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

MENYS LLIBRES, PERÒ MÉS 
DESCENTRALITZATS?

Si el panorama de la producció editorial 
catalana en matèria d'història contempo-
rània és darrerament, vist en conjunt i a 
escala europea, més aviat miseriós —sem-
bla que editors i lectors prefereixen la 
gastronomia, la novella negra o ['esoteris-
me—, la situació al País Valencià i a les 
Illes resulta quantitativament tercermun-
dista, i es veu qualitativament amenaçada 
per escrúpols de «localisme» i àdhuc per 
les querelles polítiques en curs. Per això 
és més de remarcar l’aparició de llibres 
que, com el titulat Mallorca davant el cen-
tralisme (1868-1910), de Bel Peñarrubia i 
Marquès (Curial), no solament cobreixen 
un buit bibliogràfic, sinó que s’esforcen 
per inserir, sense desfigurar-la, la història 
«regional» en el marc global dels Països 
Catalans. Tot i que s’hi observa una clara 
desproporció entre els ambiciosos propò-
sits de fer història total i les limitacions 
que imposa el migrat desenvolupament his-
toriogràfic mallorquí, el treball de Bel Pe-
ñarrubia és una suggestiva aportació en 
terrenys tan diversos com el de la psicolo-
gia social o història de les mentalitats, la 
història político-electoral o la de les prime-
res fases del mallorquinisme, i és també 
un afortunat exemple de la utilització de 
fonts històriques no convencionals, com 
ara la literatura popular. Es tracta, doncs, 
d'un volum modest però prometedor, que 
obliga l'autora —i ensems les fa desitjar— 
a recerques més extenses i més intenses 
sobre la Mallorca de la Restauració.
Sense deixar la Balear major, creiem 
que pertoca a aquesta secció ressenyar la 
nova edició que de l’obra de Georges Ber- 
nanos, Els grans cementiris sota la lluna, 
ha realitzat Curial; i això per un doble 
motiu: perquè, per damunt o per sota de 
la seva indiscutible i complexa qualitat 
literària, constitueix un testimoniatge 
—parcial, subjectiu, a voltes sectari, però 
en tot cas bàsic, i revaloritzat per la filia-
ció reaccionària de l’autor— sobre els pri-
mers mesos de la guerra civil i els estralls
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de la repressió franquista a Mallorca; i, 
encara, perquè la introducció, les abun-
dants notes i els apèndixs que ha redac-
tat Josep Massot i Muntaner, amb l’acla-
paradora erudició que el caracteritza, cons-
titueixen per ells mateixos un voluminós 
treball d'història que precisa, poleix, corre-
geix quan cal i, en definitiva, enriqueix el 
corrosiu i ja clàssic pamflet bernanosià. 
En un camp igualment poc conreat, El 
nacionalisme agrarista valencià [1918- 
1923), de Vicent Franch i Ferrer, publicat 
en dos acurats volums per ¡'editorial Pro-
meteo, ofereix diversos angles d’interès. 
En l'aspecte estrictament descriptiu, és 
una biografia política minuciosa i una sín-
tesi ideològica documentada —amb exten-
sa antologia de textos— sobre Vicent To-
màs i Martí, dinamitzador inquiet i acti-
vista incansable del nacionalisme valencià 
anterior a la República, i això malgrat 
l'estructura feixuga i repetitiva del llibre, 
la manca d’esperit crític en la selecció 
de la informació i l'aparent obsessió de 
l'autor per assenyalar «errors» comesos 
per Alfons Cucó en les seves obres, peo- 

neres en la historiografia del valencianis-
me. Més enllà d'aquestes consideracions, 
però, la dissecció que V. Franch fa d'un 
període històric concret a través d'un dels 
seus analistes més lúcids —Tomàs i Mar-
tí— permet reflexions de valor més ge-
neral: posa en relleu les contradiccions 
internes, les mancances, els límits socials 
i ideològics del valencianisme, assenyala 
influències i inspiracions procedents del 
Principat i, sobretot, planteja el paper, 
més de llast que de motor, que la ciutat 
de València ha tingut, per contrast amb 
l’empenta de les comarques, en el procés 
del nacionalisme valencià. Tot plegat, és 
clar, referit als anys vint, però, com hom 
veu, encara de rigorosa actualitat.

