
amb els «trentistes» que no amb 
la direcció faista de la CNT.
Dos llargs capítols del llibre, pot
ser els més interessants i origi
nals, són dedicats a examinar l’or
ganització amb què comptava el 
BOC a les diverses poblacions de 
Catalunya I a la resta d'Espanya, 
i també a seguir l'actuació sindical 
del BOC respecte als principals 
conflictes socials del 1931 i co
mençament del 1932. També es
bossa la postura del BOC respecte 
a la qüestió agrària i fa un balanç 
dels resultats electorals dels pri
mers temps republicans.

Un segon aspecte de la dissensió 
del BOC amb el comitè central del 
PCE entre 1930 I 1932 fou la dis
tinta interpretació del canvi de 
règim polític i l’actitud divergent 
davant la qüestió autonomista ca
talana. Seguint mecànicament el 
viratge ultraesquerranlsta de la 
IC el 1928, el comitè del PCE va 
menysprear la transcendència del 
canvi polític, llançà el crit de 
«¡Abajo la República burguesa!» 
i va creure arribada immediata
ment l'hora de l'ocupació de tot 
el poder pel proletariat. També ig
norà inicialment la importància de 
les reivindicacions autonòmiques 
de Catalunya I d'altres regions. 
En canvi e! BOC tingué relacions 
amb l'esquerra burgesa abans del 
14 d'abril i va fer costat a les exi
gències autonomistes de Macià, 
però sense barrejar-se amb l’Es
querra ni convertir-se en el seu 
satèl·lit obrerista com succeí amb 
la Unió Socialista de Catalunya. 
El BOC criticà durament les con
cessions que després feren els 
caps de l'Esquerra I de la Genera
litat davant Madrid. Per a Maurín, 
la fase iniciada el 1931 exigia una 
revolució democràtico-burgesa, que 
havia d'ésser dirigida per la classe 
obrera si hom volia garantir el 
compliment dels seus fins com a 
preparació per a una posterior re
volució socialista.

estudis d’història

«RECERQUES», 3. INDUSTRIALITZA
CIÓ I RUPTURA SOCIAL. Edicions 
Ariel, Esplugues de Llobregat 1974.

En una cultura com la nostra, que 
topa amb certes limitacions per a 
desenvolupar-se, la publicació del 
volum núm. 3 de «Recerques» és 
un senyal esperançador. Ho és per
què demostra la possibilitat de 
mantenir la continuïtat d'un pro
grama d'actuació cultural elaborat 
seriosament i així supera altres 
Iniciatives caracteritzades per una 
manifesta Improvisació. Amb el 
número de «Recerques» hom pot 
congratular-se de l'existència d’una 
revista històrica de caràcter cientí
fic que assoleix un nivell compara
ble a les publicacions periòdiques 
d altres zones culturals que gau

El llibre acaba bruscament el 1932, 
i un breu epíleg de quatre planes 
hi sintetitza tota la complexa evo
lució posterior: aproximació als so
cialistes quan aquests giraren cap 
a l'esquerra, creació de l'Aliança 
Obrera, actuació a la revolta del 
6 d'octubre de 1934, fundació del 
POUM, polèmica amb els comunis
tes després de la victòria electoral 
del Front Popular. Encara que l’au
tor ens promet un segon volum, 
resulta un epíleg massa lacònic 
sobre una problemàtica tan densa, 
especialment si contrastem aquest 
últim capítol amb la riquesa de 
l’estudi dels capítols precedents. 
Hom té la sensació que Bonamusa 
podia haver dit molt més del que 
diu en aquest epíleg fent-ho tan
mateix sense alterar el caràcter 
d'aquest capítol final, encara que 
ens prometi un altre volum i una 
biografia política de l’Andreu Nin.

Feia quatre anys que ei llibre era 
escrit. Cal celebrar que a la fi s’ha
gi pogut publicar, un happy end 
que no han tingut tots els llibres 
sobre altres aspectes de la nostra 
història recent, degut a causes 
alienes a la voluntat d'autors i edi
tors. L'autor hauria d'haver citat, 
no obstant, els estudis apareguts 
sobre temes afins durant aquests 
quatre anys, com se sol fer encara 
que no s'hagin utilitzat en redactar 
l'original.

Bonamusa ha emprat les dades de 
la correspondència I d'altra banda 
ha mantingut entrevistes amb Jordi 
Arquer, Pere Bonet, Luis Pórtela, 
Wilebaldo Solano I altres militants 
destacats del BOC. Aquest és un 
dels mèrits principals de l’obra i 
aquests testimonis compensen par
cialment la desaparició dels arxius 
dels partits i la impossibilitat de 
consultar els arxius policíacs i go
vernatius, una de les principals 
dificultats amb què topa l'historia
dor del primer terç del nostre se
gle XX. — ALBERT BALCELLS.

deixen de més recursos I troben 
menys obstacles. Si manté la con
tinuïtat i la qualitat dels seus tre
balls, la revista «Recerques» asse
nyalarà una fita molt important dins 
la historiografia del nostre àmbit 
lingüístic, la qual cosa, indubtable
ment, repercutirà damunt la histo
riografia dels altres pobles hispà
nics.

