
llibres de la historia recent
per Joan B. Culta i Clara

OBRERS A CATALUNYA... I AL PAÍS 
VALENCIA
De fa anys —el fet ‘ha estat constatat 
moltes vegades, pero hom no h¡ acaba de 
posar remei—, la nostra historiografía so
cial i política s'ha abocat a l’estudi deis 
«grupuscles», les minories més o menys 
clarividents, els partidets, evitant de des- 
cendir fins a les classes socials, fins a les 
masses, i refusant, al mateix temps, l’ela. 
boració de grans síntesis que facin com
patible el rigor amb la capacitat de divul- 
gació. Per aixb, l'aparició d’un manual que 
pretén trencar el reduí't cercle deis espe- 
cialistes constitueix un esdeveniment, al- 
hora ‘que perilla d’ésser mal interpretat 
des deis cims olímpics de la professió.
Amb Obrers a Catalunya (L’Aveng), Josep 
M. Huertas Claveria, tot projectant sobre 
el passat el seu bon ofici de periodista, 
ha volgut oferir al «gran públic», en qua- 
tre-centes planes, una panorámica ente
nedora i sistemática deis avatars del 
moviment obrer al Principat entre 1840 
i 1975. Aixb, naturalment, té els seus cos
tos: una certa elementalitat del context 
historie general, més perceptible en uns 
capítols que en altres; inevitables esque
matismos, álgunes imprecisions informati- 
ves o conceptuáis... Són, en tot cas, pro- 
blemes del genere que una obra peonera 
com aquesta difícilment podia esquivar, 
i a desgrat deis quals Huertas ha resolt 
prou bé el difícil entreteixit de dades eco- 
nómiques, fets polítics i problemes socials. 
Aportacions origináis? L’originalitat no rau 
en el contingut —que es reconeix deutor 
de recerques anteriors, sense excloure 
elaboracions própies (els morts en la 
guerra social de 1916-23, per exemple) — 
sino en la forma, en fesforc de didactis- 
me que domina tant l’estil com l’estruc- 
tura del ilibre (proveTt d’un vocabulari, una 
bibliografía i una utilíssima cronología), 
en la ¡Ilustrado, senzílla pero acurada, en 
els textos intercaláis entre els capítols, 
filis, en bastants casos, d'entrevistes fetes 
per fautor amb vells militants. Tot plegat

Dibuíx publícat a «L’Esquella de la Torratxa», 
el 17 de mar? de 1905, sota el títol
«La vida obrera» i amb el peu:
—Pare, com és que no tením pa?
—Filis, com és que no tiñe feina?

configura un manual manejable i raonable- 
ment planer amb el qual fautor no intenta 
suplantar els «historiadors professionals», 
sino atenuar llur inhibido. Res més, pero 
tampoc res menys.
Obrers i ciutadans de Ramir Reig, publícat 
per la Institució Alfons el Magnánim de la 
Diputació de Valencia, es mou, dins del 
mateix terreny temátic, a una altra escala. 
L'objecte del treball és el moviment obrer 
valenciá —artieulat en Societats d'ofici— 
i Jes seves relacions amb el republicanis
mo blasquista durant la seva etapa ascen- 
dent, de 1898 a 1906. Els qui ‘hagin tingut 
la sort de llegir altres títols de Reig com- 
prendran que, a desgrat de les aparences, 
el volum ara ressenyat no té res d’árida 
monografía erudita. Es tracta d'una radio
grafía minuciosa de la classe obrera va
lenciana de principis de segle —els sala- 
ris, les condicions de vida i de treball, les 

formes d'organització i de lluita, la parti- 
cipació de les dones, l’univers cultural...— 
i d’una excellent explicació de la complexa 
dinámica sindical i política de la ciutat i 
la «provincia», amb un feix d'observacions 
lúcídes sobre el fenomen del blasquisme 
en conjunt. Tot aixb, pero, apareix embol- 
callat per un ritme expositiu brillant, per 
un to combatiu, militant i —com el mateix 
autor confessa— «moderadament épic», 
per una equilibrada combinado entre les 
análisis teoriques i les descripcions co- 
loristes i per un ús generós de la ironía 
o de les allusions socio-polítiques d’actua- 
litat.
Al suggestiu retaule del «Novecento» a 
les vores del Túria, manquen altres esce- 
nes que eixamplin el panorama més enllá

