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E
l moviment obrer va tenir un
auge al llarg del segle XIX que va
afavorir el desplegament d’una
cultura específica que va quallar

en un seguit de cooperatives, ateneus i
publicacions des d’on combatre l’explo-
tació capitalista i avançar cap a una so-
cietat lliure i justa. Ferran Aisa examina
en aquest llibre la influència de la Pri-
mera Internacional en el naixement de
la cultura obrera. L’obra ofereix, de ma-
nera planera però extremament rigoro-
sa, les dades del procés d’organització
dels obrers catalans en un context mar-
cat per la solidaritat i la fraternitat, però
també per la pugna al si de la Internaci-
onal entre marxistes i bakuninistes.

La Internacional, diu Aisa, va fer girar
els plantejaments reformistes del prole-
tariat català, i el va conduir cap a la idea
de l’emancipació integral. La conscienci-
ació política va determinar l’afermament
de la nova cultura obrera que, en bona
part, era canalitzada a través de diaris,
manifestos i opuscles, però també mit-
jançant les societats corals fundades per
Josep Anselm Clavé i els ateneus obrers
(el1854se’nfundavaelprimeraMataró).

El desencís obrer després del fracàs de
la Revolució del 1868 va determinar l’es-
tratègia de l’obrerisme català, que aban-
donava el marc polític i se centrava a rei-
vindicar la revolució social i l’anarquisme.
L’autor ressegueix l’evolució de l’obreris-
me català que, davant el centralisme de-

mocràtic propugnat
pels comunistes, opta-
va per la lliure associa-
ció dels treballadors, el
federalisme i la demo-
cràcia directa.

E
dicions 62 acaba
de publicar les
memòries de Pere
Casaldàliga. Una
vida enmig del

poble recull els diaris que el
bisbe compromès amb la te-
ologia de l’alliberament va
escriure entre el 1968 i el
1989. Són cinc diaris que
van amunt i avall de tres dè-
cades del segle XX i que
tenen els títols següents: Jo
crec en la justícia i en l’es-
perança, La mort que dóna
sentit al meu credo, En
rebel fidelitat, Nicaragua:

combat i profecia i Quan els
dies fan pensar (Memòria,
ideari i compromís).

Aquests diaris són un
petit tresor. Pàgina rere pà-
gina aconsegueixen que el
lector quedi atrapat per
l’obra d’un home que ha
lliurat la seva vida desinte-
ressadament als altres.
Pere Casaldàliga (Balsa-
reny, 1928), amb la seva pa-
raula fascinant, aplana el
camí perquè el puguem se-
guir pels viaranys interiors
i ens mostra els paisatges i
els esdeveniments perquè,

des de la
seva mi-
rada, pu-
guem
compar-
tir-los.

Pere Casaldàliga repre-
senta aquesta figura poèti-
ca que va descriure Cer-
vantes i que va cantar León
Felipe amb el poeta prome-
teic, el qual digué que el
geni poètic és aquella força
humana que, en moments
determinats de la vida, pot
fer aixecar l’ésser humà i
transportar-lo, ràpida-
ment, del món domèstic a
l’èpic. Fins ara coneixíem
aspectes de la seva vida a
través de documentals te-
levisius i de l’assaig de
Francesc Escribano Des-
calç sobre la terra vermella
(Edicions 62). Ara, amb les
seves memòries podem
saber molt més del tarannà
del bisbe defensor de l’Es-
glésia dels pobres.
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Pere Casaldàliga envoltat de nens a les terres brasileres on ha viscut molts anys. EFE

E
l conjunt de les nou ponències
que inclou aquest homenatge a
l’historiador occità aporta refe-
rents socials i metodològics per

a confegir-ne una biografia intel·lectual
i humana. El volum, centrat en l’obra
cabdal de l’autor –Catalunya dins l’Es-
panya moderna–, destaca les princi-
pals hipòtesis explicatives sobre
l’època baixmedieval, dels Àustries i
dels Borbons. També, en clau d’història
econòmica, s’hi destaca la vigència del
context dissenyat per Vilar per expli-
car la dinàmica de les transformacions
agràries, el sorgiment del capital co-
mercial, els orígens dels capitans d’in-
dústria i, en definitiva, la formació
d’una xarxa urbana que impulsà el
creixement econòmic. En l’aspecte po-
lític, cal remarcar, del conjunt d’inter-
vencions, la interpretació central de
l’obra vilariana: les constitucions del
país –en contrast amb el model absolu-
tista de Felip V– reflectien en la base de
l’entramat social l’evolució emprene-
dora que es trobava legitimada en l’es-
tructura política sobirana. Amb tot, cal
posar en relleu, com molt bé explicita
el text, que la història política després
de la davallada del 1714 no suposà
aquella fi de la nació catalana sentenci-
ada per Sanpere i Miquel, per bé que el
cicle desnacionalitzador entre el De-
cret de la Nova Planta i els orígens de la
Renaixença era prou evident.

La utilitat d’aquestes reflexions és
definir una concepció
de la història que tot i
relacionar els fets
amb la teoria es con-
traposa a l’abstracció
buida.
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