
llibres sobre la història recent
per Joan B. Culla i Ciará

PUBLICACIONS DEL CENTRE D’ESTUDIS 
D'HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Com a culminació d'una ja llarga trajectòria 
de suport i estímul a la recerca en el 
camp de la nostra història més propera, 
des de finals del 1979 el CEHC, sota el me-
cenatge de Josep M. Figueras i en col·la-
boració amb «La Gaia Ciència», ha emprès 
la publicació d’una sèrie de treballs de ca-
ràcter bàsic I instrumental que, elaborats 
sota els auspicis del Centre, difícilment 
una editorial comercial hauria gosat treure 
a la llum. És el cas, per exemple, de La 
premsa a Barcelona 1936-39, catàleg com-
plet, enllestit per Maria Campillo i Esther 
Centelles, dels més de cinc-cents periòdics 
apareguts a la capital del Principat durant 
la guerra civil, i que, malgrat la inevitable 
feixuguesa d’una relació alfabètica de fit-
xes, constitueix una eina de consulta uti- 
líssima i una prova irrefutable de la vita-
litat cultural de la Catalunya bèl·lico-revo- 
lucionària.
«La Justícia Social», òrgan de la Federa-
ció Catalana del PSOE 1910/1916 és el 
segon volum de la sèrie, signat per Ma- 
ria-Dolors Capdevila i Roser Masgrau. En-
capçalat per un estudi descriptiu sobre 
els avatars polítics, ens presenta els con-
tinguts ideològics, els col·laboradors i la 
distribució geogràfica del setmanari reu- 
senc, una extensa selecció d’articles que, 
si podrien semblar irrellevants atesa la in- 
significància numèrica del socialisme català 
d’aleshores, tenen l’interès que els dóna la 
personalitat de llurs autors —Andreu Nin, 
J. Salvat-Papasseit, A. Fabra i Ribas...— o 
bé la permanent transcendència de temes 
com ara les relacions entre socialisme es-
panyol i qüestió catalana.
Finalment, en aquest breu balanç de la bi-
bliografia recent del CEHC, cal referir-se 
a l'edició dels Escrits polítics de Frederica 
Montseny, edició preparada per Pere Ga-
briel, ei qual ha redactat un pròleg-biografia 
no gens superflu —en el qual només manca 
una correcció lingüística més acurada— 
i, a més, aporta un exhaustiu inventari de 
la producció periodística, pubiicística i lite-
rària de la dirigent anarquista fins el 1939. 
Els textos recollits, que abasten el període 
1931-39, són partidistes, és clar, com a 
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armes que foren en els permanents com-
bats interns i externs de la Confederació, 
però donen de llur autora, i en general del 
moviment llibertari hispànic dels anys tren-
ta, una visió més complexa, més rica i més 
matisada que el tradicional clixé «faista»; 
alhora, constitueixen una anàlisi inusual, 
hostil —sectària algunes vegades— però 
gairebé sempre intel·ligent i en tot cas im-
prescindible de la segona República espa-
nyola.

ENTRE L’HAGIOGRAFIA I LA BIOGRAFIA
En una edició, farcida d'errades des de les 
solapes fins a la bibliografia, que ha per-
petrat Dopesa, i sota el títol Els quatre pre-
sidents, el recentment traspassat Josep M. 
Poblet, reincident en el paper que s’atribuí 
de trivialitzador de la història, esbossa, a 
manera d’inefable «santoral patriòtic», les 
biografies dels quatre titulars de la Gene-
ralitat contemporània —Macià, Companys, 
Iria, Tarradellas. El llibre és, en molt bona 
part, una refosa apressada d’anteriors 
obres del mateix autor i, ultra no aportar 
res d’origina! al coneixement dels perso-
natges biografiáis, resta lluny del mínim de 

rigor que caldria exigir a qualsevol treball 
de divulgació històrica.
Idèntics propòsits d’homenatge i evocació 
sentimental, i una semblant propensió a la 
carrincloneria i a la reiteració, presideixen 
el llibre La tràgica mort de Lluís Companys 
(Bruguera), en el qual Joan Llarch es pro-
posava reconstruir en detall els darrers 
mesos de la vida del president assassinat; 
no hi ha reeixit, perquè, en ¡’heterogeni 
ventall de testimonis que recull —sense 
elaborar—, els elements inèdits són mí-
nims i resten ofegats per les inexactituds, 
contradiccions o trivialitats que nodreixen 
la majoria de les pàgines.