ALCALDES I PEDAGOGS

Dins, encara, de l'àmbit cronològic de la 
Restauració, L'Ajuntament de Barcelona a 
primers de segle (1904-1909), d’Alfred 
Pérez-Bastardas (Edicions 62), és un exem-
ple brillant de com, sota la forma d'un
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CARTES 
A LA ROSER 
Pere Verdaguer

Francesc Ferrer i Guàrdia.

Cartes adreçades a una 
noia catalana, sobre els 
aspectes més diversos de la 
vida. Hom podrà estar-hi 
o no d’acord, però ningú 
no podrà dubtar de la 
sinceritat de l’autor i de 
l’actualitat dels aspectes 
que toca.

EL DHAMMAPADA 
La sendera de la 
perfecció
Traducció de 
Joaquim Torres i Godori

Traducció d’un llibre 
sagrat budista fins ara 
desconegut en català. 
Escrit probablement al 
segle III aC, ensenya el 
camí que mena a la 
Veritat, a la llum, a 
l’amor, al Nirvana.

Publicacions de I Abadia 
de Montserrat

assaig biogràfic i a través dels papers 
d’un arxiu familiar, hom pot arribar a l'en- 
trellat d'importants etapes de la nostra 
història. En aquest cas, la personalitat 
conductora és la d’Albert Bastardas i Sam- 
pere, figura del nacionalisme republicà i 
primer alcalde popular de Barcelona du-
rant el segle XX, la trajectòria i l’arxiu 
del qual han permès al seu nét introduir- 
se en les interioritats de la vida munici-
pal barcelonina quan aquesta tot just co-
mençava a democratitzar-se. El resultat 
n'és, no solament una anàlisi escrupolosa 
dels avatars consistorials d'aquells sis 
anys —eleccions municipals de 1903 i 
1909, Pressupost Extraordinari de Cultura 
de 1908, reforma urbanística del barri an-
tic...—, sinó, i principalment, una visió 
més complexa, més rica i menys maniquea 
de la política local a la primera dècada 
del segle, una revisió —parcial, però molt 
suggeridora— dels tòpics usuals sobre la 
Solidaritat Catalana, la Lliga, el lerrouxis- 
me, etc. El volum conté interpretacions 
discutibles, naturalment, i imprecisions 
fàctiques o semàntiques, i tal vegada pa-
teix d’un cert encarcarament acadèmic, 
però cap d'aquests problemes menors no 
pot minvar a l'autor el mèrit d'haver tre-
ballat, fins a exhaurir-lo, un tema que res-
tava virtualment inèdit.
A mig camí entre la història de la pedago-
gia i la dels moviments socials, Pere Solà 
i Gussinyer perllonga, amb Educació i mo-
viment llibertari a Catalunya (1901-1939), 
editat per 62, el cicle de treballs que, so-
bre cultura popular i obrerisme, ha anat 
publicant de 1976 ençà. En el títol que ens 
ocupa, l’esforç d’anàlisi teòrica i de sis-
tematització de les diverses propostes 

pedagògiques llibertàries sorgides al Prin-
cipat es barreja sàviament amb l’estudi 
detallat i crític d’experiències escolars 
concretes, algunes poc conegudes —les 
d'Alban Rossell, Josep Torres Tribó, Flo- 
real Ocaña o Joan Puig i Elias—, d'altres 
—la de Ferrer i Guàrdia— desfigurades 
per la propaganda. Si bé la validesa de 
tots aquests models de cara al debat pe-
dagògic actual és matèria que se'ns es-
capa, en el terreny historiogràfic «conven-
cional» el llibre resulta remarcable per di-
versos conceptes: en la metodologia, pel 
recurs extens i profitós que s'hi fa a la 
història oral; i, més en general, perquè 
confirma —si calia— la riquesa de face-
tes d'un moviment anarquista que no es 
limitava a la lluita sindical ni, menys en-
cara, a la violència terrorista, sinó que 
estava impregnat d’una veritable «mística» 
de l’educació del poble com a principal 
arma per a alliberar els homes i canviar 
el món.

