte
que d’històries generals del
catalanisme se n’han publicat
ben poques. En segon lloc, que
el seu autor ha tingut l’encert
de fonamentar el seu treball en
les múltiples monografies so-
bre diferents aspectes de la
història del catalanisme. En
aquest sentit, el lector podrà
trobar al llarg del volum àm-
plies cites dels diferents autors
que en els darrers anys han fet
contribucions remarcables a la
història del catalanisme. En
tercer lloc, finalment, que
aquesta història és bàsicament
una història social del catala-
nisme i que, per tant, no es
redueix a ser la descripció i
enumeració d’un seguit de lli-
bres doctrinals o de la succes-

siva formació i crisi de partits
polítics.

El llibre s’inicia amb la re-
presa de la Catalunya vençuda
el 1714 i finalitza l’any 1923
amb la proclamació de la Dic-
tadura de Primo de Rivera i la
radicalització del catalanisme,
un cop exhaurit el model regi-
onalista de la Lliga (sigui dit de
passada que cal esperar per
part de l’editorial la publicació
d’un segon volum que abasti la
història del catalanisme fins a

l’actualitat). Termes ens ofe-
reix en la seva Història un ca-
talanisme de dues cares que
caracteritza com un moviment
heterogeni i plural. D’una
banda, exposa la cara més co-
neguda –conservadora i bur-
gesa– que inclou, per expli-
car-ho sintèticament, l’histori-
cisme romàntic de la Renai-
xença, les Bases de Manresa,
Torras i Bages, la Lliga i, final-
ment, la Mancomunitat presi-
dida per Prat i el catalanisme

regeneracionista de Cambó.
D’altra banda, l’autor descriu
un catalanisme més popular
que abraça l’anticentralisme
de carlins i republicans fede-
rals, la tradició popular de la
Renaixença dels Robrenyo,
Terrades i Clavé, la Constitució
federal del 1869, el catalanis-
me d’Almirall, l’anarquisme
vuit-centista dels Gomis, Pelli-
cer i Canibell i, més endavant,
l’acció política de l’esquerra
catalanista dels Domingo, Lay-

ret i Companys. És precisa-
ment aquesta altra Catalunya
la que Josep Termes ens pre-
senta a Històries de la Catalunya
treballadora, un conjunt d’es-
crits i conferències d’origen
divers que, publicades ara
conjuntament, ens ofereixen,
malgrat aquella fragmentalitat
d’origen, una panoràmica ben
travada de la història del con-
flicte social a la Catalunya
contemporània. El llibre expli-
ca successivament l’arrencada
organitzativa dels primers nu-
clis obrers, el naixement de la
Federació Regional Espanyola
de la Primera Internacional,
l’onada de terrorisme de finals
del segle XIX, la consolidació
d’un nou sindicalisme durant
les dues primeres dècades del
segle XX, les repercussions de
la revolució bolxevic a Catalu-
nya i, finalment, l’actuació
dels partits i sindicats d’es-
querres en la Catalunya repu-
blicana. El llibre inclou, d’altra
banda, treballs sobre la premsa
obrera, l’activitat dels metges
socials del segle XIX i la litera-
tura utòpica catalana.

MOVIMENT OBRER CATALÀ
Tot plegat serveix a Termes per
exposar les coordenades que
van influir en el desenvolupa-
ment del moviment obrer ca-
talà i constatar la particulari-
tat d’algunes de les seves ca-
racterístiques que el diferenci-
en d’altres moviments obrers.
En aquest sentit, detalla les ra-
ons que poden explicar la pre-
valença de l’anarquisme en-
front del marxisme i, també,
les múltiples divisions al llarg
de més de 100 anys d’història
entre moderats i radicals. El
llibre ofereix, doncs, una en-
certada descripció de les vi-
vències populars dels darrers
150 anys que donen idea de
l’origen, evolució i caracterís-
tiques del moviment obrer ca-
talà.
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E
l memorialisme de
Teresa Pàmies, que
viu una segona jo-
ventut a cavall de re-
edicions com ara l’o-

bra que ens ocupa o l’aparició
en un sol volum de Quan érem
capitans i Quan érem refugiats
(Proa), sempre m’acaba desper-
tant el dubte de si el que val
realment la pena de la vida és
viure-la o recordar-la. Crec que
és un dubte raonable si no se
n’espera una resposta clara, tot
i que potser algun lector, o fins
i tot la mateixa autora, ja
s’haurà posat les mans al cap.
No pretenc pas passar per un
nostàlgic recalcitrant. Senzilla-
ment, la vida en directe acos-

tuma a ser, més enllà dels pla-
ers elementals, un calidoscopi
d’emocions indesxifrable, tan
difícil de degustar al moment
com els ingredients d’una re-
cepta gastronòmica abans de
passar per la cuina.

Molt més si, a més, es viu una
vida com la de Teresa Pàmies,
marcada per una guerra per-
duda i un llarg exili. Una vida
que si ella prefereix qualificar
de “conflictiva” més que de
“dura” –“pitjor s’ho van passar
les companyes que es van que-
dar a Catalunya l’any 39”– se-
gurament és perquè l’ha pogut
passar pel tamís de la literatu-
ra. Si haguéssim de triar un
clima per ambientar els 32 anys
d’exili que l’autora recorda en
aquest llibre a través d’un gra-
pat d’històries humaníssimes
triaríem un dia d’hivern ben
rúfol, fosc i de cel baix. En ge-

neral, els “inoblidables” de Pà-
mies són nàufrags d’un context
internacional desfavorable que
lluiten –alguns amb més força
d’esperit que d’altres– per no
ensorrar-se sota un mar de di-
ficultats.

ELS PERSONATGES
No totes les coneixences de l’e-
xili recollides per Pàmies són
com la veïna boja del carrer Na
Slupi de Praga, on l’escriptora
va viure durant deu anys, i que
cada matí baixava a demanar-li
un pot de iogurt per un fill que
anys enrere havia vist fer cua
per entrar a la cambra de gas.
Pel llibre desfilen, majoritària-
ment, personatges menys cas-
tigats i amb un cor prou gran
per suportar les envestides de la
política sense perdre l’oremus
ni la solidaritat. Són, els inobli-
dables de Pàmies, gent d’una

humanitat tant o més indoma-
ble que uns mitjons bruts, per-
sones carregades de clarobscurs
que van ajudar l’escriptora en
moments difícils o li van fer
més suportable l’exili i que
aquesta, agraïda, va homenat-
jar amb la seva ploma vital i
poc protocol·lària un cop va
haver tornat a Barcelona.

Enrere quedava una travessa
pel desert que va portar Pàmies
a Santo Domingo, Mèxic, Bel-
grad, Praga i París a cavall d’uns
ideals, però amb una difícil si-
tuació familiar a l’esquena. Ens
trobem, doncs, davant d’un lli-
bre en què es congrien les veus
i els sons dels paisatges, les
amistats i les emocions d’una
vida passada just en el punt en
què comença a ser oblidada.
“Aquells per qui primer jo els
entonava no sabran com aca-
ben els meus cants”, diu Goethe
a la dedicatòria de Faust. Aquest
és una mica el dolç lament que
sobrevola l’obra. Un grapat de
retrats caçats de passada, en el
transitar del viure, esculpits al
cor amb el fràgil i preciós ma-
terial del record.