Blasco Ibáñez, un personatge dins el món 
del qual Ramir Reig presenta un panorama 
brillant en Obrers i ciutadans.

de les classes populars i més enea del 
1906; com que Ramir Reig mateix promet 
oferir-nos-les aviat, no ens resta sino es
perar. L’única cosa que, ara com ara, re-



D’una plana de -La Vanguardia» del 25 de juliol de 1936, dues fotos d'Agustí Centelles.
L’obra del fotógraf és la part més sólida del llibre-álbum Catalunya republicana i revolucionaria.

sulta imperdonable en un volum d’aquesta 
mena, és l’abséncia d’índex de noms.

TRES PERSPECTIVES DELS ANYS TRENTA 
Aquesta década bibliográficament privile
giada ha estat atalajada, darrerament, des 
d'observatoris ben diversos. Catalunya re
publicana i revolucionaria és un llibre- 
álbum flll de la ploma de Gabriel Jackson 
I de la camera d’Agustí Centelles, acura- 
dament editat per Grijalbo. Peí que fa al 
text, tradu'ít de manera feixuga i impre
cisa (laborista per laboralista, consells 
per consellers, collectius per collectivi- 
tats...), Tillustre professor california, amb 
notable frivolitat divulgativa, es limita a 
teixir un relat convencional i poc exacte 
d’esdeveniments sócio-polítics que tothom 
ja coneix fins a l’enuig. Més encara, les 

pagines evoquen un prospecte de turisme 
historie pensat per a descobrir a lectors 
anglo-saxons les peculiaritats d’aquella agi
tada época en aquest país nostre, poblat 
de nacionalistes, anarquistes i altres ¡Ilu
mináis igualment pintorescos des de Fóp- 
tica d’un bon liberal nord-americá.
Per sort, ens resten Ies cent-quaranta 
magnifiques fotos d'Agustí Centelles, que 
componen per elles soles —i malgrat els 
peus insuficients o mal documentats— un 
brillant calidoscopi de la Catalunya autó
noma, i en les quals Tobservador atent 
pot trobar reflectits nombrosos aspectes 
—la vida quotidiana, les festes, el paper 
de l’Església, la cultura, la diferenciacló 
social per barris, Tensenyament...— que 
les paraules de Jackson amb prou feines 
si esmenten.

Fent un gran salt qualitatiu, i entrant de 
pie en el genere que denominarem |’«as- 
saig ambiciós», ens trobem el volum La 
Catalunya populista. Imatge, cultura i po
lítica en l’etapa republicana (1931-1939), 
editat per La Magrana. Entorn de la tesi 
central que inspira el títol —existien, en 
la Catalunya deis anys trenta, fortes con- 
nexions i una alta permeabilitat entre els 
projectes polítics i els models culturáis 
de la burgesia, la petita burgesia i el pro- 
letariat, per damunt de fronteros de classe 
massa rectilínies i esquemátiques—, Fau
tor, Enríe Ucelay Da Cal, desplega una 
reflexió tentacular i totálitzadora (abas
tan! historia política, social, económica, 
deis costums, de les mentalitats, de les 
¡dees, etc.) sobre tot el primer ter<? del 
segle XX. Amb técnica més impressionis- 
ta que lineal, i havent mobilitzat un vast 
aparell de fonts historiográfiques, literá- 
ries, gráfiques i oráis, Ucelay Da Cal sot- 
met al seu sedas crític i «revisionista» 
mites i tópics —les identificacions abusi- 
ves Lliga = burgesia i CNT = classe obre
ra, els «turistes revolucionaris» estrangers 
de 1936-37, les collectivitzacions...—, apun
ta intuTcions i llanca propostes metodoló- 
giques, preservant sempre els matisos i 
sense caure en simplificacions.

Deixant de banda esporádics atapei'ments 
conceptuáis, el mérit essencial del treball 
no está tant en el fet que totes les inter- 
pretacions que conté siguin justes, com 
en la capacitat de Fautor per a formular-ne 
de noves, per a suggerir parallelismes in- 
usuals, per a posar, mercés a la seva for- 
mació anglo-americana, exemples exótics. 
En aquest sentit, podríem dir que el ¡libre 
de Da Cal introdueix una aleñada d’aire 
frese en la nostra atmosfera de recerca, 
un xic resclosída.