També sota el format d'una biografia, Jau-
me Bofill i Mates (1878-1932), de Jordi 
Casassas i Ymbert (Curial), es diferencia 
profundament dels títols suara esmentats; 
en aquest cas, la trajectòria vital de l’es-
criptor i polític que emprà, en la seva ves-
sant literària, el pseudònim «Guerau de 
Liost», només és un fil conductor que per-
met a l’autor endinsar-se en el complex 
procés de la formació i l’evolució ideolò-
giques del catalanisme, des de les deus
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Jaume Bofill i Mates. Fent la seva biografia, 
Jordi Casassas estudia també el procés 
de formació i d'evolució del catalanisme.

més tradicionalistes de la darreria del XIX 
—l'escola de Vic, Torras i Bages— fins a 
la versió radical, europeista i liberal que 
encarna als anys vint Acció Catalana. Al 
llarg d’aquesta indagació rigorosa —bé que 
formulada en ocasions de manera massa 
críptica— Jordi Casassas reïx de transcen-
dir la figura de Jaume Bofill, tanmateix re-

marcable, i fa una aportació fonamental 
a l’anàlisi del paper de la classe mitjana 
urbana ■—que anomena «sector intellectual-
professional»—■ en la configuració del na-
cionalisme català del segle XX. Un comple-
ment útil d'aquest treball és l’edíció, a cura 
de J. Casassas mateix, de Prat de la Riba 
i la cultura catalana (Edicions 62), text de 
Bofill i Mates datat el 1910 i exemple cate-
gòric de l’esperit reconstructor i estatista 
que inspirà l'obra de la Mancomunitat i 
animà els seus polítics-funcionaris.

ELS INEXHAURIBLES ANYS TRENTA
Malgrat que el títol Jaume Compte I el 
Partit Català Proletari sembla prometre una 
investigació monogràfica sobre l’individu i 
el petit grup polític que, en l'etapa repu-
blicana, més laboraren per trobar una sín-
tesi revolucionària entre emancipació na-
cional i emancipació social, en realitat el 
modest volum que ha editat la Magrana és 
només un recull de textos datats el 1932, 
reflex molt parcial de la trajectòria d’aquell 
partit; Imma Tubella, responsable de la 
sumària antologia, no ha pretès historiar, 
sinó recuperar el bagatge teòric dèl PCP 
i oferir-lo com a matèria de reflexió per a 
Tactual esquerra independentista.
L’anarco-sindicalisme, protagonista indefu-
gible de la nostra història social contem-
porània, ha suscitat una abundant literatura 
panegírica i nombrosos volums hostils, 
però relativament poques recerques serio-
ses. A aquesta última categoria pertany 
el llibre d'Eulàlia Vega El trentisme a Cata-
lunya. Divergències ideològiques en la CNT 
(1930-33), publicat per Curial i a través del 
qual l’autora fa una dissecció del desenvo-
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dels fets que Eulàlia Vega presenta 
en el seu llibre El trentisme a Catalunya.

lupament i del contingut doctrinal, tàctic 
i estratègic dels debats interns de la Con-
federació durant el primer bienni republi-
cà, ensems que subratlla el pes del movi-
ment obrer a les comarques, contra l’usual 
—i irreal— tòpic barcinocèntric. Tal vegada 
un esforç per inserir el fenomen frentista 
en la vella dualitat maximalisme/mode- 

Les grans àguiles
Volums anteriors de la mateixa 
col·lecció:

El món del jaguar 
El llop
La cabra muntesa 
Els cérvols

Volum pòstum de la sèrie ‘‘L’home 
i la terra”, redactada per Fèlix 
Rodríguez de la Fuente a partir de 
l’experiència acumulada al llarg 
d’anys de treballar amb els 
animals. Ara s’ocupa especialment 
de l’àguila reial, l’àguila imperial 
i la perdiguera, amb belles 
il·lustracions en color.
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rantisme, revolucionarisme/constructivis- 
me, clandestinisme/legalisme, característi-
ca de l’acràcia espanyola des de finals del 
XIX, hauria enriquit les anàlisis d’E. Vega, 
la qual, tanmateix, ha fet un treball de cla-
redat i solidesa remarcables.

Llargament esperada, cal subratllar també 
l’aparició del segon volum de [’ambiciosa 
obra de Josep M. Bricall, Política econòmi-
ca de la Generalitat (1936-1939) (Edi-
cions 62); si el primer, publicat el 1970, 
era dedicat a analitzar-ne els aspectes in-
dustrials, el que ara comentem aprofun-
deix, des d'una doble perspectiva teòrica 
i històrica, en la política financera —fiscal, 
monetària, crediticia— desplegada pel go-
vern català durant els trenta-un mesos de 
guerra civil, i completa un estudi que hom 
ja pot considerar definitiu sobre les trans-
formacions revolucionàries que l'economia 
del Principat experimentà entre el juliol del 
1936 i el febrer del 1939.
A un nivell molt diferent —el de la vida 
política i l’existència quotidiana—, el tras-
bals ocasionat a Catalunya per la guerra 
és també el tema de dos nous volums de 
memòries. Amb Delegat d'ordre públic a 
Lleida la roja (Rafael Dalmau, editor), l'ex- 
diputat al Parlament de Catalunya Francesc 
Viadiu evoca la seva difícil gestió com a 
titular d'aquell càrrec a la capital del Se-
grià en l’etapa 1936-37; a desgrat de l’anec- 
dotisme i del pes inevitable de les filies 
i les fòbies personals, el llibre il·lustra 