NOVAMENT, ELS PRESIDENTS

Dues novetats llargament anunciades han 
fet acréixer, a les acaballes de 1981, la 
bibliografia disponible sobre algunes figu-
res cabdals de l'autogovern català del se-
gle XX. Amb Francesc Macià, president 
de Catalunya (Publicacions de l'Abadia de 
Montserrat), Enric Jardí completa el tre-
ball encetat el 1977 en publicar Francesc 
Macià: el camí de la llibertat. Aquesta 
vegada, la tasca de l’autor era especial-
ment delicada, per la complexa brevetat 
del període considerat —els trenta mesos 
que van del 14 d'abril de 1931 al 25 de 
desembre de 1933—■ i, sobretot, pel greu 
risc de confondre absolutament, dins aque-
lla etapa, la biografia de F. Macià amb la 
història de la Catalunya autònoma. A pa-
rer nostre, Enric Jardí ha caigut en aquest 
darrer parany: a causa del seu esforç per 
inserir el personatge en el context de 
l'època, la figura de Macià ha quedat di-
luïda en la minuciosa crònica política del 
primer bienni republicà —els debats de 
l’Estatut, les crisis de govern, els actes 
públics...—, crònica que, d'altra banda, 
conté molt pocs materials nous; en canvi, 
ha deixat gairebé intocades importants 
facetes del «tema Macià», des de les més 
personals, que tal vegada els documents 
familiars haurien ajudat a establir, fins a 
les més rellevants per a la història del 
país —el procés de formació del mite 
macianesc, els fonaments del «carisma» 
popular del president i la utilització polí-
tica d'aquest poder d'atracció per part de 
l’Esquerra—•, que hom podia també abor-
dar amb documents inèdits, i que Jardí 
enllesteix en dues o tres planes. Final-
ment, és de doldre que un llibre tanma-
teix útil com a panoràmica dels anys 
1931-33 estigui mancat d'índex onomàstic. 
En canvi; la comesa de Felip Calvet i Cos-
ta i Josep M. Roig i Rosich en publicar 
Josep Iria, president de la Generalitat de 
Catalunya a l'exili (Teide) ha estat poc
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menys que la de «descobridors» d'un per-
sonatge injustament reclòs a les golfes 
de I’oblit. La figura de Josep Irla i Bosch, 
arquetípica del vell republicanisme comar-
cal de nissaga federalista que havia de 
donar al catalanisme d’esquerra dels anys 
trenta el gros del seu contingent, és res-
seguida pels autors i enquadrada en ca-
dascuna de les etapes que travessa: la 
política local de Sant Feliu de Guíxols i 
dei districte de la Bisbal a partir de 1905, 
la feina de gestor a la Mancomunitat de 
la dècada següent, l’experiència de go-
vern durant el període republicà i, sobre-
tot, l'enorme responsabilitat d'assumir, 
entre 1940 i 1954, la representació de Ca-
talunya i la pervivència de la Generalitat 
en el difícil exili; una responsabilitat 
—val a dir-ho— exercida tothora pel pre-
sident Iria amb dignitat, honradesa i pa-
triotisme exemplars.
Certament, no tots els capítols del volum 
assoleixen un mateix grau de precisió —el 
paper de Josep Iria com a home de par-
tit al si de l'Esquerra Republicana resta 
desdibuixat, en contrast amb l'abundor i 
la qualitat de les dades referents als ca-
torze anys de presidència—, per bé que, 
globalment, les 350 pàgines del llibre in-
tegren una biografia fiable, documentada, 
tal vegada —com el mateix biografiat— 
sense fulgors espectaculars, però seriosa 
i eficaç.