Per últim, sota un títol una mica ampullós 
i equívoc, L'evolució del pensament polític 
caíala 1923-1939 (El Llamp), Miquel Ferrer
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Les hores guanyades
Cara i creu 37, 312 págs.

RAlMON
La desfilada deis dies, les 
relacions amb els altres, la vida 
íntima, la preocupació política... 
La vida de Raimon —amb la for- 
pa vital i la intel-ligéncia lúcida, 
irónica, que li sabíem— a través 
d’un dietari escrit del desembre 
de 1980 al desembre de 1981, 
mentre preparava i enregistrava 
els dises de Totes les can^ons. EDICIONS 62



Les 
memóries 
de Caries 
Gerhard: 
una actitud 
crítica 
davant el 
procés 
revolu
cionar!.

i Sanxis ha publicat un assaig d’un cente
nar de pagines al voltant de la trajectória 
del nacionalisme catalá entre el cop de 
Primo de Rivera i la fi de la guerra civil. 
Barreja de «memóries implícites» {Fautor 
tingué un paper considerable en aquella 
trajectória, des d'Estat Catalá, el Bloc 
Obrer i Camperol i el PSUC) i de recons- 
trucció llibresca, el text té com a idea 
básica aquesta: que ¡'autonomía de la 
Catalunya republicana fou una gran en- 
ganyifa, un frau, i que, des del 18 d’abril 
del 1931, el catalanisme no pará de retro
cedí, de capitular, de perdre. Tesi, com 
podeu veure, ben respectable i, d'altra ban
da, no gens nova. El problema és que 
Miquel Ferrer no aporta a la demostrado 
cap argument original, ni tan sois una par
ticular vehemencia, amb la qual cosa el 
seu Ilibre resta redu'ít a una mena de «me
morial de greuges» del catalanisme contra 
la República, útil tot just com a retrat par
cial d’algunes de les concepcions nacio- 
nalistes de Maciá en els seus darrers 
anys. Completa el volum una confusa i 
totalment oblidable «Reivindicació federal 
del 6 d’octubre de 1934», redactada peí 
publicista Lluís Crusellas.

UNA PETITA ALLAU DE MEMÓRIES

La nodrida batería de testimoniatges sobre 
la guerra civil a Catalunya ha augmentat, 
recentment, amb dues noves —i impor- 
tants— peces. D'una part, el tercer i últim 
volum de les Memóries polítiques de Clau- 
di Ametila (Catalónia), que, com assegura 
en el próleg Heribert Barrera, «serveixen 
per a conéixer la personalitat del seu 
autor tant o més que per a conéixer els 
fets i els homes que h¡ figuren». En efecte, 
tant per la brevetat, com peí carácter més 
reflexiu que descriptiu, com per la profun
da amargor que traspuen, les págines 
d'AmetlIa no són una historia d’aquells 
dos anys i mig, sino, sobretot, el retrat 
fidel del drama d’un sector social i polític 
catalá —la gent d'Acció Catalana, els pul- 
cres i eficients liberáis de classe mitjana 
que, de 1931 a 1936, veieren llur vocació 
de govern frustrada peí predomini de l’ar- 
rauxament i la improvisació de l’Esquerra, 
i a partir de 1936 contemplaren, impotents, 
la destrucció de llur món a mans d’una 
revolució proletária que els era incompren
sible. Així, dones, cal situar els records 

d'AmetlIa en la línia que inauguraren, cro- 
nológicament, els d'Amadeu Hurtado, i 
que es caracteriza per les actituds eli- 
tistes, el menyspreu per l'anarquisme, la 
denúncia de la suposada «claudicació» de 
la Generalitat davant el «desgavell revolu
cionan» i, en resum, per la ¡dea que, gua- 
nyés qui guanyés, des del julio! de 1936, 
Catalunya ja havia estat venguda.
Dins d’aquest corrent interpretatiu, en el 
llibre de l’ex-governador de Girona i Bar
celona, impregnat del seu taranná escru- 
polós i sensible, ens han semblat d'espe- 
cial interés dos aspectes concrets: la 
descripció, centrada a Castelló d'Empúries, 
del tipus d’odis locáis que expliquen, en 
molt bona part, l'explosió de violéncia dins 
del Principat durant els primers mesos de 
la guerra; i l'evocació d'aquell «segon exi- 
l¡» catalá provocat per la contesa, el d’un 
seguit d'elements de centre, periodistes, 
intellectuals, professionals (Rossend Lla- 
tes, Camps i Arboix, Hurtado, Gaziel, Sa- 
garra, Duran i Reynals, Ventalló, Roca i 
Caball...) que, des de la tardor del 1936, 
en una honesta confessió de fins a quin 
punt els esdeveniments de casa nostra els 
havien desbordáis, es refugiaren a París.