-—en to menor, és cert— I’atomització del 
poder polític local després de la revolta 
militar, tot descrivint la geografia de les 
taifes polítiques lleidatanes i llurs lluites 
internes que, allà com arreu, esterilitzaren 
bona part de l’esforç bèl·lic republicà. Per 
la seva banda, Josep Riu Porta ha escrit, 
amb l’opuscle Hospital militar a Montser-
rat 1938-39, una de les pàgines més desco-
negudes de la secular història del monestir, 
del qual fou responsable i que contribuí a 
preservar.

ASPECTES DE L’EXILI I DEL FRANQUISME 
Sense abandonar el gènere autobiogràfic, 
però referint-nos ara a un altre període 
històric —el que s'obria amb la desfeta 
republicana—, hem d'assenyalar dues apa-
ricions en certa manera contraposades. 
El Diari d’un exiliat (1939-45), de Ramon 
Moral i Querol (Publicacions de l’Abadia 
de Montserrat), pretén donar una visió 
directa del gran èxode català del 1939, des 
de l’òptica dels vençuts innominats, des-
lligada de la política —i àdhuc rancuniosa 
envers els polítics professionals—, per bé 
que, massa tancat en la pura peripècia per-
sonal, massa repetitiu i massa sentimental, 
el relat presenta un migrat interès històric. 
En canvi, l'aventura personal resta secun-
dària en el cas de Carles Pi i Sunyer, i 
El govern de la Generalitat. París 1945-48, 
segon volum de les seves «Memòries de 
l’exili» (Curial), és, més que cap altra 
cosa, una descripció de primera mà, pre-
cisa, reflexiva i documentadíssima, dels 
avatars —projectes, picabaralles i misè-
ries— de la política catalana —la de l'exi-
li, però també la de l’interior— en els anys 
més esperançats de la postguerra, quan 
encara hom mantenia la il·lusió d’una acció 
internacional que restablís a curt termini 
la democràcia a l’Estat espanyol.
Comptant o no amb una intervenció exte-
rior, però, ni en les èpoques de més dura
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repressió la societat catalana no deixà de 
manifestar ei seu rebuig de la dictadura. 
Ho provaria a bastament, si calgués, La fi 
del cagaelàstics, antologia de la poesia 
política anònima entre el 1939 i el 1979, 
que ha aplegat Joan Crexell, amb l’erudi- 
ció que el caracteritza, per a les Edicions 
de la Magrana; l’heteròclit recull —cada 
poema va acompanyat d'indispensables i 
extenses notes, sense les quals moltes de 
les peces resultarien inintel·ligibles— com-
pon un singular mosaic de personatges, te-
mes i episodis característics de l’era fran-
quista (Galinsoga, l'abat Escarré, la cam-
panya «volem bisbes catalans!», la «cai-
guda» dels cent tretze, etc...), amb una 
última part, dedicada a la «transició» (1975- 
79), que demostra la reconfortant vitalitat 
del sentit satíric al nostre país.

El coneixement històric solvent del fran-
quisme al Principat no pot, tanmateix, limi-
tar-se a enumerar les accions de resistèn-
cia, sinó que també —i potser en primer 
lloc— hauria d’esbrinar, més enllà de l’es-
tricta repressió, l’actitud del règim versus 
Catalunya i els comportaments de les clas-

ses socials catalanes en relació amb el 
Nuevo Estado, tot plegat al llarg de trenta- 
nou anys. Un intent primerenc en aquesta 
línia és el de Xavier Arbós i Antoni Puig- 
sec, amb Franco i /'espanyolisme (Curial), 
assaig d’anàlisi del nacionalisme espanyol 
a través del pensament del Dictador. El 
tema, avalat per un pròleg sucós i càustic 
de Joan Fuster, no pot ésser més sugges-
tiu, però el treball que comentem tot just 
l'enceta, i des d’un angle força secundari, 
perquè els discursos de Franco —d’autoria 
dubtosa— no són ni de lluny la millor ex-
pressió ideològica del règim, i perquè cal 
inserir el seu espanyolisme en una tradi-
ció els orígens de la qual es remunten, 
molt més enrera de la segona República, 
a l’unitarisme liberal del segle XIX, passant 
després per filtres tan diversos com la 
generació del 98, el patrioterisme caser- 
nari de la premsa militar del 1900, l’espa- 
nyolisme lerrouxista, el maurisme, etcète-
ra. Només l’exploració sistemàtica d’aquest 
i d’altres corrents permetrà, en el futur, 
escriure la història d’aquest desconegut 
omnipresent que és el nacionalisme espa-
nyol.—JOAN B. CULLA I CLARA.
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