ASPECTES BÈL·LICS DE LA GUERRA CIVIL

Aquella xifra tòpica de 30.000 llibres ■—a 
hores d'ara segurament ja són més— de-
dicats a la guerra d’Espanya registra a 
casa nostra, en els darrers temps, un in-
crement de dos títols particularment in-
teressants, editats ambdós per les Publi-
cacions de l’Abadia de Montserrat. L'un 
d’ells ja ens era conegut en certa mane-
ra, perquè L'aixecament militar a Catalu-
nya i la guerra civil, de Vicenç Guarner 
—mort a Mèxic ara fa un any—-, és la 
versió catalana, ampliada i il·lustrada, de 
Cataluña en la guerra de España, apare-
gut a Madrid el 1975 i que segurament no 
tingué, aleshores, la difusió que mereixia 
fora de lambit dels estudiosos.
I val a dir que en mereixia molta, perquè, 
en el maremàgnum de bibliografia sobre 
el conflicte civil, un punt de vista com 
el del coronel Guarner —militar profes-
sional, català, ben relacionat amb la clas-
se política de l'època i fidel a la Repúbli-
ca fins a la darrera hora— és insòlit: no-
més el del també coronel Escofet pot 
ésser-li comparat. Sense deixar lloc a la 
literatura, i amb una equilibrada combi-
nació de dades tècniques i d’impressions 
viscudes, Guarner descriu, front per front 
i etapa per etapa, tot el desenvolupament 
de la contesa, posant un èmfasi especial 

que els fa més valuosos— en els epi-
sodis que conegueren la seva intervenció 
directa: la insurrecció a Barcelona, el 
front d’Aragó, l’expedició a Mallorca, ¡'or-
ganització de les indústries de guerra i

Francesc
Macià 

a Cervera, 
el 25 de 

maig 
de 1931. 

(Foto del 
llibre 

d'Enric 
Jardí.)

les traves que el govern central hi posà... 
Naturalment, en la ja vella polèmica sobre 
la contribució respectiva de les masses 
obreres i de les forces d'ordre públic a la 
victòria del 19 de juliol barceloní, l'autor 
testifica a favor de les segones, però no 
deixa de reconèixer i subratllar el valor 
de l'aportació popular a la desfeta dels 
facciosos. Deixant de banda les inexacti-
tuds en què incorre quan s’aventura en 
el terreny de la història política «estric-
ta», i l'explicable anticomunisme que im-
pregna el llibre, aquest resulta una rei-
vindicació enèrgica i difícilment refutable 
del fonamental paper de Catalunya en la 
defensa armada del règim republicà du-
rant trenta-dos mesos de guerra. És llàs-
tima que, també aquí, la manca d’índex 

Efectes del bombardeig del 29 de març de 1938 ai carrer de les Corts Catalanes.
Joan Villarroya ha publicat un estudi sobre els bombardeigs de Barcelona.

dificulti la localització dels centenars de 
dades numèriques i nominals que el vo-
lum conté.

No en el terreny del testimoniatge perso-
nal, sinó en el de la recerca rigorosa 
d'arxiu, és on cal situar, per contra, el 
llibre de Joan Villarroya i Font, Els bom-
bardeigs de Barcelona durant la guerra 
civil (1936-1939), la primera monografia 
disponible sobre un dels aspectes de la 
guerra que menys han ocupat els histo-
riadors, però un dels que més afectaren 
els qui n'eren víctimes —els ciutadans 
corrents— i que deixà un solc en llur me-
mòria. Potser en això estigui l’únic retret 
que hom pot fer al valuós treball de J. Vi-
llarroya: no haver recollit i analitzat els 
records orals d'unes dotzenes de barcelo-
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25 de juny de 1977. Reobertura de la sala del Parlament de Catalunya. 
D'esquerra a dreta: Gregori López Raimundo, Jaume Sobrequés, Joan Reventós, 
Anton Cabellas i Jordi Pujo-I.
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nins dels anys trenta, que haurien donat 
vida a la fredor dels papers i ens haurien 
ajudat a entendre l’impacte de la guerra 
en la vida quotidiana de la ciutat. Per la 
resta, l'autor ha escorcollat fonts fins ara 
intocades —documentació d’hospitals, 
bombers, Defensa Passiva...— i, ajudat 
per un ús intel·ligent de la premsa, ha po-
gut reconstruir la confusa cronologia dels 
atacs aeris, establir el nombre de vícti-
mes, dibuixar la geografia urbana dels 
bombardeigs i descriure la precarietat de 
les defenses que tenia Barcelona, ele-
ments tots ells ben rellevants per al co-
neixement del trienni bèl·lic, i que han 
restat massa temps enfosquits pels temes 
político-ideològics. Uns extensos apèndixs 
avancen dades sobre els atacs aeris a 
comarques, i a Badalona en particular, i 
donen una relació nominal de la major 
part dels morts a causa de les bombes.