Contra el que hom pogués creure, les vo- 
luminoses memóries de Caries Gerhard, 
Comissari de la Generalitat a Montserrat 
[1936-1939] (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat), guarden un estret parentiu 
amb les d'AmetlIa. Gerhard, liberal sota 
l'etiqueta de la Unió Socialista, arribat 
al PSUC per la mecánica de la fusió, ex- 
pressa una significativa barreja de les pos-

El 1979, el plebiscit de l’Estatut d'Autonomia 
de Catalunya. Jaume Sobrequés
i Sebastiá Riera han dedicat una obra 
molt completa al procés d'elaboració 
del text ara vigent.

En una foto de 1933, del moment en qué fou 
encarregat del Govern civil de Barcelona, 
Claudi Ametila, del qual hom ha publicat 
el tercer i últim volum de les Memóries 
polítiques.

tures liberáis tipus Ametila i de les acti
tuds comunistes clássiques entorn de la 
guerra civil (justificació deis «fets de 
maig» per la necessitat de posar ordre, 
suport a la intervenció del govern central 
a Catalunya...), amb la qual cosa ajuda 
forca a entendre els perqués de la repre- 
sentativitat petit-burgesa que el PSUC as- 
solí al llarg d’aquells anys.

Escrit en calent, el 1939-40, i minuciosa- 
ment presentat, ara, per Josep Massot i 
Muntaner, el relat de Caries Gerhard té 
diversos ingredients: és, abans que res, 
una historia viscuda del monestir de Mont
serrat entre el juliol de 1936 i el gener 
de 1939, redactada, amb una morositat i 
un detallisme que amenacen de fatigar el 
lector, per qui en fou el máxim responsa
ble i el «protector» davant les amenaces 
d’un temps agitat. En aquella historia s’in- 
sereixen referéncies a l'evolució de la 
guerra, i també alguns flash-backs interpre- 
tant les incidéncies polítiques de l'etapa 
republicana, o bé retratant retrospecti- 
vament els personatges —Azaña, Com- 
panys, Tarradellas, Comorera— que s'hos- 
tatjaren al monestir. Les análisis i els 
judicis polítics que el llibre conté, pero, 
están domináis peí profund divorci de 
Gerhard respecte d’un procés revolucio
nan que li semblava pura disbauxa i que 
imputava, de forma obsessiva, a «la mur- 
cianada», a «la FAI», ais obrers anarquis- 
tes immigrats, auxiliáis per la complicitat 
demagógica de l’Esquerra i de Companys, 
d’un Companys que no era —fatal estig
ma!— «catalanista de tota la vida». Aixó 
de banda, potser el principal atractiu de 
les nou-centes págines está en la rica 
coHecció d’«instantánies de reraguarda» 
que hom pot trobar-h¡: la repressió anti- 
dretana a Monistrol, la nova organització 
sanitária, l’acollida ais refugiáis forasters, 
Íes tensions ocasionades per la installació 
a Barcelona del govern republicá, l'escas- 
setat d’aliments, l’acció del SIM, etc.



Altres tres aportacions d’abast notória- 
ment menor, centrades en la dolorosa ex
periencia de l’exili, completen el contin- 
gent de novetats autobiográfiques. En el 
cas d'Ombres de la vida i de la mort de 
Lluís Sarlé-Roigé (Pórtic), el subtítol («Un 
exiliat caíala en els camps de reclusió i 
els sanatoris francesos») ho diu gairebé 
tot. Es tracta d’una tria postuma del die- 
tari i la correspondencia de Lluís Sarlé, 
periodista terrassenc i militant del POUM, 
refugiat a Franca el 1939 i mort de tu- 
berculosi a Antíbol el 1948. Memóries de 
carácter intimista i familiar, molt cenyides 
a la patética vivencia personal de fautor, 
llur contingut polític és escassíssim.