Al número que comentem, al costat 
d'historiadors plenament consagrats 
com Pierre Vilar, Jordi Nadal i Ca
simir Martí, un estol de joves his
toriadors demostren, amb llurs col- 
laboracions, que la historiografia 
del nostre país segueix la pauta 
establerta per la història científica. 
Pierre Vilar, del qual qualsevol his
toriador coneix l’abast I l'honeste

dat dels treballs, hl publica una 
nova reflexió sobre uns temes als 
quals ha dedicat bona part de la 
seva vida d'investigador. Jordi Na
dal, un altre peoner les aporta
cions del qual sobre la població 
i la industrialització han marcat un 
camí per a les joves promocions, 
hi publica, amb la col·laboració d'En- 
ric Ribas, un treball titulat Una em
presa cotonera catalana: la fàbrica 
de la Rambla de Vilanova (1841- 
1865). Casimir Martí, un dels pri
mers especialistes del moviment 
obrer català, hi estudia la corres
pondència entre Pi i Margall i el 
Duc de Solferino, sota el títol 
L'orientació de Pi i Margall cap al 
socialisme i la democràcia. La cor
respondència entre Pi i Margall i el 
duc de Solferino (1846-1865).

Dels historiadors més joves que 
participen en aquest volum, el va
lencià Manuel Ardit ha treballat so
bre un tema molt interessant, mar-

QUATRE
RATLLES

RELLEGINT SAGARRA
Dins la sèrie «Llibres de lec
tura», Edicions Destino ha pu
blicat recentment el volum de
dicat a Josep M. de Sagarra. 
El pròleg, degut a Antoni Co
mas, situa la producció i la 
figura dc l'escriptor dins el seu 
temps, per introduir una selec
ció centrada principalment en 
la poesia, la narrativa i el pe
riodisme d’aquest fecund i po
lifacètic escriptor, massa obli
dat avui.

DOS LLIBRES
GUIMERANIANS

Dins el conjunt de commemora
cions referents al cinquantena- 
ri de la mort d'Àngel Guimerà, 
han aparegut dos llibres impor
tants. D’una banda, Editorial 
Selecta ha publicat una antolo
gia poètica, a cura de Pere Gim
ferrer, que analitza amb noves 
perspectives la poesia de Gui
merà. Cal remarcar el fet que, 
per primer cop en molts anys, 
són publicats íntegrament els 
poemes patriòtics. Per la seva 
banda, la col·lecció «Els dies 
i els homes», d'Editorial Ari- 
many, ha dedicat a Guimerà un 
volum on Josep Miracle, Octavi 
Saltor, Guillem-Jordi Graells i 
Xavier Fàbregas analitzen les 
diverses vessants de la produc
ció guimeraniana, completada 
per una selecció de textos de 
tota mena.

LA MARE DE DÉU
DE LORETO DE MUTXAMEL
Mossèn Isidre Albert i Beren
guer, antic director de la Bi
blioteca pública d'Alacant, aca-

glnat fins fa poc: Bandolerisme I 
delinqüència a les acaballes de 
l’Antic Règim (Pais Valencià 1759- 
1843). En aquest mateix àmbit geo
gràfic, Rafael Aracil I Màrius Gar
cia han estudiat els orígens de I 
industrialització d'una població, al 
treball Els inicis de la industrialit
zació a Alcoi. Jordi Maluquer de 
Motes ha investigat les relacions 
entre la burgesia de la Catalunya 
estricta i les colònies antillanes: 
La burgesia catalana i l'esclavitud 
colonial: modes de producció i 
pràctica política. Xavier Panigua 
estudia l'impacte que la Rússia re
volucionària va produir en l'anar
quista Gastón Leval: La visió de 
Gastón Leval de la Rússia soviè
tica el 1921. L'últim treball és el 
de Jordi Castellanos sobre un tema 
literari: Carles Bosch de la Trinxe- 
ria i Raimon Casellas. Una polèmi
ca sobre la novel·la al final del se
gle XIX.

J. M. OLLÉ ROMEU

ba de publicar un llibre sobre 
La Virgen de Loreto de Mucha- 
miel y el Libro de su Cofradía 
(Alacant 1974), patrocinat per 
la Caixa d’Estalvis Provincial 
de la Diputació d’Alacant. Mut
xamel, vila de l'horta alacantina, 
té com a patrona —des del se
gle xvi— la Mare de Déu de 
Loreto. El 1614 fou establerta 
a Mutxamel una Confraria de 
Nostra Senyora de Loreto, que 
ha durat fins avui. Mossèn Al
bert transcriu al seu llibre la 
part més interessant d’un Libre 
de la Confraria començat el 1638, 
que arriba fins al segle xviu. La 
major part dels textos publicats 
són en català —en «valenciano», 
diu mossèn Albert—; d’altres 
són en llatí i n’és donada també 
una traducció castellana.

Recordem a les persones que 
puguin respondre les preguntes 
d'aquest espai que, els ho de
manem, s'adrecin directament a 
qui les hagi formulades, i pre
guem els qui desitgin utilitzar 
aquesta rúbrica que ens enviïn 
llurs preguntes redactades amb 
la major concisió possible.

— Necessitaria consultar les 
memòries anuals 1934-35 i 1935- 
36 (aquesta última, si existeix) 
de l'Associació Obrera de Con
certs, fundada per Pau Casals. 
Francesc Carrau i Isern, Via 
Laietana. 183, 2.", 2.‘ (Gràcia), 
Barcelona-9.
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