FORCES POLÍTIQUES, ENTRE LA 
CLANDESTINITAT I LA SOCIOLOGIA

Poc o mal coneguda encara, la primera 
dècada del període franquista —l’etapa 
que, amb propietat, podríem anomenar la 
Postguerra—■ ha estat objecte d’un remar-
cable intent de síntesi globalitzadora, re-
dactada per Carme Molinero i Pere Ysàs 
sota el títol de L'oposició antifeixista a 
Catalunya (1939-1950) i editada per La 
Magrana. Furgant no solament en nom-
broses publicacions clandestines, sinó 
també en la memòria d’una munió de ve-
terans lluitadors antifranquistes, els autors 
han recollit un llarg enfilall d'episodis 
de la resistència, però, lluny de limitar 
llur tasca a la crònica resistent, han fet 
un considerable esforç per esbrinar els 
efectius, les estructures, els homes, les 
polèmiques i els projectes polítics que 

s'aixoplugaven darrera les sigles —FNC, 
POUM, CNT, PSUC, ERC, MSC— aleshores 
en circulació. És evident que el llibre de 
Molinero i Ysàs no fa cap «descobriment» 
sensacional, ni supera, en aspectes con-
crets, les monografies d’Antonio Téllez so-
bre la guerrilla urbana o de Josep M. Co-
lomer sobre el moviment estudiantil, per 
posar dos exemples; el seu mèrit està a 
haver cobert satisfactòriament les abun-
dants llacunes que el tema presentava i 
donar un sòlid estat de la qüestió, una 
visió equilibrada del conjunt del decenni 
des de l’òptica de l'oposició.

I, de la postguerra al postfranquisme, 
Partits i parlamentaris a la Catalunya 
d'avui (1977-1979) —Edicions 62— és el 
treball d’un grup de politicòlegs —Ismael 
E. Pitarch, Joan Botella, Jordi Capo i Joan 
Marcet— que s'han abocat, per primera 
vegada amb criteris científics i voluntat 
de superar els tòpics periodístics, a la 
complexa realitat del joc democràtic ins-
taurat al país ara fa menys de cinc anys. 
El nucli de llur recerca consisteix en una 
anàlisi de ¡'adscripció i de la procedència 
política dels delegats als congressos que 
tres dels principals partits catalans 
—CDC, PSC-C i PSUC— celebraren el 
1977-78, i també dels diputats i senadors 
elegits al Principat en les legislatives de 
1977 i 1979. Aquestes dades, limitades, 
però prou importants en elles mateixes, 
i ben significatives de les transformacions 
sòcio-econòmiques que Catalunya ha ex-
perimentat en les darreres dècades, són 
enquadrades per un rigorós aparell teòric 
i acompanyades d’un seguit de reflexions 
o hipòtesis d’abast més general sobre la 
nova partitocràcia en construcció. Òbvia-
ment, en l'estudi d’aquest nou sistema de 
partits de la Catalunya postfranquista 
resta molt —gairebé tot— per fer, però 
el llibre que comentem assenyala les di-
reccions cap a les quals cal orientar la 
feina. — JOAN B. CULLA I CLARA.
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Premi Sant Joan 1981
- El Balancí 143, 224 pàgs.

“...una novel·la intimista centrada en 
la visió subjectiva d’un infant 
mallorquí que s’escapa del seminari

\ on estava intern i retorna a casa
À seva; allí, de mica en mica,

descobrirà el món familiar, el del 
treball, el de la iniciació sexual, el 
de l’amistat, el dels estudis...” 

ELBALANCI (Del veredicte del jurat)
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