En canvi, amb D’aquell temps, d'aquest 
país (Raixa), Albert Pérez Baró ha cons- 
truTt un petit calaix de sastre, dins del 
qual ens ofereix, no gaire ben cosits, di
versos retalls deis seus records, més o 
menys lligats a la história col-lectiva: epi- 
sodis de les lluites deis treballadors mer- 
cantils durant els anys trenta, aspectes 
de l’éxode i de l’exili francés de 1939-1941, 
pinzellades de la vida quotidiana a Barce
lona en els «difícils quaranta» i, en par
ticular, considerable informació sobre els 
avatars interns del cooperativismo catalá 
entre 1950 i 1975. Tot plegat no está man- 
cat d’interés, pero resulta molt esfila- 
garsat.
Finalment, i encara que no en tingui Tapa- 
renca, també el volum d’Artur Bladé i De- 
sumvila, El meu Rovira i Virgill (Teide), 

és un Ilibre de memóries, i també té com 
a eix l’exili. Publicat l’any passat, en oca- 
sió del centenari del polític i escriptor 
tarragoní, el treball podría definir-se com 
la crónica de deu anys d’amistat, la que 
mantingueren l'autor i Rovira entre l’en- 
sulsiada del 1939 i el traspás del segon, 
el 1949. Al costat d'aquesta relació perso
nal, Bladé recull, és ciar, l’angoixa del vell 
liberal davant el naufragi de la República 
i de l’Autonomia, pero constata, igualment, 
la fermesa de les seves conviccions demo- 
crátiques i civilistes, mantingudes amb 
rara pulcritud fins a la mort. Al mateix 
temps, Artur Bladé té ocasió d'oferir-nos 
informacions precioses sobre l'existéncia 
deis refugiats catalans a Montpeller en
tre 1939 i 1942, i algunes notes sobre la 
colonia catalana a Méxic, del 1942 al 1946.

ASPECTES DE LA RECUPERACIÓ 
NACIONAL

Infatigable capador de papers clandestins, 
Joan Crexell hi ha trobat la principal •—pe
ro no Túnica— font per a redactar Els fets 
del Palau de la Música i el consell de 
guerra a Jordi Pujol (La Magrana). El Ili
bre resulta una mena de «macroreportat- 
ge» periodístic, la ressenya ágil i ben 
documentada de dotze mesos, del juny 
de 1959 ai juny de 1960: els mesos de la 
campanya contra Galinsoga, deis incidents 
del Palau, del procés a Jordi Pujol, de 
Tagitació nacionalista i de l’eslógan «Ca- 
talunya-Pujol». Mesos decisius en la con- 

sagració d'un liderat i en la configuració 
d’un nou catalanisme, d'arrels católiques 
i mesocrátiques, que tenien poc a veure 
amb el catalanisme republicá-popular-laic 
deis anys trenta i que, prescindint de qual- 
sevol valoració, han assumit •—tant el 
líder com la ideología—, des del 1980, el 
govern de la Generalitat restaurada. Jut- 
geu, dones, si val la pena d’esbrinar-ne 
els orígens.
Justament, a la recuperació de les insti- 
tucions és dedicat el darrer tito! que hem 
de comentar: L'Estatut d'Autonomia de Ca
talunya. Bases documentáis per a l’estudi 
del procés polític d’elaboració de l’Estatut 
d’Autonomia de 1979 (Edicions 62). Els 
autors, Jaume Sobrequés i Sebastiá Riera, 
hi han abordat la tasca, un bon xic faraó
nica, de reconstruir la seqüéncia d’esde- 
veniments que, a partir de la mort de 
Franco, i a través de mobilitzacions ciuta- 
danes, eleccions i plebiscits, assemblees, 
ponéncies i comissions, consensos i re
talls, mená a la promulgació, el desembre 
de 1979, del nou Estatut catalá, i han vol- 
gut transcriure, a més, tota la documen
tado (parlamentária, periodística, de par- 
tits, sindicáis i associacions) generada 
per aquell procés. El resultat, recolzat en 
un gran esforq editorial, és espectacular: 
4 volums, prop de 2.500 págines, 230 foto
grafíes (seleccionades per Pep Cruañas) 
i una obra de consulta «per a tota la vida».

JOAN B. CULLA I CLARA
(Fotografíes de 1’1. M. H. de Barcelona.)
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